INTERNACIONALIZĀCIJAS POLITIKA 2019. -2021. GADAM

BALTIJAS STARPTAUTISKĀS AKADĒMIJAS INTERNACIONALIZĀCIJAS POLITIKA 2019. - 2021.
GADAM ir vidēja termiņa attīstības politika, kas izstrādāta, balstoties uz Akadēmijas Attīstības
stratēģiju 2016. - 2021. gadam, kā arī atspoguļo un ir pielāgota Akadēmijas misijai, vīzijai un
vērtībām.
Akadēmijas Internacionalizācijas politika 2019. - 2021. gadam atspoguļo Akadēmijas stratēģiskās
attīstības piekto stratēģisko mērķi: Akadēmijas starptautiskās dimensijas stabilizācija un paplašināšana
visās darbības jomās: atbilstošu piedāvājumu izstrāde, lai piesaistītu ārvalstu studentus, vieslektorus,
profesoru un pētnieku iesaistīšana starptautiskās organizācijās, sadarbība ar ārvalstu universitātēm un
pētniecības iestādēm, iesaistīšana starptautiskos projektos.
Internacionalizācijas politika tieši attiecas uz šādiem Akadēmijas Attīstības stratēģijas
stratēģiskajiem mērķiem 2016. - 2021. gadam:
- starpuniversitāšu programmu, tādu kā dubultu diplomu un kredītpunktu pārneses programmas,
izveide un attīstīšana sadarbībā ar starptautiskajām augstākās izglītības iestādēm;
- starptautisku pilna laika studentu piesaistīšana un uzņemšana;
- Akadēmijas dalība ES un citās starptautiskās programmās, projektos un grantos;
- nodrošināt iespēju iegūt Akadēmijas ECL sertifikācijas centra starptautisko sertifikātu no ECL
Moderno Valodu Apgūšanas Sertifikācijas Konsorcija un apmeklētu kādu no īstermiņa vai
papildizglītības/profesionālas pilnveides programmām;
- sadarbības paplašināšana starptautiskā līmenī, jo īpaši, attīstot stratēģisko partnerību projektu un
grantu ietvaros;
- studiju kursu dažādošana, piesaistot augsti kvalificētus starptautiskus lektorus, lai nodrošinātu kursus
augstākā un vidējā līmeņa vadītājiem un profesionāļiem;
- starptautiskā akadēmiskā viespersonāla iesaistīšana Akadēmijas studiju programmu īstenošanā.
Akadēmijas Internacionalizācijas politika pilnībā atbilst Akadēmijas Attīstības stratēģijas 2016. 2021. gadam stratēģiskajam mērķim 2.4. un atspoguļo stratēģisko virzienu 4.5. “Starptautisko
attiecību attīstība”
BALTIJAS STARPTAUTISKĀS AKADĒMIJAS INTERNACIONALIZĀCIJAS MISIJA ir attīstīt, uzlabot un
palielināt Akadēmijas starptautisko atzīšanu un konkurētspēju, kā arī tās iesaistīšanos vietējā, valsts,
reģionālā un globālā izglītības un pētniecības kopienā:
• veicināt studentu, akadēmiskā un administratīvā personāla pastāvīgu starptautisko mobilitāti;
• veidot jaunas starptautiskas saiknes un attīstīt stratēģiskās partnerattiecības ar citām augstākās
izglītības iestādēm, akadēmiskajām un profesionālajām organizācijām, asociācijām, vienībām un
tīkliem visā pasaulē;
• uzturēt, attīstīt, stiprināt un dažādot esošās sadarbības saites;
• piesaistīt un uzņemt veiksmīgus starptautiskos studentus, piesaistīt un pieņemt darbā augsti
kvalificētu akadēmisko personālu, zinātniekus un pētniekus, kā arī integrēt viņus studiju un mācību
procesos, zinātniskajā un pētniecības darbībā;
• dalība valsts, reģionālajās, starptautiskajās un pasaules zinātnes un izglītības izstādēs un gadatirgos,
konferencēs, semināros, stažēšanās, kā arī citos pasākumos un aktivitātēs;
• draudzīgas un pievilcīgas pētniecības, multikulturālas studiju un pētniecības vides izstrāde un
uzturēšana;
• studiju programmu, moduļu, kursu, starp universitāšu, dažādu veidu īstermiņa un papildizglītības/
profesionālas pilnveides programmu izstrāde, integrācija un īstenošana svešvalodās;
• starptautiskas un globālas akadēmisko, pētniecības un zinātnisko aktivitāšu un pasākumu izstrāde un
organizēšana;

