Programma "Erasmus+" (ERASMUS)
Erasmus Augstākās izglītības harta (ECHE) 2021.–2027. gadam
"Erasmus" politikas paziņojums

ERASMUS ECHE sertifikāts_ERASMUS POLITIKAS PAZIŅOJUMS

PROJEKTS
Projekta akronīms:

HOTEL SCHOOL ECHE

Projekta nosaukums:

HOTEL SCHOOL Viesnīcu Biznesa Koledža ECHE
modernizācijai un internacionalizācijai

Koordinatora kontakti:

Olga Zvereva, SIA “HOTEL SCHOOL” Viesnīcu Biznesa
Koledža

DALĪBNIEKI
Lūdzu, izmantojiet to pašu numerāciju kā Pieteikuma Formas Sadaļā A

No

Loma

Vārds

Saīsinātais
nosaukums

Valsts

1

COO

SIA “HOTEL SCHOOL” Viesnīcu
Biznesa Koledža

HOTEL SCHOOL

LATVIJA

1. ERASMUS POLITIKAS PAZIŅOJUMS (EPS)
ERASMUS POLITIKAS PAZIŅOJUMS
Dalība programmā "Erasmus+"
Aprakstiet, kā nākotnē plānojat piedalīties "Erasmus+" darbībās.
Paskaidrojiet, kā tie tiks īstenoti praksē jūsu iestādē.
Piezīme: AI iestādēm ir pieejami šādi "Erasmus+" pasākumu veidi:
 1. pamatdarbība (KA1) – personu mācību mobilitāte:
 Mobilitātes projekts augstākās izglītības studentiem un personālam
o Studentu mobilitāte studijām
o Studentu mobilitāte praksei
o Personāla mobilitāte mācīšanai
o Personāla mobilitāte apmācībai
o Jauktas intensīvas programmas
 2. pamatdarbība (KA2) – sadarbība starp organizācijām un iestādēm:






Partnerības sadarbībai
Partnerības izcilībai – Eiropas universitātes
Partnerības izcilībai – Erasmus Mundus kopīgie maģistra grādi
Partnerības inovācijas jomā
Inovācijas alianses

