
     
 

NORĀDĪJUMI PAR 

VĒRTĒŠANAS 

KRITĒRIJIEM STIPENDIJAS 

IEGŪŠANAI ERASMUS+ 

PROGRAMMAS IETVAROS 

 

APSTIPRINĀTS 

Ar  14.07.2015. RSU  Sarkanā 

Krusta medicīnas koledžas  

direktora rīkojumu  

Nr. 1-8/53 

 

Reģistrācijas Nr. 3347702502;  90000809720; tālr. 67296929, fakss 67276591 J. Asara ielā 5, Rīgā, LV-1009, Latvija; 

 e-pasts: rsuskmk@rsu.lv,  www.rsuskmk.lv   

 Šim dokumentam grozījumu nav                                      

 

1. VISPĀRĪGIE NOSACĪJUMI 

 

1.1. Vērtējuma aprēķināšana un pretendentu ranžēšana. 

1.1.1. Vērtējumu aprēķina pēc formulas, kurā tiek summēti šādi konkursa kritēriji:  

a) vidējā atzīme par iepriekšējo studiju periodu Koledžā, ballēs (3 cipari aiz komata); 

 

b) vidējā atzīme svešvalodā (angļu) par iepriekšējo studiju periodu Koledžā, ballēs; 

 

c) iegūtie punkti par iesniegto motivācijas vēstuli (saturs, motivācija dalībai, angļu valodas lietojums), 

sabiedrisko aktivitāti, studiju parādu neesamību/esamību un attiecīgās valsts nacionālās valodas 

zināšanām, kur punktus piešķir pēc šāda parauga: 

 

 0 punkti 1 punkts 2 punkti 3 punkti 

Motivācijas vēstule (saturs, 

motivācija dalībai, angļu 

valodas lietojums) 

Līdz 6 ballēm 6,1-7,4 ballēm 7,5-8,5 ballēm 
8,6-10 

ballēm 

Studiju parādi (kas nav 

nokārtoti līdz pieteikuma 

izvērtēšanas brīdim) 

Ir 3 un vairāk 

parādi 
2 studiju parādi 1 studiju parāds 

Nav 

studiju 

parādu 

Sabiedriskā aktivitāte Neaktīvs 

Darbojas Studentu 

Pašpārvaldē vai 

iesaistījies iebraucošo 

Erasmus studentu 

uzņemšanā 

Darbojas Studentu 

Pašpārvaldē un 

aktīvi iesaistījies 

iebraucošo Erasmus 

studentu  

 

Attiecīgās valsts nacionālās 

valodas zināšanas 

Nav attiecīgās 

valsts nacionālo 

valodu zināšanas 

Pārvalda attiecīgās 

valsts nacionālo 

valodu 
  

 

1.1.2. Vērtējuma aprēķināšanas formula: 

Vidējā atzīme par iepriekšējo studiju periodu Koledžā + atzīme svešvalodā (angļu) par iepriekšējo studiju 

periodu + iegūtie punkti par iesniegto motivācijas vēstuli + iegūtie punkti par sabiedrisko aktivitāti + 

iegūtais punkts par studiju parādu neesamību + iegūtie punkti par attiecīgās valsts nacionālās valodas 

zināšanām. 

1.1.3. Pretendentu ranžēšana tiek veikta pēc konkursā iegūtā vērtējuma. 
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2.NOBEIGUMA JAUTĀJUMI 

 

2.1. Pretendentu ranžēšanu pēc iepriekšminētajiem kritērijiem veic Koledžas Erasmus + koordinators. 

2.1 Vērtēšanas rezultātus apstiprina direktors. 

 

 

 Ināra Upmale 

 RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas direktors  

 

 

 

Elīna Ose 

RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas   

sabiedrisko attiecību un starptautiskās sadarbības vadītāja 