• dalība starptautiskās un pasaules izglītības, zinātnes un pētniecības programmās, projektos un
grantos.
AKADĒMIJAS INTERNACIONALIZĀCIJAS VĪZIJA:
būt pastāvīgi un ilgtspējīgi attīstītai, starptautiski atzītai, konkurētspējīgai, iesaistītai vietējās, valsts,
reģionālās un globālās izglītības un pētniecības kopienā augstākās izglītības iestādei Eiropas
Savienības Baltijas reģionā ar:
• augsti kvalificētiem, konkurētspējīgiem, starptautiski orientētiem, uz ilgstošu personīgu
pilnveidošanu un attīstību, ilgtspējīgu ekonomisko izaugsmi koncentrētiem studentiem un
starptautiskai profesionālai karjerai sagatavotiem absolventiem;
• efektīvi strādājošu starptautiski orientētu un atzītu vietēju un starptautisku akadēmisku un
administratīvu personālu, zinātniekiem un pētniekiem;
• savstarpēji bagātinošu, jaunas zināšanas radošu, uz inovācijām orientētu un ilgtspējīgu akadēmisku,
zinātnisku un pētniecisku sadarbību ar starptautisku un globālu uzņēmējdarbības un profesionālo vidi,
valsts iestādēm, universitātēm un kopienu ilgtspējīgai un atbildīgai ekonomiskajai un sociālajai
attīstībai;
• studiju programmām, moduļiem, kursiem, starp universitāšu, īstermiņa un papildizglītības/
profesionālas pilnveides programmām, kas uzlabo studentu, absolventu, akadēmisko aprindu,
zinātnieku un pētnieku vietējo, valsts, reģionālo, starptautisko un globālo konkurētspēju;
• draudzīgu, pievilcīgu visām ieinteresētajām personām un attīstītu multikulturālu studiju un
pētniecības vidi;
• regulāri organizētiem starptautiskas un globālas akadēmiskas, zinātniskas un pētniecības aktivitātēm
un pasākumiem.
Mēs esam izstrādājuši Baltijas Starptautiskās akadēmijas Internacionalizācijas politikas 2019.
- 2020. gadam īstenošanas plānu, kā arī noformulējuši galvenos darbības virzienus ar mērķiem,
uzdevumiem un pasākumiem, kas veicina to veiksmīgu sasniegšanu un realizēšanu, ņemot vērā un
iekļaujot divus internacionalizācijas veidus: ārējo un iekšējo, jeb tā saukto “internacionalizāciju
mājās”.
AKADĒMIJAS GALVENIE INTERNACIONALIZĀCIJAS VIRZIENI:

1. Akadēmijas struktūrvienību, nodaļu, centru un pārvaldības procesu internacionalizācija
MĒRĶIS 1: Pastāvīgi pilnveidot Akadēmijas struktūrvienības, nodaļas un centrus, kas iesaistīti
starptautiskos un kultūras pasākumos, darbā ar starptautiskajiem studentiem, akadēmisko un
administratīvo personālu, lai veicinātu draudzīgu un pievilcīgu starptautisko un multikulturālo studiju
un pētniecības vidi.

Uzdevums 1.1.: Pakāpeniska Akadēmijas administratīvā personāla svešvalodas prasmes līmeņa
uzlabošana, lai sniegtu palīdzību un atbalstu starptautiskajiem pilna laika un apmaiņas studentiem,
īstermiņa un papildizglītības/profesionālas pilnveides programmu dalībniekiem, starptautiskajam
akadēmiskajam un administratīvajam personālam, zinātniekiem un pētniekiem to labākai integrācijai
studiju un mācību procesos, zinātniskajā un pētnieciskajā darbībā
Akadēmija sniedz iespēju visam akadēmiskajam personālam attīstīt un paaugstināt savu
svešvalodu prasmi draudzīgas un pievilcīgas multikulturālās studiju un pētniecības vides attīstībai un
uzturēšanai, sniedzot palīdzību un atbalstu starptautiskajiem studentiem, dažādu programmu
dalībniekiem, starptautiskajam akadēmiskajam un administratīvajam personālam, zinātniekiem un
pētniekiem viņu labākai integrācijai studiju un mācību procesos, zinātniskajā un pētnieciskajā darbībā.