 3. pamatdarbība (KA3) – atbalsts politikas izstrādei un sadarbībai.
 Jean Monnet darbības
Stratēģija, mērķi un ietekme
Ko jūs vēlētos sasniegt, piedaloties programmā "Erasmus+"? Kādus politikas mērķus jūs plānojat sasniegt?
Aprakstiet, kā līdzdalība iekļaujas jūsu institucionālajās, internacionalizācijas un modernizācijas stratēģijās.
Kāda ir paredzētā līdzdalības ietekme uz jūsu iestādi? Paskaidrojiet, kā jūs sagaidāt, ka līdzdalība veicinās jūsu
institucionālās stratēģijas mērķu sasniegšanu. Paskaidrojiet, kā tas palīdzēs padarīt jūsu iestādi modernāku un
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internacionālāku. Paskaidrojiet, kā jūs sagaidāt, ka dalība veicinās Eiropas izglītības telpas izveides mērķa
sasniegšanu.
Piezīme: mērķiem jābūt skaidriem, izmērāmiem, reālistiskiem un sasniedzamiem.
Rādītāji
Katram mērķim noteikt atbilstošus rādītājus sasniegumu novērtēšanai (piemēram, mobilitātes mērķi
studentu/personāla mobilitātei, īstenošanas kvalitāte, atbalsts mobilitātes dalībniekiem, lielāka iesaistīšanās
sadarbības projektos, projektu ilgtspēja/ilgtermiņa ietekme utt.). Saistiet mērķus ar laika grafiku.
Ja maināt savas darbības vai mērķus, lūdzu, neaizmirstiet atjaunināt EPS savā tīmekļa vietnē un informēt savu
"Erasmus+" valsts aģentūru.
Dalība programmā "Erasmus+"
HOTEL SCHOOL apliecina, ka tās dalība "Erasmus+" ir daļa no HOTEL SCHOOL modernizācijas un
internacionalizācijas stratēģijas, un apņemas turpināt modernizēt savu iestādi un sniegt ieguldījumu
Eiropas izglītības telpas mērķu sasniegšanā.
HOTEL SCHOOL koncentrēsies uz dalību programmā Erasmus+ un strādās, lai sasniegtu mērķus šādos
pasākuma veidos - 1. pamatpasākumā “Mācību mobilitāte”, augstākās izglītības studentu un personāla
mobilitāte un 2. pamatpasākumā “Sadarbība starp organizācijām un iestādēm”, tostarp partnerības
sadarbība un prakses apmaiņa, partnerības inovācijai, partnerības izcilībai. Augstas kvalitātes personāla
un studentu mobilitāte sadarbībā ar augstskolām un citiem stratēģiskajiem partneriem, piemēram,
uzņēmumiem, reģionālajām iestādēm.
Papildus HOTEL SCHOOL kā sadarbības partneris var sniegt ieguldījumu 3. pamatdarbībā "Atbalsts
politikas izstrādei un sadarbībai", tai skaitā sadarbības un politikas atbalsta pasākumos, ņemot vērā pašu
iepriekšējo pieredzi profesionālo standartu izstrādē sadarbībā ar Latvijas Viesnīcu un restorānu
asociāciju.
HOTEL SCHOOL, balstoties uz iepriekšējo pieredzi, kapacitāti un dibinātajām sadarbībam turpinās attīstīt
sadarbību ar partneriem citās valstīs skaidras modernizācijas un internacionalizācijas stratēģijas ietvaros.
Dalīšanās pieredzē ar AI iestādēm, uzlabotas personāla un studentu kompetences, izstrādātie
savstarpējo inovāciju projekti pozitīvi ietekmēs modernizāciju un internacionalizāciju visos HOTEL
SCHOOL līmeņos.
Veicot personāla un studentu mobilitāti, HOTEL SCHOOL veicinās un atbalstīs studentu un personāla
mobilitāti, īpaši personām, kurām ir mazāk iespēju, un turpinās attīstīt nediskriminējošu politiku.
HOTEL SCHOOL īstenos skaidru politiku, lai izstrādātu integrētus, starptautiskus mācību pasākumus,
tostarp kopīgus kursus, moduļus, mācību programmas, un turpinās veidot partnerības dubultu / vairāku /
kopīgu grādu veidošanai, ja iespējams, ņemot vērā visu pušu vajadzības un savstarpējās intereses.
HOTEL SCHOOL atzīst darbinieku sasniegto rezultātu nozīmi un atpazīstamību individuālās mobilitātes
laikā vai sadarbībā ar stratēģiskajiem partneriem, kā arī ņems vērā Eiropas un starptautiskās mobilitātes
un sadarbības pasākumu iekšējās uzraudzības rezultātus, tādējādi uzlabojot tās starptautisko sniegumu.
Stratēģija, uzdevumi un ietekme
HOTEL SCHOOL Koledža atrodas Rīgā, Latvijā, vietā, kas gan vēsturiski, gan arī šobrīd atrodas attīstīta
transporta un tirdzniecības ceļu krustcelēs, ar lielu kultūras mantojumu, senām tradīcijām un strauji
attīstošām mūsdienu tendencēm viesmīlībā un tūrismā. Atzīstot Ilgtspējīgas attīstības mērķu (IAM) un
Globālās Dimensijas (Global Dimension) nozīmi, Koledža sevi identificē kā virzītājspēku, kas ienes
internacionalizāciju, inovatīvu, modernu, efektīvu, ilgtspējīgu, digitālu pieeju augstākās izglītības sektorā,
tādējādi attīstot un stiprinot apmācīta darbaspēka spējas integrēt šīs pieejas Latvijas un Eiropas
viesmīlības un tūrisma darba tirgū, Augstākās izglītības sektorā.
HOTEL SCHOOL modernizācijas un internacionalizācijas stratēģija atzinīgi novērtē mobilā personāla un
studentu būtisko ieguldījumu, kā arī dalību Eiropas un starptautiskās sadarbības projektos augstākās
izglītības programmu un studentu pieredzes kvalitātes celšanā.
Pēdējo gadu laikā HOTEL SCHOOL jau ir veiksmīgi attīstījusi personāla un studentu mobilitāti citās
izglītības nozarēs, sadarbības projektos un kontaktu uzturēšanā. Šobrīd pēc augstākās izglītības
akreditācijas statusa iegūšananas, viens no prioritārajiem mērķiem, kas saistīts ar citiem HOTEL
SCHOOL mērķiem un rādītājiem, ir Erasmus hartas piešķiršana, lai spētu nodrošināt mobilitātes iespējas
tieši augstākās izglītības studentiem un personālam un spētu piedalīties AI iestāžu sadarbības
konsorcijos. Pamatojoties uz iepriekšējo pieredzi, PIA un pieaugušo Erasmus projektos un akreditācijās,
HOTELS SCHOOL ir vērtīgs sadarbības attīstības veicinātājs, ņemot vērā līdzšinējo pieredzi sadarbībā
ar AII horizontālo prioritāšu ietvaros. Ievērojams finanšu, cilvēkresursu, intelektuālo un laika resursu
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ieguldījums tika veltīts tādas organizācijas esošās kapacitātes attīstībai, kas ir konkurētspējīga tirgū, pat
ņemot vērā pašreizējo mazo un vidējo studentu apjomu. "Erasmus" harta būs vēl viena atbalsta
sertifikācija kapacitātes, intereses, konkurētspējas, uzlabota snieguma palielināšanai modernizācijas,
internacionalizācijas, augstākās izglītības iniciatīvu un sadarbības jomās, kas pašlaik ir ietvertas lielākajā
daļā iespēju, mērķu un rādītāju.
HOTEL SCHOOL modernizācijas un internacionalizācijas stratēģija 2021.-2027. gadam ir vērsta uz tās
snieguma veicināšanu izglītības pasākumos, pētniecībā, zināšanās, prasmju un kompetenču pārnesē,
mūsdienīgā un starptautiskā mērogā un HOTEL SCHOOL augstāka reitinga iegūšanā visā Latvijā, Eiropā
un starptautiskā mērogā. HOTEL SCHOOL turpinās piedalīties sadarbības partnerības konkursu izstrādē,
aicinās uz mobilitāti, balstoties uz iepriekšējo pieredzi, un veicinās to projektu rezultātu attīstību, kas vērsti
uz inovācijām, modernizāciju, iekļaušanu, ilgtspēju, digitalizāciju un uzņēmējdarbības attīstību.
Akadēmiskā personāla un studentu līdzdalība mobilitātēs ir saistīta ar HOTEL SCHOOL institucionālās
stratēģijas, kvalitātes vadības politikas, personāla un profesionālās attīstības politikas ilgtermiņa mērķiem,
uzlabojot izglītības produktu vispārējo kvalitāti, institucionālās spējas, tēlu, uzlabojumus, rangu,
atgriezenisko saiti, studentu apmierinātību ar produktiem un rezultātiem un to nodarbināmību nākotnē,
kas pozitīvi ietekmē ieinteresētās personas.
HOTEL SCHOOL modernizācijas un internacionalizācijas stratēģija ietver deviņus stratēģiskos virzienus
ilgtermiņa mērķu sasniegšanai ar noteiktiem sagaidāmajiem darbības rādītājiem.
I: Koledžas modernizācijas un internacionalizācijas plāns ar partneru atlases kritērijiem un
ikgadējiem atjauninājumiem.
II: Koledžas Erasmus+ ECHE Augstākās izglītības harta 2021.–2027. gadam.
III: Studentu integrācijas veicināšana Eiropas un starptautiskajos darba tirgos – motivēt studentus
stažēties augsta līmeņa Eiropas un starptautiskajās viesnīcās, tādējādi veicinot viņu iekļaušanos Eiropas
un starptautiskajā darba tirgū.
IV: Akadēmiskā personāla plašāka iesaiste Eiropas un starptautiskās mobilitātes aktivitātēs veicināt akadēmiskā personāla Eiropas un starptautisko mobilitāti kompetenču pilnveidošanai, labas
