Pielikumi
5.1.pielikums. Koledžu izglītība (Eiropas valstu pieredze)

Eiropas Sociālā fonda projekts
„Augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšana un priekšlikumi
kvalitātes paaugstināšanai”
Vienošanās Nr.2011/0012/1DP/1.1.2.2.1/11/IPIA/VIAA/001

Priekšlikumi turpmākai studiju programmu, sagrupētu pa studiju virzieniem, pilnveidei, uzlabošanai un attīstībai, konsolidācijai,
slēgšanai koledžās
Koledžu izglītība (Eiropas valstu pieredze)
Nr.

Valsts

1. Lietuva

Koledžas vai tām
līdzīgas institūcijas
Koledža (Kolegija)

Studiju ilgums
Studiju ilgums-3-4
gadi
180-240 ECTS

Iegūstamais grāds/Diploms
Profesionālais bakalaurs

Piezīmes
Koledžās tiek veikti lietišķie
pētījumi un /vai radoši darbi mākslās.
Koledžas uzdevumi: 1)augstākās izglītības
un
profesionālās
kvalifikācijas
nodrošināšana atbilstoši valsts, sabiedrības
un Ekonomikas vajadzībām, izmantojot
jaunākās tehnoloģijas.
2) veikt
lietišķos pētījumus atbilstoši reģiona
vajadzībām.3) radīt apstākļus personas
zināšanu un prasmju attīstībai .
Vairāk nekā pusei mācībspēku ir jābūt
vismaz 3 gadu pieredzei jomā, kurā viņš/-a
docē lekcijas.
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2. Igaunija

1.Koledžas universitāšu
struktūrvienības

2.Universities of
Applied sciences

3. Dānija

1.University
Colleges

Diploma studies- applied
higher education
programs3 gadi,180-240 ECTS

Diploma
Bakalaurs
Maģistrs

Bakalaura studijas- 180
ECTS
Maģistra studijas-120
ECTS

Profesionālās
bakalaura programmas
3-4 gadi;
180-240 ECTS

Koledžas piedāvā arī profesionālo
izglītību, piem., divgadīgā Sociālās
aprūpes programma (120 ECTS),
viengadīgā bērnu aukļu programma
(60ECTS) Tallinas Universitātes
Pedagoģijas koledžā

Profesionālais bakalaurs

2 gadi; 120 ECTS
2. Academy of
Professional Higher
Education (īsā cikla
programmas)

Koledžas tiek veidotas kā universitāšu
struktūrvienības, tai skaitā- reģionos,
piem., Tartu Universitātes Narvas koledža,
Pērnavas koledža, Tallinas Universitātes
Hāpsalu koledža, Tallinas Universitātes
Pedagoģijas koledža, Tallinas Tehniskās
universitātes Tallinas koledža, Tallinas
Tehniskās universitātes Tartu koledža,
Tallinas Tehniskās universitātes Kuresāres
koledžā u.c.

Academy Profession (AP)
Degree

An Academy Profession degree
programme (AP Degree) –augstākās
izglītības programma, kurā ietverta teorijas
apguve un uz praksi orientēta pieeja.
Šajās programmās parasti ir mazāk
studentu
nekā
universitātēs,
jo
Profesionālās
augstākās
izglītības
akadēmijas (Academies of Professional
Higher Education) piedāvā ierobežotu
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studiju programmu skaitu. Programas tiek
realizētas ciešā sadarbībā ar uzņēmējiem.
Plaši
tiek
piedāvātas
profesionāļu
vieslekcijas, vizītes uzņēmumos, obligāta
ir 3 mēnešu prakse Dānijas vai ārzemju
uzņēmumos.
AP grāds ir pielīdzināms ar 3 gadīgā
bakalaura pirmajiem 2 gadiem. Tas rosina
AP grāda ieguvējus turpināt studijas
universitātēs un biznesa skolās Dānijā vai
ārzemēs.

4. Somija

Polytechnics
(Universities of
applied sciences)

3,5-4 gadi

Bakalaurs

Polytechnics iegūstams arī maģistra
grāds (1,5 gadu studijas), tas iespējams
pēc bakalaura iegūšanas ,
nepieciešama arī vismaz 3 gadu darba
pieredze

5. Vācija

1.University of
applied sciences
(Hochschule,
Fachhochschule)

2-3 gadi; 180 ECTS
8 trimestri (36 mēneši)
8 trimestri (36 mēneši)
3 gadi; 180ECTS

Bakalaurs (BA)
Arī Maģistrs, MBA,

Universitātes lielākoties ir ar akadēmisku
un zinātniski pētniecisku ievirzi.
Fachhochschulen (Universities of Applied
Sciences) piedāvā studiju programmas
inženieru zinātnēs, biznesā, sociālajās
zinātnēs un dizainā. Šo studiju būtiska
sastāvdaļa ir prakses.

Bakalaurs (B.Sc , BA)

2.Koledža
(Hochschule)
6. Norvēģija

University College

Doktors (DBA, DMC)

3 gadi, 180 ECTS

Profesionālais bakalaurs

Norvēģijā ir 24 valsts un 2 privātās
universitāšu koledžas (UK) . UK piedāvā
profesionālās
bakalaura
programmas
(inženierzinātnes,
sociālais
darbs,
māszinības u.c.). Koledžās ir arī dažāda
ilguma
(1-5
gadi)
profesionālās
programmas, piem., biznesa vadībā,
izglītībā utt. Dažas UK piedāvā maģistra
programmas , trim koledžām ir tiesības
realizēt doktora programmas vienā vai
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vairākās jomās.
Dažās UK tiek piedāvātas arī divgadīgas
(120 ECTS) profesionālās (Non-degree)
programmas.

7. Ungārija

8. Īrija

1.University College
(University of applied
sciences)

3 gadi ; 180+30ECTS

Profesionālais bakalaurs

2.Koledža
(Foiskola)

3-3,5 gadi ;
180+30ECTS
2 gadi, 120 ECTS

Bakalaurs

1.College

Dažāds ilgums
1 gads
1,5 gadi
1-1,5 gadi
3-4gadi
1-2 gadi
2-6 gadi

Sertifikāts (Certificate)
Professional Diploma
Higher Diploma
Postgraduate Diploma
Bakalaurs
Maģistrs
Doktors

2.University College

4 gadi
1-2 gadi
1-1,5 gadi
1 gads

Bakalaurs
Maģistrs
Higher Diploma
Graduate Diploma

Maģistrs

Koledžas piem., Avicenna
International College piedāvā arī t.s
sagatavošanas (preparatory)
programmas , kuru ilgums ir 1-2
semestri (arī ilgāk) , ar mērķi sagatvot
studentus iestājai Eiropas augstskolās.
Programmas tiek organizētas angļu
valodā.
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9. Zviedrija

1.Koledža (högskola)
2.University College
(högskola)

10.Slovēnija

Koledža (visoka
šola)

3 gadi;180 ECTS
3 gadi,; 180 ECTS, 5
gadi- mākslās
0,5-2 gadi
3 gadi; 180 ECTS

Bakalaurs
Bakalaurs

2 gadi; 120 ECTS

Profesionālais maģistrs

Maģistrs
Augstākās profesionālās
izglītības diploms (piem.,
ekonomista diploms)
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