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1. Vispārīgie noteikumi 

1.1. Rīgas Starptautiskās ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolas (RISEBA) darbības 

mērķis ir augsti kvalificētu speciālistu sagatavošana praktiskai darbībai atbilstoši mūsdienu 

Eiropas un Latvijas prasībām.  

1.2. Lai nodrošinātu ceļu uz starptautisku karjeru, RISEBA piedāvā vairākas iespējas kā iegūt 

starptautisku pieredzi un piešķirt studiju procesam starptautisku perspektīvu. 

1.3.  RISEBA Ārējo sakaru nodaļa slēdz sadarbības līgumus ar augstskolām ārvalstīs par studējošo 

un pasniedzēju apmaiņas programmu realizāciju, un darbojas saskaņā ar 

Starptautiskiem/Eiropas studentu mobilitātes statūtiem. 

1.4. Apmaiņas programmu ietvaros ārvalstu augstskolās iegūtie kredītpunkti tiek pieskaitīti RISEBA 

studiju programmās iegūtajiem kredītpunktiem.  

1.5. Starptautiskās apmaiņas programmas tiek piedāvātas visu studiju līmeņu un studiju virzienu 

studējošiem, izņemot pirmā līmeņa, jeb koledžas studijas.  

1.6. Prioritāte dalībai apmaiņas programmās ir studējošiem, kuri imatrikulēti studiju programmās, 

kurām ir noslēgti divpusējie sadarbības līgumi atbilstoši to ERA izglītības virziena kodam.  

1.7. Studējošais piedaloties starptautiskajās apmaiņas programmās turpina maksāt RISEBA studiju 

maksu, atbilstoši studiju līgumam, kas parakstīts iestājoties augstskolā.  

1.8. Dalību starptautiskajās studentu apmaiņas programmas koordinē RISEBA Ārējo sakaru nodaļa. 

1.9. Visi strīdus jautājumi, kuri saistīti ar starptautisko apmaiņas programmu realizēšanu tiek izskatīti 

saskaņā ar RISEBA Šķīrējtiesas nolikumu. 

1.10. Nolikumu un tā grozījumus apstiprina RISEBA Senāts. 

 

2. Studiju iespējas ārvalstu augstskolās 

 

2.1. RISEBA slēdz trīs veidu līgumus par studējošo iespēju studēt ārvalstu augstskolās: 

2.1.1. Starptautiskie diplomi jeb Dubultgrādi – saskaņā ar šo līgumu daļa studiju laika tiek pavadīta 

RISEBA, bet daļa – augstskolā ārvalstīs (mācību ilgums ārvalstīs ir atkarīgs no izvēlētās 

universitātes un studiju programmas). Veiksmīgi nokārtojot eksāmenus un aizstāvot  studiju 

noslēguma darbu abās augstskolās, var saņemt abu augstskolu diplomus; 

2.1.2. Apmaiņas līgumi – partneraugstskolā studē vienu vai divus semestrus, studiju ilgums ir 

atkarīgs no izvēlētās programmas un universitātes, bet studijas beidzot, tiek iegūts tikai 

RISEBA diploms;  

2.1.3. ERASMUS programma – šī ir apmaiņas programma labākajiem studentiem (skat. 3.2. 

punktu), un tā dod iespēju studēt vienu vai divus semestrus ārvalstu universitātē, kura 

piedalās ERASMUS programmā. Studējošo pieteikšanās un atlases kārtība, kā arī stipendiju 

piešķiršanas un akadēmiskās atzīšanas nosacījumi izklāstīti dokumentā par ERASMUS 

apmaiņas programmas realizēšanas kārtību RISEBA augstskolā; 

2.2. Dalībai augstāk minētajās apmaiņas programmās studējošā angļu valodas zināšanu līmenim ir 

jāatbilst vismaz angļu valodas testu TOEFL  > 550 punktiem vai  IELTS 6.0 punktiem.  
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3. Studijas dubultgrāda apmaiņas programmā 

 

3.1. Ikviens RISEBA pilna laika 2. līmeņa, bakalaura un maģistra studiju programmās studējošais var 

pieteikties dubultgrādu apmaiņas programmai. Apstiprināti tiek tikai labākie studējošie, atbilstoši 

esošajām studiju vietām partneraugstskolā ar kuru RISEBA ir noslēgts abpusējs līgums studiju 

programmās, kuras savstarpēji atbilst pēc ERA kodu klasifikācijas. 