prakses apmaiņai, Koledžas modernizācijas un inovāciju un kapacitātes attīstīšanai, individuālam
konkurētspējīgam sniegumam, reģionālajam konkurētspējīgajam sniegumam.
V: Akadēmiskā personāla iedrošinājums dalībai Eiropas un starptautiskajos sadarbības projektos
- iedrošināt akadēmisko personālu Eiropas un starptautiskās sadarbības projektos kompetenču
veicināšanai, labas prakses apmaiņai, inovāciju un modernizācijas spēju attīstīšanai.
VI: Stratēģisko partnerību veidošana ar Eiropas un starptautiski atzītām universitātēm un līdzīga
profila pētniecības centriem, eiropas un starptautiskajiem darba devējiem - veidot stratēģiskas
partnerības ar Eiropas un starptautiski atzītām augstskolām un līdzīga profila pētniecības centriem,
Eiropas un starptautiskajiem darba devējiem sadarbībai kopīgu izaicinājumu risināšanā tūrisma un
viesmīlības nozarē, attīstot inovatīvas, efektīvas pedagoģiskās koncepcijas, metodes, instrumentus.
VII: Koledžas mācību programmas un vides internacionalizācija un dažādošana, izmantojot
apmaiņas studentu programmu, saņemot ienākošo mobilitāti - internacionalizēt Koledžas mācību
programmu un vidi, nodrošinot studentu apmaiņas programmu, uzņemot ienākošos mobilitātes studentus.
VIII: Dubultā diploma vai kopīgu studiju programmu izstrāde ar Eiropas vai citām starptautiskām
augstskolām - ņemot vērā Koledžas rekomendācijas un ārējo vidi, kas attiecas uz dubulta diploma vai
kopīgu studiju programmu izstrādi, pēc ECHE, Augstākās izglītības hartas, saņemšanas, mērķis ir
izstrādāt dubulta diploma vai kopīgu studiju programmu ar Eiropas vai starptautiskajām augstskolām.
Koledža vēlas pievērsties programmas attīstībai kulinārijas mākslā, lai piedāvātu absolūti unikālu
programmu Latvijā ar iespēju studentiem apgūt dažādu Eiropas valstu virtuvi.
IX: Izaugsmes un nodarbinātības veicināšana caur uzņēmējdarbību un ilgtspējas, inovācijas,
modernizācijas iekļaušana – lai veicinātu Koledžas izaugsmi un studentu un personāla nodarbinātību
caur uzņēmējdarbību un ilgtspēju, lai radītu inovācijas, akadēmiskā un vispārējā personāla modernizāciju,
un studentu mācību procesu, izglītības resursu, izglītības produktu, studiju vides, vadības vides,
sadarbības vides uzlabošanu.
Sadarbības partnerību veidošana tiks turpināta HOTEL SCHOOLS partnerību ietvaros, ņemot vērā
Eiropas Izglītības telpas 2025 mērķus. Sadarbība ar AI iestādēm veicinās inovāciju attīstību un HOTEL
SCHOOL izglītības procesu modernizāciju, kā arī atbalstīs dalībniekus viņu individuālajā sniegumā,
profesionālajā un karjeras attīstībā. Individuālie dalībnieki iegūs iespējas iegūt jaunas zināšanas, attīstīt
prasmes, attīstīt atzītas kompetences, iesaistoties arī dažāda veida izglītībā un sadarbībā atbilstoši
Boloņas reformai. Pozitīvie sadarbības rezultāti un pozitīvā ietekme dos labumu ieinteresētajām
personām ilgtspējas ideoloģijas ietvaros, tostarp citām AI iestādēm, organizācijām, uzņēmumiem, darba
devējiem. HOTEL SCHOOL demonstrēja savu sniegumu Erasmus aktivitātēs kā uzticams, kompetents
un kvalitatīvs partneris, tostarp izstrādājot intelektuālos rezultātus, projektu rezultātus, zinātnisko
publicēšanu, izplatīšanu, atbalstot arī citas mazāk pieredzējušas institūcijas sadarbībā. Tomēr šie rezultāti
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būtu jāsasniedz un jāuzlabo pastāvīgi katru gadu, un aktivitātes ECHE hartas ietvaros saliedēs
vajadzības, potenciālu un iespējas, dažādu valstu ideju sinerģiju, lai sasniegtu ikgades rezultātus.
HOTEL SCHOOL virzīsies uz dubulto vai kopīgo grādu attīstību AIN sektorā, tāpat kā ilgtermiņa mērķiem.
Ienākošā un izejošā personāla mobilitātes palielināšana ir viena no prioritātēm un rādītājiem, kas noteikti
standartos un iestāžu stratēģijā, modernizācijas un internacionalizācijas stratēģijā. Ņemot vērā ilgtspējas
ideoloģiju, uzlabotās prasmes un kompetences uzlabo nodarbināmību, tādējādi paaugstinot
konkurētspēju, iekļaušanu, sociālā kapitāla saskaņotību ar dzīves perspektīvām individuālā, valsts,
reģionālā, ES līmenī, kas iestājas par Eiropas identitātes ideoloģiju, padara ES konkurētspējīgāku
globālajā tirgū un sadarbībā. HOTEL SCHOOL veicinās mobilitātes un sadarbības iespējas.
Digitalizācijas un modernizācijas virzība visos HOTEL SCHOOL līmeņos, tostarp pieejas, tehnoloģijas,
instrumenti, tehniskās un cilvēkresursu iespējas, izglītības un administrācijas procesi, kas virza uz
apvienošanu, procesu decentralizāciju, tiks veicināti ar vienotiem digitalizācijas Erasmus stimuliem,
tostarp Eiropas studentu karte, Erasmus+ mobilā lietotne. Šie Erasmus digitalizācijas rīki virzīs HOTEL
SCHOOL tuvāk vispārējai EWP pieejai - Erasmus Without Papers, kas atbilst Digitālās izglītības plānam
un EEZ izveidei līdz 2025. gadam. Pēdējos gados, nelabvēlīgās pandēmijas periodā, HOTEL SCHOOL
jau ir iespējojusi un apguvusi veidus kā nodrošināt izglītību, kas iesaista jauktu mācīšanos un tālmācību.
HOTEL SCHOOL koncentrēs savus mobilitātes un sadarbības projektus, lai sasniegtu mērķus: HOTEL
SCHOOL audzēkņu un personāla profesionālo prasmju un starpkultūru komunikācijas prasmju
uzlabošana; (nepārtraukti) uzlabot saziņu svešvalodās AI studentiem un akadēmiskajam personālam;
(nepārtraukti) stiprināt HOTEL SCHOOL sadarbību un kontaktu veidošanu ar AII, starptautiskajiem darba
tirgiem, ieinteresētajām personām, kas iesaistītas augstākās izglītības, pētniecības un izdevniecības
jomā; profesionālās izglītības un digitalizācijas kompetences apguve, jaunāko tehnoloģiju izmantošanā
augstākās izglītības studentiem un darbiniekiem. Vēl viens mērķis ir vērsts uz to, lai (nepārtraukti)
uzlabotu kompetences ilgtspējīgas attīstības, ESDGC, Globālās dimensijas, augstākās izglītības studentu
un personāla uzņēmējdarbības jomā. Izstrādātie sadarbības priekšlikumi var ietvert arī papildu un
šaurākus tematus.
Lai sasniegtu mērķus, HOTEL SCHOOL motivēs studentus pabeigt prakses augsta līmeņa Eiropas un
starptautiskajās viesnīcās, tādējādi veicinot viņu integrāciju Eiropas darba tirgū, veicinot akadēmiskā
personāla starptautisko mobilitāti kompetenču attīstīšanai, labās prakses apmaiņai, inovāciju un
modernizācijas spēju attīstīšanai. HOTEL SCHOOL iesaistīs akadēmisko personālu starptautiskos
sadarbības projektos kompetenču pilnveidošanai, labās prakses apmaiņai, inovāciju un modernizācijas
spēju attīstīšanai, stratēģisku partnerību veidošanai ar Eiropas un starptautiski atzītām universitātēm un
līdzīga profila pētniecības centriem, Eiropas un starptautiskajiem darba devējiem sadarbībai kopīgu
izaicinājumu risināšanā tūrisma un viesmīlības nozarē, attīstot inovatīvus, efektīvas pedagoģiskās
koncepcijas, metodes, instrumentus. Attiecībā uz modernizāciju HOTEL SCHOOL izmantos attīstītās
digitālās spējas, lai veicinātu ilgtspējīgu un iekļaujošu inovāciju un uzņēmējdarbību , un izmantos open
izglītības resursus, atvērto zinātni un atvērto datu praksi, lai uzlabotu HOTEL SCHOOL darbību un
palielinātu tās ietekmi uz ekosistēmu. HOTEL SCHOOL jau aktīvi atbalsta digitālo tehnoloģiju
izmantošanu, lai uzlabotu mācīšanas, mācīšanās un vērtēšanas kvalitāti un vienlīdzību, kā arī iegulda,
pārvalda un nepārtraukti uzlabo mērķim piemērotu digitālo infrastruktūru. HOTEL SCHOOL jau ir
izstrādājusi digitālo kultūru un ieviesīs un uzraudzīs digitālo stratēģiju, kas atbalsta inovācijas un
uzņēmējdarbību. Turpmākajos gados HOTEL SCHOOL plāno piedāvāt un atvieglot pieeju biznesa
inkubācijai, ņemot vērā visus faktorus. Šobrīd tas bija pandēmijas periods, kas negatīvi ietekmēja jaunu
stimulu izstrādi, bet nozares atdzīvināšana pēc pandēmijas var sniegt jaunas iespējas, ko piedāvāt
HOTEL SCHOOL. Tapat, HOTEL SCHOOL izstrādās mentoringa un citu personības attīstības veidu