Uzdevums 1.2.: Akadēmijas informācijas un kultūras centros (semināros, atklātajās lekcijās,
konferencēs, tikšanās ar izcilākajām personām, prezentācijās u.c.) organizēto un rīkoto aktivitāšu un
pasākumu nepārtraukta izstrāde un uzturēšana.

Uzdevums 1.3.: Nepārtraukti pilnveidot Akadēmijas Starptautiskās sadarbības nodaļas, ERASMUS
+ nodaļas, Vīzu daļās un Informācijas centra dienestu darbību, pakāpeniski uzlabojot to iekšējās datu
vākšanas sistēmas un darba uzdevumu uzraudzību.

Uzdevums 1.4.: Nepārtraukta e-vides uzlabošana starptautiskiem studentiem, akadēmiskajam un
administratīvajam personālam, zinātniekiem un pētniekiem, partneriem un aģentiem ar mērķi padarīt
šo vidi skaidrāku, lietotājiem draudzīgāku un pārskatāmāku.
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MĒRĶIS 1: Palielināt un veicināt studentu, akadēmiskā un administratīvā personāla dalību
starptautiskajā ienākošajā un izejošajā mobilitātē tādās starptautiskajās programmās kā ERASMUS +,
ERASMUS-Placement un divpusējie apmaiņas līgumi, lai studiju, mācību un darba procesā iegūtu
starptautisku un multikulturālo pieredzi, palielinātu viņu starptautiskās profesionālās prasmes,
zināšanas un kompetenci to konkurētspējai, starptautiskai orientācijai un atzīšanai, kā arī viņu
sagatavošanai starptautiskai profesionālajai karjerai.
Uzdevums 1.1.: Palielināt un veicināt studentu izejošo un ienākošo mobilitāti starptautisko
programmu ERASMUS+ un ERASMUS-Placement un divpusējo apmaiņas līgumu ietvaros.
Atļaut visiem Akadēmijas studentiem īstenot daļu no studijām vai prakses partnera universitātē vai
organizācijā ārzemēs un sniegt tādas pašas iespējas partnera universitāšu studentiem veicinot
vietējo un ārzemju studentu interesi par dalību šajās programmās.
Uzdevums 1.2.: Palielināt un veicināt akadēmiskā un administratīvā personāla izejošo un ienākošo
mobilitāti starptautisko programmu ERASMUS+, ERASMUS-Placement un divpusējo apmaiņas
līgumu ietvaros.
Atļaut Akadēmijas akadēmiskajam un administratīvajam personālam uzlabot savas profesionālas
prasmes, zināšanas un kompetences piedaloties pasniegšanas un apmācības mobilitātē partnera
universitātēs ārzemēs un sniegt tādas pašas iespējas partnera universitāšu akadēmiskaja m un
administratīvajam personālam veicinot vietējā un ārzemju akadēmiskā un administratīva personāla
interesi par dalību šajās programmās.
MĒRĶIS 2: Studentu un akadēmiskā personāla svešvalodu prasmes un starpkultūru prasmju
palielināšana veiksmīgai iesaistīšanai starptautiskajā studiju, izglītības un pētniecības kopienā, kā arī
latviešu valodas un kultūras attīstīšana un popularizēšana starptautiskajā studiju, izglītības un
pētniecības kopienā.
Uzdevums 2.1.: Studentu un akadēmiskā personāla svešvalodu prasmes un starpkultūru prasmju
palielināšana to veiksmīgai iesaistīšanai starptautiskajā studiju, izglītības un pētniecības kopienā,
globālā konkurētspējā, starptautiskā orientācija un atzīšanā.
Akadēmija sniedz iespēju visiem vietējiem studentiem un akadēmiskajam personālam attīstīt un
paaugstināt savu svešvalodu prasmi un starpkultūru prasmes, paplašinot svešvalodu un starpkultūru
mācību iespējas, īstermiņa programmas un kursus viņu veiksmīgai iesaistīšanai starptautiskajā studiju,
izglītības un pētniecības kopienā.

