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TURPMĀKAJIEM GADIEM 

Ārējo sakaru studiju koordinētāja, asoc. prof. I.Boge 

 

Internacionalizācijas stratēģijas 

uzdevumi 

Realizācija un plānojamie pasākumi 

Veicināt studējošo mobilitāti (tai skaitā 

digitālo), piesaistot ārvalstu studējošos, 

tādējādi paaugstinot augstākās izglītības 

kvalitāti.   

Realizācija: 2019./2020.akad.g. LSPA 

studēja 37 ārvalstu studējošie no 18 

valstīm. Sasniegts rādītājs – 2,7% no visu 

LSPA studējošo skaita.  

Turpmāk: Turpināt piesaistīt ārvalstu 

studējošos no dažādiem pasaules 

reģioniem.  

Veicināt studējošo nodarbinātību Eiropas 

un globālajā darba tirgū, nodrošinot to 

studiju rezultātu labāku atzīšanu, kas 

apgūti studijās ārvalstīs.  

Realizācija: No 2014. – 2020.akad. g. 

LSPA ir absolvējuši 12 ārvalstu 

studējošie. Iegūstot LSPA diplomu, tiek 

veicināta LSPA izglītības atpazīstamība 

pasaulē.  

Turpmāk: Veicināt LSPA ārvalstu 

studējošo sekmīgas studijas, kas 

rezultējas ar programmas pabeigšanu.  

Veicināt studējošo, akadēmiskā un 

vispārējā personāla svešvalodu apguvi un 

lietošanu 

Realizācija: LSPA studējošajiem tiek 

nodrošināti studiju kursi angļu, vācu un 

krievu un latviešu valodā.  

Ārvalstu studējošajiem tiek nodrošināti 

studiju kursi angļu valodā, un arī studiju 

kurss latviešu valodā (ar šo st.g. 

kontaktnodarbību skaits palielināts no 20 

uz 30 stundām, studē parasti 3 semestrus) 

LSPA personāls piedalās LSPA 

nodrošinātās angļu valodas pilnveides 

nodarbībās, gan Eiropas Sociālā fonda 

projekta Nr. 8.2.2.0/18/1/006 

“Akadēmiskā personāla stiprināšana 

stratēģiskās specializācijas jomās 

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā” 

ietvaros (2019./2020.akad.g.) 

Turpmāk: Turpināt studiju kursu 

svešvalodās nodrošināšanu LSPA 

studējošajiem; 

Turpināt veicināt LSPA personāla 

svešvalodu apguvi un lietošanu;  

Uzlabot studējošo un akadēmiskā 

personāla informētību un izpratni par 

citām kultūrām un valstīm, veicināt 

attīstīt Eiropas pilsoniskuma un 

identitātes izjūtu;  

 

Realizācija: Ārvalstu studējošie piedalās 

gan studijās, gan ārpus studiju 

pasākumos un atrodas Eiropas 

kultūrtelpā.  

Akadēmiskais personāls, vadot studiju 

kursus ārvalstniekiem, gūst informāciju 

par citu valstu kultūrām.  



Turpmāk: Motivēt ārvalstu studējošo 

piedalīšanos LSPA ārpus studiju 

pasākumos. 

Akadēmiskajam personālam noorganizēt 

semināru par valstu kultūru atšķirībām. 

Popularizēt LSPA izglītību ārzemēs, 

darbojoties Augstākās izglītības eksporta 

apvienībā, piedaloties izglītības izstādēs 

un informējot par studiju iespējām 

LSPA;  

 

Realizācija: LSPA ir piedalījusies un 

popularizējusi izglītības programmas 5 

starptautiskās izstādēs: Taškentā, 

Uzbekistānā – 2016. g., Kijevā, Ukrainā 

– 2017.g., 2018.g., un divas reizes 2019. 

g. 

Ir noslēgts 31 sadarbības līgums ar 

aģentiem ārvalstu studējošo piesaistei.  

No 2012. gada LSPA ir Augstākās 

Izglītības eksporta apvienībā (AIEA). 

Ārējo sakaru studiju koordinētāja asoc. 

prof. I.Boge no 2017.g. 3.oktobra līdz 

2020.g. 9. martam darbojās AIEA Valdē 

kā valdes locekle.  

Turpmāk: Turpināt popularizēt LSPA 

izglītību piedaloties starptautiskās 

izglītības izstādēs.  

Turpināt darbu ar aģentiem. 

Turpināt dalību AIEA.  

 