koncepciju pieredzējušākajiem akadēmiķiem vai nozares pārstāvjiem, līdz ar to sadarbība, mobilitātes un
kontaktu veidošana viennozīmīgi atbalstīs šo iniciatīvu.
Visas veiktās darbības gūs labumu no dalības mobilitātēs aktivitātēs, sadarbības projektos, digitalizācijā,
kontaktu veidošanā, lai uzturētu, augtu un attīstītos turpmākajos gados saskaņā ar EK ilgtspējīgas
izaugsmes stratēģiju 2021. gadam.
HOTEL SCHOOL modernizācijas un internationalizācijas stratēģija 2021.-2027. gadam ir atrodama
tīmekļa vietnē sadaļā "Mūsu vērtības un misija" http://hotelschool.lv/wp-content/uploads/2021/06/HOTELSCHOOL-Modernisation-and-Internationalisation-Stategy-2021-2027.pdf
Rādītāji
Paredzams, ka HOTEL SCHOOL līdz 2022. gadam būs ECHE hartas statusa ieguveja, tāpēc mērķi ir
noteikti reālistiski un minimālistiski, kas neierobežo pieauguma apmēru. Tomēr plāns tiek vērtēts
pandēmijas periodā, kad viesmīlības organizācijas daudz cieš. No otras puses, HOTEL SCHOOL izdevās
piesaistīt efektīvu mobilitāti citās izglītības nozarēs un veiksmīgi izpildīt ieplānoto. Straujas izaugsmes
gadījumā būs iespējams atjaunināt rādītājus. Koledžas internacionalizācijas un modernizācijas plāns būtu
pastāvīgi jāpārskata un jāatjaunina, ņemot vērā mainīgo vides faktoru ietekmi.
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HOTEL SCHOOL paredz kopējo apmaiņas studentu skaita pieaugumu vismaz par 40% līdz 2027. gadam,
tādējādi palielinot EEZ spējas. Paredzams, ka līdz 2027. gadam augstākās izglītības iestāžu mobilitātes
studentu skaits, ko finansē no ES stipendijām, kuri pabeidz stažēšanos Eiropas un starptautiskajās
viesnīcās, sasniegs vismaz 40 %. Mobilitātes studentu, kurus finansē no ES stipendijām un kuri pabeidz
praksi 4 *-5 * (vai citādi augsti novērtētās) Eiropas un starptautiskajās viesnīcās, piedāvājumam līdz 2027.
gadam vajadzētu būt vismaz 90 % no prakses mobilitātēm (40 % – kopējā mobilitāte).
Akadēmiskā personāla procentuālajai daļai, kas dodas uz ārzemēm ES stipendiju finansētās mācībspēku
vai mācību mobilitātēs, līdz 2027. gadam jāsasniedz vismaz 40 %. Ienākošā viesakadēmiskā personāla
(ES finansētā akadēmiskā personāla ienākošās mobilitātes) skaits, lai mācītu vai mācītos, līdz 2027.
gadam pakāpeniski jāsasniedz 5 akadēmiskie darbinieki. Profesionāļu, kuri saistīti ar viesmīlību,
sadarbību, digitalizāciju, ilgtspēju, izglītību, studiju procesu, modernizāciju, internacionalizāciju (ES
finansēta personāla ienākošās mobilitātes) mācīšanai vai apguvei, mācību mobilitātēm līdz 2027. gadam
būtu jāsasniedz vismaz 3 akadēmiskā personāla locekļi gadā. Starptautiskajos projektos iesaistītā
akadēmiskā personāla īpatsvaram līdz 2027.gadam jāsasniedz vismaz 20% (ņemot vērā, ka šie projekti
vispirms jāapstiprina kā pieteikumi un jāsaņem dotācijas). Akadēmiskā personāla īpatsvaram, kas
piedalās starptautisko sadarbības projektu sagatavošanā un vadībā, līdz 2027.gadam jāsasniedz vismaz
15%.
Spēkā esošo sadarbības līgumu skaitam ar Eiropas un starptautiskajām partnerinstitūcijām jāsasniedz
vismaz 5 līgumi līdz 2027. gadam gadā, kopā 10 līdz 2027. gadam. Sadarbības partnerībās kopīgi
īstenoto starptautisko projektu/pasākumu skaitam līdz 2027. gadam būtu jāsasniedz vismaz 3 (ņemot
vērā, ka šie projekti, pirmkārt, būtu jāapstiprina kā pieteikumi un jāsaņem dotācijas). Sadarbības
partnerībās kopīgi izstrādāto projektu aprakstiem / pieteikumiem līdz 2027. gadam būtu jāsasniedz vismaz
15.
Apmaiņas studentu, ienākošo mobilitātes studentu skaitam līdz 2027. gadam pakāpeniski jāsasniedz 10
vienības gadā. Jāatzīmē, ka bez ECHE šis rādītājs diez vai būs sasniedzams no procesuālā viedokļa, un
ar ECHE šis rādītājs var ievērojami pieaugt. Līdz 2027. gadam vismaz par 5 vienībam gadā būtu
jāpalielina viesakadēmiskā personāla (akadēmiskā personāla ienākošās mobilitātes) skaits mācīšanai vai
mācībām, apmācību mobilitātēm. ECHE ievērojami stiprinās šo darbību. Profesionāļu, kuri saistīti ar
viesmīlību, sadarbību, digitalizāciju, ilgtspēju, izglītību, studiju procesu, modernizāciju, internacionalizāciju
(ienākošās personāla mobilitātes) mācīšanai vai mācībām, mācību mobilitātēm līdz 2027. gadam būtu
jāsasniedz vismaz 3 gadā. ECHE ievērojami atbalstīs šo darbību.
Līdz 2027. gadam par 10% jāpalielina akadēmiskā personāla, personāla, kas nodarbojas ar
uzņēmējdarbību Koledžā skaits. Līdz 2027.gadam Koledžas uzņēmējdarbībā iesaistīto studentu un
absolventu procentuālajam īpatsvaram vajadzētu palielināties par 10%. Koledžas vidē, studiju, vadības,
biznesa procesos ieviesto un iestrādāto ilgtspējīgu/ilgtspējas risinājumu skaitam 2027. gadā vajadzētu
palielināties par 10 vienībām gadā. Koledžā iestrādāto inovāciju skaitam Koledžas vidē, studiju, vadības,
biznesa procesos. līdz 2027. gadam būtu jāpalielina vismaz par 3 vienībām gadā. Modernizācijas un
digitalizācijas risinājumu skaitam, kas tiek īstenots visos Koledžas darbības līmeņos, līdz 2027. gadam
jāpalielinās par 7 risinājumiem gadā.
Mērķu rādītāji ietver detalizētu informāciju mobilitātes un katra atsevišķā gadījuma noteikšanas līmenī.
Tiks apsvērts progress ilgtspējīgas attīstības tēmās, lai sasniegtu IAM, GD, katram atsevišķam
izglītojamajam, pedagogam un iesaistītajai organizācijai, individuāli koncentrējoties uz katru mobilitāti un
darbību. Šo mērījumu var balstīt uz ierosinātajiem IAM rādītājiem, rādītājiem, ko ANO Eiropas
Ekonomikas komisija, ESAO, Eiropas Statistiķu konference rekomendē ieteikumi ilgtspējīgas attīstības
mērīšanai ieteica ANO Eiropas Ekonomikas komisija, ESAO, Eiropas Statistiķu konference Ieteikumi par
SD mērīšanu. Tiks izmantotas aptaujas, sertifikāti, akcijas. Pamatojoties uz TPB metodi, kas piedāvāta
domu izvērtēšanai pirms un tūlīt pēc izglītošanās procesa, dalībnieki tiks aptaujāti pirms un pēc
mobilitātēm, apmācībām, mācību aktivitātēm. HOTEL SCHOOL var izplatīt aptaujas diferencētām grupām
(iesācējiem, jaunuzņēmumiem, pieredzējušiem uzņēmējiem), analizēs mobilitātes ietekmi, apmācības,
pieteikšanos uzņēmējdarbībai, uzņēmējdarbības attīstībai, izmantojot dažādus rādītājus katram
priekšmetam. Digitālās pamatprasmes un Erasmus mobilitātes, mācību aktivitāšu ietekmi var novērtēt un
izmērīt pirms Erasmus aktivitātēm un uzreiz pēc tam - periodā pēc tam, lai veiktu dziļāku analīzi pēc
profila, līmeņa, daudzveidības, prasmēm. Valodas prasmju mērīšana (var izmantot runāšanu, rakstīšanu,
klausīšanos, gramatikas prasmes, profesionālo terminoloģiju). Tiks izsekots informatiīvo pasākumu skaits
un cita informācijas izplatīšanas statistika.
Turklāt mērķu sasniegšanu var mērīt arī ar mobilitātes pasēm, kas nepieciešamas akadēmiskā personāla
novērtēšanai, profesionālajai izaugsmei, apmācīto, starptautiski nodarbināto studentu skaitam,
paaugstināto prasmju līmenim, kompetencēm, ar ieinteresētajām personām noslēgto starptautisko līgumu
skaitam, izstrādāto starptautisko projektu skaitam, kas izriet no mobilitātēm, informācijas izplatīšanas,
apmācībām, publikācijām, globālās dimensijas līmeņa, internacionalizācijas integrācijas organizācijā pēc
zīmola atpazīstamības, reputācijas, kritērijiem, kas minēti darbinieku, organizāciju pašnovērtējumos,
procentos no paaugstinātās mobilitātes un citiem.
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Saņemot ECHE, Koledža virzīsies uz kopīgo studiju programmu izstrādi, bet rādītāji Koledžai nav noteikti
kā obligāti, jo tiem jābūt vērstiem uz Koledžas un citu iesaistīto pušu interesēm, un tiem nevajadzētu kaitēt
Koledžas videi, virzot plānotās kopīgās programmas, tomēr Koledža vēlētos panākt vismaz 1
memorandumu vai līgumu, ko parakstījuši visas puses par dubultās/kopīgās studiju programmas izstrādi
un līdz 2027. gadam iesniegt vismaz vienu izstrādātu dubultu/kopīgu studiju programmu ar Eiropas vai
city starptautisku AII.