Uzdevums 2.2.: Latviešu valodas un kultūras attīstība un popularizēšana starptautiskajā studiju,
izglītības un pētniecības kopienā.
Akadēmija sniedz iespēju visiem starptautiskajiem studentiem, akadēmiskajam un administratīvajam
personālam iepazīties ar latviešu valodu, kultūru, politisko sistēmu un tradīcijām viņu labākai
integrācijai latviešu kopienā, tostarp studiju, izglītības un pētniecības kopienās.
MĒRĶIS 3. Augsti kvalificēta starptautiska akadēmiskā personāla piesaiste lekciju lasīšanai
Akadēmijā, lai attīstītu un uzturētu iekšējo internacionalizāciju tiem Akadēmijas studentiem, kuri
nevar piedalīties starptautiskajā mobilitātē savas starptautiskās orientācijas uzlabošanai, integrējot
starptautisko akadēmisko personālu studiju un mācību procesos.
Uzdevums 3.1.: Augsti kvalificēta starptautiska akadēmiskā personāla piesaiste atklātu un vieslekciju
vadīšanai, kā arī kopīgai ar Akadēmijas akadēmisko personālu lekciju vadīšanai.
MĒRĶIS 4. Jaunu starptautisku saišu veidošana, paplašinot sadarbības tīklu ar citām Eiropas un ārpus
Eiropas augstākās izglītības iestādēm studentu, akadēmiskā un administratīvā personāla apmaiņas
jomā saskaņā ar ERASMUS + un divpusējiem apmaiņas līgumiem, kā arī esošo sadarbības saikņu un
iespēju vietējiem un starptautiskajiem studentiem, akadēmiskajam un administratīvajam personālam,
pētniekiem šajā sadarbības jomā uzturēšana, attīstība, stiprināšana un dažādošana.

Uzdevums 4.1.: Palielināt starp-institucionālo līgumu ar augstākās izglītības iestādēm un
organizācijām no Programmas valstīm skaitu studentu, akadēmiskā un administratīvā
personāla apmaiņas jomā saskaņā ar ERASMUS + apmaiņas programmu.
Atļaut visiem vietējiem un starptautiskajiem pilna laika studentiem, akadēmiskajam un
administratīvajam personālam piedalīties Eiropas mobilitātes programmās dažādos Eiropas
Savienības reģionos un valstīs, lai palielinātu Eiropas izglītības jomas starptautisko pievilcību, kā arī
valsts, Eiropas un pasaules mēroga konkurētspēju, starptautisko ievirzi un mūsu studentu, absolventu,
akadēmiskā un administratīvā personāla atzīšanu, un attīstīt, stiprināt un dažādot esošās sadarbības
saites ar Eiropas universitātēm šajā sadarbības jomā
Uzdevums 4.2.: Attīstīt divpusējo apmaiņu ar universitātēm ārpus Eiropas Savienības un paplašināt
šādu līgumu skaitu, lai palielinātu valsts, starptautisko un globālo konkurētspēju, starptautisko ievirzi
un Akadēmijas, mūsu studentu, akadēmiskā un administratīvā personāla atzīšanu, kā arī attīstīt,
stiprināt un dažādot esošās sadarbības saites ar universitātēm šajā sadarbības jomā
Akadēmija paplašina visu vietējā un starptautiskā pilna laika studentu, akadēmiskā un administratīvā
personāla iespējas piedalīties starptautiskās mobilitātes programmās dažādos reģionos un valstīs visā
pasaulē, tādējādi palielinot valsts, starptautisko un globālo konkurētspēju, starptautisko ievirzi un
Akadēmijas, mūsu studentu, absolventu, akadēmiskā un administratīvā personāla atzīšanu, kā arī
attīstot, stiprinot un dažādojot esošās sadarbības saites ar universitātēm visā pasaulē šajā sadarbības
jomā.
MĒRĶIS 5. Nepārtraukta to studiju programmu, studiju moduļu vai kursu izstrāde, attīstība,
pilnveidošana un skaita palielināšana, ko piedāvā svešvalodās, integrējot tās studiju programmās un
internacionalizējot studiju programmas, kā arī veidojot un īstenojot starpuniversitāšu, īstermiņa un
papildizglītības/ profesionālas pilnveides programmas svešvalodās, lai uzlabotu studentu, absolventu,
akadēmiķu, zinātnieku un pētnieku vietējo, valsts, reģionālo, starptautisko un pasaules konkurētspēju,
kā arī Akadēmijas starptautisko atpazīstamību, konkurētspēju un pievilcību vietējo un starptautisko
studentu, akadēmiskā un administratīvā personāla, zinātnieku un pētnieku vidū, veiksmīgo
starptautisko studentu piesaiste Akadēmijai.