3.2. Labākie studenti tiek izvēlēti konkursa kārtībā pēc sekojošiem kritērijiem: vidējai atzīmei par 

visiem iepriekšējiem studiju semestriem jābūt vismaz 7 ballēm; angļu valodas prasme; nav 

akadēmisko un finansiālo parādu. Konkursa atlasi veic Ārējo sakaru nodaļa. 

3.3. Studentam ir pienākums turpināt maksāt RISEBA studiju maksu arī par periodu, kuru viņš pavada 

partneraugstskolā dubultgrādu apmaiņas programmas ietvaros. Studiju maksa tiek veikta saskaņā 

ar studiju līgumam, kas noslēgts iestājoties augstskolā, 

3.4. Partneraugstskolā apgūtie studiju kursi, saņemtie novērtējumi (atzīmes) un kredītpunkti tiek atzīti 

RISEBA. Partneraugstskolā saņemtie kredītpunkti tiek pieskaitīti RISEBA studiju programmā 

iegūtajiem KP un ir vienlīdz nozīmīgi, lai studējošais saņemtu diplomu gan no RISEBA, gan no 

partneraugstkolas, kurā pavadīts apmaiņas periods. 

3.5. Viena akadēmiskā gada laikā, ko studējošais pavada partneraugstskolā, viņam ir jāsaņem 60 ECTS 

kredītpunkti. 

3.6. Dubultgrādu apmaiņas programmas ietvaros studējošais partneraugstskolā pavada vienu līdz 

diviem akadēmiskajiem gadiem (studiju ilgums ārvalstīs ir atkarīgs no izvēlētās universitātes un 

studiju programmas). 

3.7. Studējošajam ir jāizpilda RISEBA un partneraugstskolas prasības, lai saņemtu abu augstskolu 

diplomus. 

3.8. Dubultgrādu apmaiņas programmas ietvaros studiju ilgums var ieilgt, par ko studējošajam nav 

jāveic papildus studiju maksa. 

 

 

4. Pasniedzēju mobilitāte 

 

4.1. Ikviens RISEBA pamatdarbā strādājošs pasniedzējs var pieteikties dalībai Erasmus projektā, 

iesniedzot Ārējo sakaru nodaļā starptautisko projektu vadītājai studiju kursa programmu, kuru 

vēlētos pasniegt partneraugstskolā angļu vai citā svešvalodā, 

4.2. Partneraugstskolas izvēlas sev nepieciešamos studiju kursus no RISEBA iesniegto studiju kursu 

piedāvājuma. 

4.3. Pasniedzējam, kurš piedalās Erasmus projektā, tiek piešķirta stipendija, kas ir paredzēta dzīvošanas 

un transporta izdevumu segšanai. Stipendijas apjomu apstiprina RISEBA rektors. 

4.4. Stipendija pilnā apmērā tiek pārskaitīta uz pasniedzēja norādīto bankas kontu pēc Erasmus 

pasniedzēja mobilitātes līguma parakstīšanas starp pasniedzēju un RISEBA. 

4.5. Stipendijas apjoms, izmantošanas nosacījumi ir atrunāti Erasmus pasniedzēja mobilitātes līgumā. 

4.6. Pasniedzēja darbu partneraugstskolā apmaksā atbilstoši RISEBA noteiktajai stundu likmei. 

4.7. Erasmus projekta ietvaros pasniedzējam partneraugstskolā ir jānovada ne mazāk kā 5 akadēmiskās 

stundas. 

4.8. Pasniegšanas perioda ilgumu un apjomu partneraugstskolā apstiprina dokuments, kuru paraksta 

Erasmus koordinators partneraugstskolā. 
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