2. ORGANIZĀCIJA UN VADĪBA
2.1 Vispārējā organizācija un vadība
Vispārējā organizācija un vadība (n/a 1. tēmai)
Norādiet savas iestādes administratīvās un akadēmiskās struktūras un resursus programmas "Erasmus+" pasākumu organizēšanai
un īstenošanai.
Provide detalizētu aprakstu par to, kā uzdevumi un pienākumi tiek sadalīti starp darbiniekiem gan attiecībā uz administratīviem,
gan akadēmiskiem lēmumu pieņemšanas procesiem.
Provizējiet tīmekļa loksni ar kontaktinformācijas informāciju par jūsu iestādes starptautisko biroju (vai līdzvērtīgu biroju), kas
nodarbojas ar programmas "Erasmus+" pasākumu īstenošanu un organizēšanu.

SIA "HOTEL SCHOOL" Viesnīcu Biznesa Koledža, dibināta 2013. gadā, ir akreditēta Augstskola (AII), 1.
līmeņa profesionālās augstākās izglītības un 4. līmeņa profesionālās kvalifikācijas nodrošinātāja (LQF 4.
līmenis / EQF 5. līmenis) viesmīlības vadībā, PIA un un pieaugušo izglītības nodrošinātāja.
HOTEL SCHOOL ir Erasmus+ PIA akreditācija un Erasmus+ Adult akreditācija. Koledža, kā PIA un
pieaugušo izglītības nodrošinātāja, īsteno horizontālo prioritāšu Erasmus programmu pasākumus un savu
produktu dažādošanu, lai spētu apmierināt dažādu izglītojamo vajadzības, ņemot vērā iepriekšējo
izglītību, darba situāciju un citus apstākļus. Turklāt kopš 2012. gada koledža ir BTEC apstiprināts centrs
Nr. 90478, piedāvajot BTEC 5. līmeņa profesionālās kvalifikācijas biznesa un viesmīlības uzņēmumu
vadības studiju programmas.
Saskaņā ar HOTEL SCHOOL nolikumu Koledžas uzdevumi ir izstrādāt 1. līmeņa profesionālās augstākās
izglītības, arī profesionālās tālākizglītības un izglītības attīstības programmas viesmīlības un tūrisma
pakalpojumu jomā un organizēt to īstenošanu atbilstoši profesionālajiem standartiem un nacionālajiem
izglītības standartiem. Augstākās izglītības programmas un kursi ir izstrādāti un īstenoti atbilstoši EPS,
ECHE prasībām.
HOTEL SCHOOL uzdevums ir organizēt aktivitātes saskaņā ar Koledžas vadlīnijam attiecībā uz kursiem,
apmācībām, semināriem, konferencēm arī augstākās izglītības studijām. Studentu parlaments piedalās
lēmumu pieņemšanā saskaņā ar nolikumu un studentu orientētu mācīšanos, SCL. Plānots, ka Absolventu
asociācija pārstāvēs absolventu pieredzi.
Organizatorisko struktūru veido valde, Koledžas padome, direktors, izdevniecība, bibliotēka, pētniecības
un projektu nodaļa, mācību nodaļa, studentu serviss, studentu parlaments, grāmatvedības nodaļa, kopā
veidojot 18 cilvēku kolektīvu, Kopējais studentu skaits ir 100 (40 augstākās izglītības studenti un 60 PIA
un pieaugušo izglītības studenti). HOTEL SCHOOL ir izveidojusies laba sadarbība ar darba devējiem,
kas nodrošina prakses iespējas studentiem un izglītojamajiem, kā arī nodarbina HOTEL SCHOOL
absolventus. Pašreizējā Koledžas organizatoriskā shēma tiek veidota atbilstoši izglītības iestādes
specifikai.
Valdes priekšsēdētāja, Koledžas un Mācibu nodaļas vadītāja ir Mg.paed. organizācijas dibinātāja Jūlija
Pasnaka. Padomes priekšsēdētāja ir MIB, Mg.paed, lektore Olga Zvereva. Saskaņā ar HOTEL SCHOOL
Koledžas nolikumu, koledžas pārstāvis, pārvaldes un lēmējinstitūcijas ir Koledžas padome un koledžas
vadītājs.
Padome ir Koledžas personāla koleģiāla vadības iestāde izglītības un pētniecības jautājumos. Saskaņā
ar Koledžas nolikumu galvenā lēmējinstitūcija izglītības un pētniecības jautājumos ir Koledžas padome,
kuras sastāvā ir 10 locekļi: direktors; viens valdes loceklis; trīs akadēmiskā personāla pārstāvji
(akadēmiskos amatos ievēlētās personas); divi vispārējā personāla pārstāvji; divi studentu pārstāvji; viens
darba devēju pārstāvis vai profesionālas organizācijas, saskaņā ar studiju programmas specifiku.
Studentu parlamentam ir tiesības pieprasīt un saņemt no Koledžas pārstāvja, vadības un lēmējinstitūciju
direktoriem informāciju un skaidrojumus par jautājumiem, kas skar studentu intereses. Deleģētie Studentu
parlamenta pārstāvji ir tiesīgi piedalīties Koledžas lēmējinstitūciju darbībā. Padomes apstiprinātie
Studentu parlamenta lēmumi ir saistoši visiem Koledžas studentiem. Studentu parlamenta darbu vada
valde, kurā ir 3 personas – prezidents, viceprezidents un sekretārs. Koledžas nolikumā ir izklāstīta
studentu līdzdalība Koledžas padomes darbā, nosakot, ka 2 no 10 koledžas locekļiem ir studenti un viņus
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deleģē Studentu parlaments. Studentu parlamenta deleģētajiem pārstāvjiem ir veto tiesības jautājumos,
kas saistīti ar studentu interesēm.
Lielākā nodaļa funkciju un darbinieku skaita ziņā ir mācību nodaļa, kas primāri ir atbildīga par HOTEL
SCHOOL pamatdarbības – izglītības pakalpojumu – īstenošanu. Pašreizējā organizatoriskā struktūra ir
kompakta un efektīva pašreizējām vajadzībām un ārējās vides faktoru ietekmei. Mācību nodaļa ietver
stažēšanos un Erasmus projektu koordinatoru un atbalsta personālu, metodiķus, kas ir atbildīgi par
administratīvās dokumentācijas nodrošināšanu praksei, mobilitātēm un citām saistītām darbībām, tostarp
Europass mobilitātes izdošanu, studiju rezultātu organizēšanu un ierakstu atzīšanu ECTS atzīšanai un
transfēram.
ECHE 2021.–2027. gada periodā struktūrshēma var atspoguļot nepieciešamo mācību nodaļās
apakšnodaļas paplašināšanu. Pēc ECHE apstiprinājuma un lielāka "Erasmus" programmas līgumu skaita
ir plānots paplašināt mācību nodaļu ar apakšnodaļu, kas specializējas ECHE Erasmus mobilitātēs.
Apakšnodaļa sadarbosies saskaņošanas jautajumos ar uzņemošās institūcijas pārstāvjiem, prakses
koordinatoriem un metodiķiem, lai sakārtotu visu Erasmus līgumu procesu un studiju procesu procesuālo
un dokumentālo pusi, lai nodrošinātu rezultātu secīgu apvienošanu un sagatavotu galīgo dokumentāciju,
rezultātu atzīšanu, statistiku un analītiku.
Erasmus+ projektu plānošanu, organizāciju un īstenošanas kontroli veic HOTEL SCHOOL Koledžas un
mācību nodaļas vadītāja - Jūlija Pasnaka, kurai ir nepieciešamās zināšanas un iepriekšēja pieredze
Erasmus projektos, personālā un finanšu vadībā, kā arī mārketingā, kas ir svarīgi projektu rezultātu
izplatīšanā. Pasnakas kundze līdz šim ir vadījusi 5 Erasmus+ projektus, kurus HOTEL SCHOOL īsteno
