Izvērtēšanas kritēriji studentu dalībai apmaiņas programmās latviešu valodā

Evaluation criteria for students to participate in exchange programs in English

Tiesības pretendēt uz dalību apmaiņas programmās ERASMUS+ pasaules mobilitātē, divpusējo līgumu
ietvaros un citu projektu ietvaros, 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 doties apmaiņas
programmā 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 apmaiņas programmā iepriekš saskaņojot studiju plānu ar programmas direktoru.
Par stipendijas piešķiršanas kritērijiem LU BVEF studentiem tiek izvirzītas šādas prasības:

To participate in Erasmus+ worldwide mobility, bilateral agreement and other project mobilities 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 exchange programs if it is approved by their study program directors.
To receive scholarship for exchange studies, student must comply with the following criteria

Kritēriji

Criteria

Labas, ļoti labas, teicamas un izcilas sekmes mācībās – tiek ņemta vērā vidējā svērtā atzīme pa visu studiju
semestriem Minimālā vidējā svērtā atzīme, lai piedalītos konkursā apmaiņas programmā ir 6.
(studenti, kas nav nokārtojuši akadēmiskās saistības, konkursā uz apmaiņas programmas stipendiju nepiedalās)

Atzinīgi novērtēti sasniegumi pētnieciskajā darbā: publikācijas un/ vai dalība konferencēs
(1 punkts, pētījumi 1 punkts)
Aktīva līdzdalība LU pasākumu un iekšējo procesu organizēšana
(vērtējums 0 – nepiedalās, vērtējums 1 – vienreizēja dalība, vērtējums 2 – piedalās )

Good, very good and excellent grades during studies - Average grade from all study completed
study semesters. Minimal average grade to participate in exchange program is 6.
(Students with academic debts cannot participate in exchange programs)
 Good or very good language knowledge of selected university required language of instructions
– 2,5 points;
 Average or basic language knowledge of selected university required language of instructions –
1 point;
 Additional European languages knowledge (for example, Estonian, Finnish, Norwegian,
Hungarian, Lithuanian etc.) - 0,5point;
 Successfully passed (grades from 7 – 10) foreign language study course in study field – 1point;
 Successfully passed (grades from 6 -5) foreign language study course in study field – 0,5 point.
The maximum total number of points obtained by the language - 4 points.
Highly evaluated achievements in research fields: publications and/or participation in conferences
(Conferences - 1 point, researches - 1 point.)
Active participation at the University activities and in organization internal processes
(score 0 –don’t participate, score 1 –one time participation, 2 points regular participation)

Aktīva līdzdalība dažādās sabiedriskās organizācijās un aktivitātēs
(vērtējums 0 – nepiedalās, vērtējums 1 – vienreizēja dalība, vērtējums 2 – piedalās )

Active participation in various public organizations and activities.
(score 0 –don’t participate, score 1 –one time participation, 2- points regular participation)

 Attiecīgi izvēlētās universitātes apmaiņas studijām pieprasīto valodu ļoti labas vai labas zināšanas – 2,5 punkti;
 Attiecīgi izvēlās universitātes apmaiņas studijām pieprasīto valodu vidējas vai pamatzināšanas – 1 punkts;
 Papildu valodu zināšanas – 0,5 punkti;
 Nokārtoti nozares kursi svešvalodā ar vērtējumu labi vai augstāku (7 -10) – 1 punkts
 Nokārtoti nozares kursi svešvalodā ar vērtējumu gandrīz labi vai zemāku (6 -4) – 05, punkti
Maksimālais iegūstamais kopējais punktu skaits par valodām – 4 punkti.

Kopā
*Vienādu punktu skaita gadījumā prioritāte tiek noteikta vecāko kursu studentiem

Total

Punkti/
Points

Īpatsvars/
in percent

10

50%

4

20%

2

10%

2

10%

2

10%

20

100%

*In case of equal total score, priority is given to senior students (3rd,4th year bachelor level, 2nd year master level)

