
   
 

 
LU BVEF studentu pieteikumu dalībai ERASMUS+ praksēs izvērtēšanas kritēriji latviešu valodā Evaluation criteria for students to participate in ERASMUS+ traineeship mobility in English 

Tiesības pretendēt uz ERASMUS+ apmaiņas programmas prakses mobilitātē, ir LU BVEF pamatstudiju 
programmu pilna un nepilna laika studējošajiem , kas izpildījuši vismaz pirmā kursa studiju programmu, augstākā 
līmeņa studiju programmu pilna un nepilna laika studējošajiem un  doktorantūras studiju programmu 
studējošajiem,  kam nav akadēmisko un/vai finansiālo parādu.  
Pamatstudiju un augstākā līmeņa studiju programmu pilna un nepilna laika studējošie var piedalīties prakses 
mobilitātē arī savā pēdējā studiju semestri, ja tas ir saskaņots ar studiju programmas direktoru un noslēguma 
darba vadītāju, kā arī students apņemas nokārt tekošās  akadēmiskās saistības līdz attiecīgā akad. gada 15.04.  
Studenti var doties prakses mobilitātē iepriekš saskaņojot studiju plānu ar programmas direktoru. 
Par stipendijas piešķiršanas kritērijiem LU BVEF studentiem tiek izvirzītas šādas prasības: 

To participate in Erasmus+ internship program students have complete at least first year full or part time 
undergraduate, master or doctoral level studies without academic and/or financial debts. 
Undergraduate and master level students can participate in exchange program also in their last study semester if it 
has been approved by their study program directors and student undertakes to complete his/her academic 
obligations till 15th April corresponding academic year.  
 Students can participate in Erasmus+ internship program if it is approved by their study program directors. 
To receive scholarship for internship program, student must comply with the following criteria: 

Kritēriji Criteria Punkti Īpatsvars 
Labas, ļoti labas, teicamas un izcilas sekmes studijās – tiek ņemta vērā vidējā svērtā atzīme pa visu studiju 
semestriem. Minimālā vidējā svērtā atzīme, lai piedalītos konkursā prakses mobilitātei ir 6. 

 (studenti, kas nav nokārtojuši akadēmiskās saistības, konkursā uz ERASMUS+ prakses stipendiju nepiedalās ) 

Good, very good and excellent grades during studies - Average grade from all study 
completed study semesters. Minimal average grade is 6. 
(Students with academic debts cannot participate in exchange programs) 

10 50% 

Pieteikuma obligāta sastāvdaļa ir izvēlētās prakses apstiprinājuma vēstule par prakses vietu attiecīgajā 
uzņēmumā ārvalstīs. 

Letter of confirmation from the Host institution abroad 3 15% 

Papildus punkts pienākas studentiem, kuru studiju programmās ir paredzēta prakse An additional point is given to students of study programs with obligatory internship. 1 5% 

Aktīva līdzdalība LU pasākumu un iekšējo procesu organizēšana ( vērtējums 0 – nepiedalās, vērtējums 1 – 
piedalās ) 

Active participation at the University activities and in organization internal processes ( 
score 0 – do not participate, score 1 – participates) 

1 5% 

Aktīva līdzdalība dažādās sabiedriskās organizācijās un aktivitātēs Active participation in various public organizations and activities. 1 5% 

Apstiprinājums/ rekomendācijas vēstule no studiju programmas direktora Confirmation/ recomendation letter from study program director 1 5% 

Svešvalodu zināšanas: 
Ļoti labas vai labas ārvalstu uzņēmuma noteiktās valodu zināšanas prakses veikšanai  – 2 punkti 
Papildu valodu zināšanas – 1 punkts  

Foreign language knowledge: 
Good or very good language of instructions knowledge of selected Host institution – 2 
points; 
Additional European languages knowledge – 1 point 

3 15% 

Kopā Total 20 100% 
*Vienādu punktu skaita gadījumā prioritāte tiek noteikta studentiem, kam studiju programmas plānā ir            *In case of equal total score, priority is given to students, who’s study program in study plan has internships 
paredzēta obligātā prakse. 

 