kā Erasmus koordinatore. Līdz ar to J. Pasnaka ir izpratne par Erasmus kvalitātes standartu
nodrošināšanu un kontroli. J. Pasnaka ir studējusi un aizstāvējusi arī maģistra darbu par izglītības iestāžu
iekšējās kvalitātes vadību.
Vairāku projektu un specializācijas nepieciešamības gadījumā, alternatīvā Erasmus projekta koordinatore
ir Olga Zvereva, Padomes priekšsēdētāja, Attīstības direktore MIB, Mg.paed. Olgai ir plaša vadības
pieredze uzņēmumos un starptautiskos projektos, tai skaitā Erasmus+, un atbilstoša izglītība projektu
vadībā, finanšu analīzē, grāmatvedības pieredze projektu dokumentācijas aizpildīšanai, projekta mērķu
operatīvai īstenošanai un pievienotās vērtības pievienošana projekta rezultātiem. Sadarbību stratēģisko
partnerību jomā pašlaik nodrošina Pētniecības un Projektu nodaļa, jo Erasmus programmas rezultātu
sagatavošana ietver pētnieku un akadēmiskā personāla intelektuālo ieguldījumu pētniecībā un attīstībā.
Erasmus inovatīvo, attīstības un starptautiskās sadarbības projektu kontaktpersona ir Padomes
priekšsēdētāja, Attīstības direktore MIB, Mg.paed O. Zvereva, pamatojoties uz viņas starptautisko,
izglītības, uzņēmējdarbības un industriālo inovāciju, modernizāciju un administratīvo pieredzi.
HOTEL SCHOOL vadītāja ir amatpersona, kas apstiprina Erasmus projektu tiesisko regulējumu,
piemēram, nolikumu par dalībnieku atlases kārtību mobilitātēm un mācību aktivitātēm, rīkojumu par
mobilitātes konkursa izsludināšanu, rīkojumu par dalībnieku atlases komisijas sastāvu. HOTEL SCHOOL
Padome tiek apgūta ar projekta koordinatora ziņojumu par projekta uzsākšanu, norisi un galarezultātiem.
Projekta koordinators īsteno projektu saskaņā ar Erasmus kvalitātes standartiem, Koledža un Koledžas
vadītājs var lūgt ziņot par Erasmus kvalitātes standartu izpildi.
HOTEL SCHOOL ir pieredzējis partneris metodoloģiju, kompetenču un profesionālo standartu izstrādē.
HOTEL SCHOOL ir AI pieredze, kompetence projektēšanā un augstākās izglītības nodrošināšanā,
izmantojot digitālās sistēmas mācību vidē. HOTEL SCHOOL studiju procesā pielieto digitālās tehnoloģijas
un spēj nodrošināt jauktu mobilitāti Erasmus dalībniekiem. HOTEL SCHOOL darbojas pilnībā digitalizēta
izglītības sistēma, kas ir piemērojama gan mācībām klasē, gan ārpusklases mācībām. HOTEL SCHOOL
piedalījās Erasmus stratēģiskās partnerības projekta iznākuma līderpozīcijā un ir piedalījusies vairākos
Erasmus+ projektos, kas veltīti izglītības prakšu apmaiņai un attīstībai, tostarp KA2, KA1 projektos.
Koledžas ēka atrodas Vecrīgā, Smilšu ielā 3. Tas ir unikāls Latvijas un UNESCO vēsturiskā mantojuma
piemineklis, kura saglabāšanu aizsargā likums. Telpas pārvalda dibinātājs, pamatojoties uz ilgtermiņa
nomas līgumu ar iespējām un iepriekšēju vienošanos par īres periodu un telpu paplašināšanas iespejām.
Šobrīd izmantoto telpu platība ir 480 m2, kas ietver: trīs plašas auditorijas lekcijām un semināriem, no
kurām katra aprīkota ar galdiem, krēsliem un multimediju sistēmu (portatīvais dators, projektors, skaņas
iekārtas) un tāfeli; viena datorklase ar 16 datoriem, kas ir pieslēgti internetam un kuros ir instalēta
Microsoft Office PC programmatūra, kā arī profesionāla viesnīcu pārvaldības programmatūra (Micros
Opera), kuras lietošanu studentiem māca studiju programmas "Viesnīcu pārvaldības programmatūra"
ietvaros. HOTEL SCHOOL infrastruktūrā ietilpst arī mācību restorāns ar galdiem, krēsliem un profesionālu
aprīkojumu, kas nepieciešams viesu apkalpošanai, piemēram, kafijas automāts, blenderi, šeikeri, trauki,
galda piederumi, tekstilizstrādājumi, dekorācijas u.c., lai nodrošinātu praktiskas nodarbības kursu
īstenošanai "Pārtikas un dzērienu nodaļas vadība", "Konferenču un banketu menedžments", "Bāru
menedžments"; Profesionāla virtuve ar modernu aprīkojumu, piemēram, konvekcijas krāsni, indukcijas
krāsnis, plīts tvaika nosūcējiem, nerūsējošā tērauda virtuves galdiem un plauktiem, auksto galdu, trauku
mazgājamām mašīnām u.c., lai sniegtu praktiskas nodarbības kursa "Mūsdienu gastronomija"
īstenošanai. Papildus ir aprīkota bibliotēka ar mācību telpu un datoriem ar pastāvīgu pieslēgumu
internetam studentu patstāvīgam darbam un sešas ofisa telpas akadēmiskajam un vispārējam
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personālam, kas aprīkoti ar biroja mēbelēm, datoriem, printeriem un skeneriem; un palīgtelpas (skapis,
koridori, tualetes, noliktavas). Koledžas telpas ir aprīkotas atbilstoši studiju virziena "Viesnīcu un restorānu
pakalpojumi, Tūrisma un atpūtas organizācija" specifikai un tā studiju, pētniecības, metodiskā un
organizatoriskā darba vajadzībām. Visās telpās ir pieejams bezmaksas bezvadu internets. HOTEL
SCHOOL strādā pie infrastruktūras uzlabošanas studentiem ar invaliditāti, kad dažas iespējas jau ir
pieejamas. 2021. gadā HOTEL SCHOOL nokārtoja LR Labklājības ministrijas organizēto izvērtējumu par
Koledžas vides un informācijas pieejamību personām ar invaliditāti, saņemot labu vērtējumu (7 no 10).
Koledžas finanšu līdzekļi ietver mācību maksu, maksas pakalpojumu un citus ieņēmumus, ES fondu and
ārvalstu finanšu palīdzību, ziedojumus un dāvinājumus, kredītlīdzekļus no bankām un citām
kredītiestādēm. Reaģējot uz nepieciešamību nodrošināt studentu izmitināšanas vietas Rīgā, Koledža ir
izveidojusi meitas uzņēmumu SIA "HS apartments", kura darbība saistīta ar izmitināšanas pakalpojumu
sniegšanu. Mācību nodaļa izstrādā 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas
programmas programmas un kursus.
Koledža ir Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācijas biedre un aktīvi iesaistās politiskajās iniciatīvās
augstākās izglītības jomā, piemēram, 2013. gadā piedalījās profesionālā standarta "Viesnīcu servisa
organizators" izstrādē, 2019. gadā sāka darbu pie jauna "Šefpavāra tehnologa" standarta.
Starptautiskā biroja HOTEL SCHOOL kontaktinformācija par Erasmus+ programmu aktivitātēm pieejama
mājas lapā www.hotelschool.lv, e-pasta info@hotelschool.lv. E-pasta ziņojumi tiek centralizēti pārsūtīti un
novirzīti attiecīgajām nodaļām: mācību vai pētniecības un projektu nodaļai atkarībā no tēmas.