Uzdevums 5.1. Nepārtraukta studiju programmu izstrāde, attīstība, pilnveidošana un palielināšana
visos izglītības līmeņos un formās, kas tiek piedāvātas svešvalodās.
Akadēmija sagatavo augsti kvalificētus, konkurētspējīgus, starptautiski orientētus studentus un
sagatavotus viņu starptautiskajai karjerai absolventus, kā arī uzlabo starptautisko atzinību,
konkurētspēju un pievilcību vietējiem un starptautiskajiem studentiem, akadēmiskajam un
administratīvajam personālam, zinātniekiem un pētniekiem.
Uzdevums 5.2. Studiju programmu nepārtraukta internacionalizācija, izstrādājot, pilnveidojot un
palielinot studiju moduļus un kursus visos līmeņos un izglītības veidos, ko piedāvā svešvalodās, un
integrējot tos mācību programmās.
Katrs Akadēmijas students var apgūt vismaz daļu no studiju programmas svešvalodās.
Uzdevums 5.3. Starptautisko iespēju paplašināšana Akadēmijas un partneraugstskolu studentiem,
pakāpeniski izstrādājot un īstenojot starpuniversitāšu studiju programmas kā dubulto grādu un
kredītpunktu pārneses programmas ar universitātēm visā pasaulē.
Uzdevums 5.4. Īstermiņa un papildizglītības/profesionālas pilnveides programmu izstrāde un
īstenošana svešvalodās starptautiskās sadarbības un īstermiņa mobilitātes uzlabošanai ar
partneruniversitātēm un organizācijām starptautisko studentu, akadēmiskā un administratīvā personāla
piesaistei Akadēmijai, Akadēmijas starptautiskās atzīšanas palielināšanai, kā arī studentu, akadēmiskā
un administratīvā personāla vēlmes profesionāli pilnveidoties izveidei.
MĒRĶIS 6. Veiksmīgu starptautisko studentu piesaistīšana un uzņemšana, dibinot kontaktus un
pakāpeniski palielinot ārvalstu studentu piesaistes aģentūru skaitu, kas pārstāv Akadēmiju, kā arī
piedaloties valsts, reģionālajās, starptautiskajās un pasaules izglītības izstādēs un gadatirgos.
Uzdevums 6.1. Pakāpenisks starptautisko pilna laika studentu skaita pieaugums Akadēmijas studiju
virzienos.
Uzdevums 6.2. Dibināt kontaktus un pakāpeniski palielināt ārvalstu studentu piesaistes aģentūru,
aģentu, organizāciju un izglītības iestāžu, kas ir iesaistīti starptautisko studentu piesaistē, skaitu, kā arī
piedaloties valsts, reģionālajās, starptautiskajās un pasaules izglītības izstādēs un gadatirgos.
Uzdevums 6.3.: Finansiāli atbalstīt talantīgākos un apdāvinātākos starptautiskos reflektantus un pilna
laika studentus grantu un atlaižu veidā no Akadēmijas iekšējiem fondiem un Latvijas un starptautisko
aģentūru un fondu piešķirtajiem līdzekļiem, lai Baltijas Starptautiskajai akadēmijai piesaistītu un
apbalvotu visapdāvinātākos un veiksmīgākos starptautiskos reflektantus un pilna laika studentus uz
grantu un atlaižu pamatā, kā arī atbalstītu viņu sekmīgās studijas Akadēmijā.
3. Zinātniskās un pētnieciskās sadarbības internacionalizācijas pastiprināšana.
MĒRĶIS 1. Jaunu starptautisku saišu un stratēģisko partnerattiecību veidošana, paplašinot sadarbības
tīklu ar citām Eiropas un ārpus Eiropas augstākās izglītības iestādēm zinātnes un pētniecības jomā, lai
uzturētu, attīstītu, stiprinātu un dažādotu esošās sadarbības saites, piesaistītu augsti kvalificētus
zinātniekus un pētniekus, kā arī lai palielinātu potenciālo stratēģisko partneru tīklu kopīgai dalībai
starptautiskos projektos un grantos.
Uzdevums 1.1.: Attīstīt sadarbību zinātnes un pētniecības jomā un darbības ar Eiropas Savienības
universitātēm un universitātēm ārpus Eiropas Savienības, paplašināt līgumu skaitu zinātnes un
pētniecības jomā, lai palielinātu valsts, starptautisko un globālo konkurētspēju, starptautisko

