
Studijas ārzemēs –

Kāpēc, kā, kur?



Pieņem informētu lēmumu!

1) KĀPĒC?

2) KĀ?

3) KUR?



Studijas ārzemēs – KĀPĒC?

• Svarīgi pārliecināties par motivāciju braukt 

ārpus Latvijas, lai nostiprinātos pārliecība 

par savu izvēli.

• Uzdevumu komplekts 

http://brauktvainebraukt.lv/

http://www.google.lv/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=4HzD8UeuKkBPYM&tbnid=PcnkEjoYcZCTUM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fruth-worldofcancer.blogspot.com%2F2012%2F09%2Flost-at-sea.html&ei=w1mEU8DOPKbg4QT6k4GQCA&psig=AFQjCNHlqhUeOitrJ9i24I9A2bDPXAX35Q&ust=1401268949954089
http://www.google.lv/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=4HzD8UeuKkBPYM&tbnid=PcnkEjoYcZCTUM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fruth-worldofcancer.blogspot.com%2F2012%2F09%2Flost-at-sea.html&ei=w1mEU8DOPKbg4QT6k4GQCA&psig=AFQjCNHlqhUeOitrJ9i24I9A2bDPXAX35Q&ust=1401268949954089
http://brauktvainebraukt.lv/


brauktvainebraukt.lv

• Uzdevumi noskaidro attieksmi pret 
dažādiem ārzemju pieredzes 
aspektiem

• Sniegti dažādi ieteikumi, kā 
sagatavoties 

• Pārskata daļa palīdz apzināties 
iegūto pieredzi

• Tiek saglabāta “darbu mape” 
internetā



Kāpēc? Kāpēc: NĒ!

 “Lētāk”

Man Latvijā nepatīk “X”

 Katrai valstij sava izglītība

http://www.google.lv/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=UYJj-8j_r-BUZM&tbnid=8HJbqmYDLmnisM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.photo-dictionary.com%2Fphrase%2F536%2Fmousetrap.html&ei=L1KEU4yTD8r54QT91oCIDg&psig=AFQjCNFkTJMfeWc8rFfwx2fIaDc_f5VpOQ&ust=1401267106603873
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Kāpēc? Kāpēc: JĀ!

 Latvijā nepiedāvā šādu specialitāti 

(vai tiešām? – pārliecinies 

www.niid.lv)

 Izvēlētā augstskola ir izcilākā 

manā sapņu jomā

 Man ir mērķis...

http://www.niid.lv/


Kā studēt ārzemēs?
PILNAS STUDIJAS

• Neatkarīgajiem 

studentiem no 1. kursa

• 1-4 gadi, atkarībā no 

studiju līmeņa

• Pašfinansējums

• Pašu organizēta 

dzīvošana

• Uzmanību: 
akreditācija!

MOBILITĀTE

• Latvijas augstskolu 

studentiem un profesionālo 

skolu audzēkņiem

• Līdz 12 mēnešiem

• Eiropas vai valsts 

stipendijas

• Nodrošināta dzīvošana

• Akadēmiskā atzīšana



• Uzkrājumi, vecāku atbalsts

• Kredīti (Latvijas 

(www.sza.gov.lv/?p=66) vai ārvalstu)

• Darbs (valodu zināšanas!)

• Augstskolas stipendijas 
www.scholarshipportal.eu/students/search-

results/?q=fco-16|lv-

bachelor&order=destination_scope&direction=desc&le

ngth=40

Patstāvīgo studiju finansēšana

http://www.sza.gov.lv/?p=66
http://www.scholarshipportal.eu/students/search-results/?q=fco-16|lv-bachelor&order=destination_scope&direction=desc&length=40


• Eiropā – vienlīdzīgi 

noteikumi pašmāju un 

citu ES/EEZ valstu 

studentiem; diplomu 

atzīšana

• Citur pasaulē –

“ārvalstu” statuss

Kur studēt?
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Kur meklēt informāciju (ES/EEZ)?

• VIAA mājas lapā 

www.viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/eurogu

idance_sadala/studijas_arvalstis/

• Eiropas Komisijas portāls PLOTEUS -

Portal on Learning Opportunities

Throughout the European Space:

http://ec.europa.eu/ploteus/

• Reklāma, bet ērta meklēšana:

www.bachelorsportal.eu/

http://www.viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/euroguidance_sadala/studijas_arvalstis/
http://ec.europa.eu/ploteus/
http://www.bachelorsportal.eu/


Kur (citur) meklēt informāciju?

• ASV: www.educationusa.lv

• Austrālija: www.studyinaustralia.gov.au/

• Kanāda: www.educationau-incanada.ca

• Krievija: www.russia.edu.ru/

http://www.educationusa.lv/
http://www.studyinaustralia.gov.au/
http://www.educationau-incanada.ca/
http://www.russia.edu.ru/


Studiju ceļvedis Eiropā
http://viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/euroguidance_sadala/valstu_katalogs/  



Svarīgi būt informētiem!

1) transports, pārtika, veselības aprūpe, 

mājoklis, atpūta, drošība, higiēna

2) vides iepazīšana, sakari, laika plānošana, 

personīgā telpa, sociālie pasākumi, 

fiziskās aktivitātes, uzkopšana

3) kultūras atšķirības, valodas 

izpratne, draudzība, 

emocionālā labklājība



Kas jānoskaidro par augstskolu?
www.niid.lv/infografikas



Paldies par uzmanību 

Euroguidance Latvija
http://viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/euroguidance_sadala/euroguidance/