2.2 Kvalitātes nodrošināšanas, uzraudzības un novērtēšanas stratēģija.
Kvalitātes nodrošināšanas, uzraudzības un novērtēšanas stratēģija. (n/a 1. tematam)
Aprakstiet metodes, lai nodrošinātu labu kvalitāti, uzraudzību, plānošanu un kontroli.
Aprakstiet novērtēšanas metodes un rādītājus (kvantitatīvos un kvalitatīvos), lai uzraudzītu un pārbaudītu jūsu darbību
lauku.

HOTEL SCHOOL nodrošinās, ka visus Hartas principus piemēro visu līmeņu darbinieki. Šā iemesla dēļ
harta būs brīvi pieejama, par to paziņos sanāksmēs, tiks veiktas kvalitatīvas iekšējās revīzijas par hartas
principu un procedūru ievērošanu. Riska plāns tiks izstrādāts ar termiņiem, procesa shēmām un
atbildīgajām personām, kas apsvers preventīvus pasākumus katrā posmā. Koledžas vadītājs, padomes
priekšsēdētājs un programmas direktors nodrošinās hartas principu, procedūru, instrumentu integrāciju
studiju procesā un dokumentācijā, lai būtu saskaņota un vienota pieeja dokumentācijā un saskaņotas
studiju procesa vajadzības ar jaunajām mobilitātēm, procedūrām, kas saistītas ar apmaiņas studentiem.
Procedūru skaits jau ir integrēts administrācijas praksē, tiklīdz harta tiks piešķirta, HOTEL SCHOOL
izstrādās detalizētu visu saistīto darbību plānu, lai hartas procedūras varētu iekļaut ikdienas studiju
procesos un dokumentācijā. HOTEL SCHOOL Koledžas un mācību nodaļas vadītājs nodrošinās, ka
Erasmus aktivitātēs iesaistītajiem pedagogiem ir pietiekams valodu prasmju, profesionālo prasmju un
atzinības līmenis, kā arī Erasmus apmaiņas studentu procedūru ievērošanu. Projekta koordinators sekos
līdzi līgumu skaitam, termiņiem, plānos darbības nosūtošās un saņēmējas puses pienākumu veikšanai
un sadarbībai ar organizācijām. Katrs individuālā līguma posms tiks plānots, ņemot vērā trīs posmus:
pirms mobilitātes, mobilitātes laika un pēc mobilitātes. Izstrādātā HOTEL SCHOOL vadības shēma ļauj
nepieciešamības vai steidzamības gadījumā veikt dubultu vadības kontroles funkciju pārbaudi, kas ir
izdevīgi ilgtermiņa darbībai un projektiem.
Regulāras atsauksmes, kas saņemtas no dalībniekiem, veidos pamatu uzlabojumiem, pielāgojot
struktūras un funkcijas, mobilitātes elementus un sadarbojoties partnerībās. Līdz šim visi HOTEL
SCHOOL īstenotie projekti nodrošināja labu reputāciju, dalībnieku apmierinātību, tomēr, ņemot vērā
budžeta veidošanas ierobežojumus.
Projekta koordinators sagatavos aģentūrai starpposma un nobeiguma ziņojumus, pamatojoties uz
apkopotajām atsauksmēm, veiktajām aktivitātēm, sasniegtajiem projekta rezultātiem, rezultātu analīzi.
HOTEL SCHOOL struktūrai ir elastīgas paplašināšanas potenciāls, kas tiks veikta, stiprinot cilvēkresursu
un infrastruktūras kapacitāti pakāpeniskā vai racionālā izaugsmē. HOTEL SCHOOL nodrošina un
turpinās uzlabot mobilitātes pasākumu un sadarbības projektu kvalitāti visos pieteikšanās un īstenošanas
posmos.
HOTEL SCHOOL izmantos "ECHE pamatnostādnes" un "ECHE pašnovērtējumu", lai nodrošinātu hartas
principu pilnīgu īstenošanu. "ECHE pašnovērtējums" periodiski tiks izmantots divos variantos: viens veids
augstākajai vadībai – Koledžas vadītājs, Padomes priekšsēdētājs augstāka līmeņa ieskatam par
organizācijas sagatavotību; un otrais veids – personāls, kas iesaistīts studentu mobilitātes organizēšanā
un vadīšanā. Kvalitātes nodrošināšana tiek veikta saskaņā ar HOTEL SCHOOL kvalitātes vadības
kārtību, pamatojoties uz VSP. HOTEL SCHOOL katru gadu iziet Pīrsona BTEC auditus un ir ieviesusi
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iekšējās un ārējās pārbaudes sistēmu. Aģentūrai tiks iesniegti plānotie ziņojumi par ECHE, Erasmus
pasākumiem.