orientāciju un Akadēmijas, mūsu studentu, akadēmiskā un administratīvā personāla atzīšanu, kā arī
attīstīt, stiprināt un dažādot esošās sadarbības saites ar universitātēm šajā sadarbības jomā.
Nodrošināt iespēju visam vietējam akadēmiskajam personālam piedalīties dažādos zinātniskos un
pētniecības pasākumos un aktivitātēs dažādos pasaules reģionos un valstīs, palielināt Akadēmijas
zinātnieku un pētnieku starptautisko atzīšanu, viņu iesaistīšanos reģionālajā un starptautiskajā
pētniecības kopienā, jaunu zināšanu radīšanu; nodrošināt platformu viedokļu apmaiņai un savstarpēji
bagātinošai komunikācijai, kā arī piesaistīt Akadēmijai starptautiskus augsti kvalificētus zinātniekus
un pētniekus un veidot stratēģisku partnerību kopīgai līdzdalībai starptautiskajās programmās,
projektos un grantos.
Uzdevums 1.2.: Turpināt Akadēmijas līdzdalību starptautiskos projektos un grantos, iesniedzot
jaunus projektus un grantus, īstenojot un uzlabojot esošos projektus un grantus, kā arī mudinot vietējo
akadēmisko un administratīvo personālu iesniegt individuālus projektus un grantus, tādējādi uzlabojot
Akadēmijas zinātnieku un pētnieku starptautisko atzīšanu, Akadēmijas konkurētspēju un iesaistīšanos
starptautiskajā pētniecības kopienā, kā arī piesaistot augsti kvalificētus zinātniekus un pētniekus
Akadēmijā, tās aktivitātēs un pasākumos.
Uzdevums 1.3.: Turpināt rīkot Akadēmijā starptautiskas zinātniskas un praktiskas konferences,
seminārus, diskusijas un zinātnes sanāksmes, palielinot starptautisko dalībnieku skaitu no
partneruniversitātēm šādos pasākumos un aktivitātēs, kā arī palielinot Akadēmijas akadēmiskā un
administratīvā personāla dalību līdzīgos pasākumos ārvalstīs, lai uzlabotu Akadēmijas starptautisko
atzīšanu, tās iesaistīšanos reģionālā un starptautiskā zinātnes un pētniecības kopienā, kā arī piesaistīt
Akadēmijai starptautiskus pētniekus un zinātniekus.
Uzdevums 1.4.: Turpināt sniegt finansiālu atbalstu starptautiskajiem un vietējiem pētniekiem
sadarbībā un ar Latvijas un ārvalstu institūciju un fondu atbalstu, kā arī sniegt informāciju par iespēju
iegūt šādu izglītību vietējās un starptautiskās zinātnes un pētniecības kopienas pārstāvjiem, lai
palielinātu augsti kvalificētu zinātnieku un pētnieku piesaisti Akadēmijai un Akadēmijas zinātnieku
un pētnieku iesaistīšanos reģionālajā un starptautiskajā pētniecības kopienā, jaunu zināšanu radīšanu
un starptautisko ievirzi.
Akadēmijas starptautiskā nodaļa sadarbībā ar citām Akadēmijas struktūrvienībām, nodaļām,
studiju virzienu un programmu pārstāvjiem, kas iesaistītas Akadēmijas internacionalizācijas politikas
īstenošanā, veic Akadēmijas galveno virzienu, mērķu, internacionalizācijas mērķu un pasākumu gada
pārskatu, kā arī kritiski novērtē saņemtos rezultātus un nepieciešamības gadījumā veic labojumus un
izmaiņas Akadēmijas internacionalizācijas politikā, pamatojoties uz akadēmijas Senāta
apstiprinājumu par izmaiņām.
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