2.3 Komunikācija un redzamība.
Komunikācija un redzamība
Aprakstiet komunikācijas stratēģiju programmas "Erasmus+" popularizēšanai un jūsu veiktās darbības.
Precizējiet, kā jūs sasniegsiet mērķa grupas, un paskaidrojiet izplatīšanas kanālu izvēli.
Norādiet tīmekļa saiti, kurā mitināsiet EPS un ECHE hartu.

HOTEL SCHOOL EPS, ECHE harta, saistītās procedūras, principu īstenošanas vadlīnijas tiks publicētas
HOTEL SCHOOL tīmekļa vietnē www.hotelschool.lv, e-mācību Moodle platformā www.e-hotelschool.lv
ar atsevišķām sadaļām un paziņojumu par Erasmus programmas Erasmus pasākumiem, kas pieejami
angļu un latviešu valodās, un papildu valodās tīmekļa vietnes jaunināšanas gadījumā. HOTEL SCHOOL
nodrošinās, ka visi hartas principi tiek izklāstīti un tos piemēro visu līmeņu darbinieki, un studenti apzinās
savas tiesības un pienākumus, kā noteikts Erasmus studentu hartā, kas arī būs brīvi pieejama, izmantojot
tīmekļa vietni un e-mācību platformu.
Erasmus programmas HOTEL SCHOOL popularizēšanas un izplatīšanas pasākumu galvenās
mērķgrupas ir augstākās izglītības studenti un augstākās izglītības darbinieki no Erasmus partnervalstīm
un programmas valstīm.
Erasmus programmas HOTEL SCHOOL popularizēšanas un izplatīšanas pasākumu sekundārās
mērķgrupas ir viesmīlības un ar to saistīto nozares uzņēmumu, plašsaziņas līdzekļu, sadarbības
kontaktu veidošanas un digitālo uzņēmumu, pārvaldes iestāžu un citu ieinteresēto personu institucionālā
un individuālā līmenī iespējamai sadarbībai Erasmus Programmās, arī augstākās izglītības produktu un
pakalpojumu attīstībai, sadarbības stiprināšanai par AI iestāžu modernizāciju, internacionalizāciju,
programmas rezultātu ietekmes palielināšanu.
Erasmus programmas HOTEL SCHOOL popularizēšanas un izplatīšanas pasākumu terciārās
mērķgrupas ir potenciālie AI studenti, kuri šobrīd nestudē vai ir citu izglītības programmu apguvēji, lai
veicinātu interesi un motivāciju par AI izglītību, mobilitāti, internacionalizāciju un iespējamo turpmāko
uzņemšanu AIN studijās. Vēl viena terciārā grupa ir potenciālie augstākās izglītības darbinieki, lai
motivētu un palielinātu personāla kapacitāti un kvalitāti, izmantojot profesionālās izaugsmes iespējas.
HOTEL SCHOOL komunikācijas stratēģija Erasmus+ programmas aktivitāšu popularizēšanai un to
rezultātiem, lai sasniegtu augstāko studentu un AI darbinieku primāro mērķauditoriju, ietver tiešu un
digitālu komunikāciju, kas pieejama masu un individuālām izplatīšanas aktivitātēm. Veicināšanas
izplatīšanas pasākumi ietver atklātas piekļuves publiskotus materiālus, ziņas internetā un e-mācību
platformā, organizētus klātienes seminārus, konferences, sanāksmes, konsultācijas un vebinārus
tālmācībai un jauktas mobilitātes iespējas nodrošināšanai. HOTEL SCHOOL nodrošinās Erasmus+ un
to Programmu, AII konsorciju iesaistīto institūciju logotipu komunikāciju un reprezentāciju, iekļaujot arī
nosūtošo uzņemošo, atbalsta un apmācību sadarbības partneru, tostarp biznesa uzņēmumu, informāciju.
Turklāt, izplatot to brīvi pieejamā interneta vietnē, HOTEL SCHOOL aktīvi iesaistīs AI iestāžu
organizācijas un pārstāvjus, ieinteresētās personas, izmantojot tiešu saziņu caur e-pastiem, apvienojot
datu bāzes izglītībai un nozarēm, tiekoties konferenču, izstāžu, semināru laikā, sadarbībai Erasmus
programmu ietvaros, izmantojot izstrādāto sociālo mediju lapu Facebook un citos sociālajos kanālos.
Uzņemtajiem studentiem un nodarbinātajiem darbiniekiem HOTEL SCHOOL izmantos arī papildu
efektīvu e-mācību Moodle platformas saziņas avotu, lai dalītos ar to un publiskotu saistīto informāciju un
dokumentus. Papildu informācijas izplatīšana notiks ari Padomes sanāksmēs, akadēmiskā personāla
sanāksmēs, Studentu parlamenta sanāksmēs, atvērto durvju dienas sanāksmēs, globālo kafejnīcu
pasākumos un īpašos Erasmus Days pasākumos. HOTEL SCHOOL iesaistīs interneta rersursus,
sociālos medijus un medijus publicatātes veicināšanai un izplatīšanas pasākumiem, kā arī Projektu
Rezultātu Platformu.
Informācijas izplatīšana notiks saskaņā ar noteikumiem un projektu izplatīšanas stratēģijām, VDAR un
iekšējiem noteikumiem par izplatīšanu. Dalīšanās, popularizēšanas un izplatīšanas pasākumi palīdzēs
palielināt interesi par pasākumiem un rezultātiem, palielinot ietekmi uz plašāku auditoriju, kas
neaprobežojas tikai ar iepriekš aprakstītajām trim mērķgrupām. Izplatīšanas pasākumi kalpos tam, lai
demonstrētu ES finansējuma efektīvu un lietderīgu izmantošanu pasākumiem, sasniedzot programmas
un projekta mērķus, mērķus saskaņā ar politiku. Izplatīšanas pasākumi stiprinās katra projekta ietekmi
un palielinās informētību par katru projektu individuālā, organizatoriskā, vietējā, valsts, reģionālā līmenī,
Eiropas, starptautiskā un/vai starptautiskā līmenī atkarībā no projekta formāta un mērķiem.
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ECHE atsauce un principi tiks precizēti HOTEL SCHOOL Nolikumā, Nolikumā par studiju rezultātu
atzīšanas kārtību, Nolikumā par personāla snieguma novērtēšanu un profesionālo pilnveidi, kā arī
vadlīnijās un procedūrās, starptautiskos sadarbības līgumos, finansējuma pieteikumos. Pašlaik ECHE
pamatprincipi jau ir integrēti noteikumos par mobilitāti, personāla attīstību, studiju rezultātu atzīšanu.

3. ECHE HARTAS PRINCIPU ĪSTENOŠANA
3.1 ECHE pamatprincipi.
ECHE pamatprincipi
Nediskriminācija, pārredzamība un iekļaušana
Izskaidrot pasākumus, kas veikti jūsu iestādē, lai ievērotu nediskriminācijas, pārredzamības un studentu un personāla
iekļaušanas principus.
Aprakstiet, kā jūsu iestāde nodrošina pilnīgu un vienlīdzīgu piekļuvi dalībniekiem no visām vidēm, īpašu uzmanību
pievēršot to dalībnieku iekļaušanai, kuriem ir mazāk iespēju.
Piezīme: Informācija par ECHE Hartas principiem ir atrodama ECHE pamatnostādnēs.

HOTEL SCHOOL pilnībā ievēro programmā noteiktos nediskriminācijas, pārredzamības un iekļaušanas
principus un savā darbībā piemēro nediskriminējošu pieeju visiem studentiem, darbiniekiem un
partneriem, kā arī cenšas izvairīties no interešu konfliktiem. HOTEL SCHOOL nodrošinās mobilā
personāla un studentu atlasi un piešķirs finansējumu godīgā, pārredzamā, saskaņotā, dokumentētā veidā
un saskaņā ar Valsts aģentūras noteikumiem. Visu projekta dalībnieku atlase notiks atklāta konkursa
veidā. HOTEL SCHOOL nodrošinās taisnīgu un atbilstīgu attieksmi pret jebkuru personu vai grupu
saskaņā ar Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 21. pantu. Esošajiem un potenciālajiem dalībniekiem
no visām vidēm tiek nodrošināta vienlīdzīga un vienlīdzīga piekļuve un iespējas, īpašu uzmanību
pievēršot to dalībnieku iekļaušanai, kuriem ir mazāk iespēju, un veicinot viņu dalību programmā, tādējādi
īstenojot programmas prioritātes. Tiek sniegts elastīgs un papildu atbalsts, lai apmierinātu dažāda veida
dalībnieku (vientuļo vecāku, dalībnieku ar īpašām vajadzībām; no nelabvēlīgas vides) daudzveidīgās
vajadzības. Mobilitātes uz nepietiekami pārstāvētām grupām (piemēram, studenti no zemākas
sociālekonomiskās vides, dalībnieki ar ģimenes atbildību, nepilna laika darbs utt.) tiks veicināti, un
projektu koordinatori, metodiķi veltīs laiku to atbalstam, tostarp decentralizētus cilvēkresursus un/vai
finansiālu atbalstu dalībniekiem no nepietiekami pārstāvētām grupām. Katrā atsevišķā gadījumā tiks
sniegts atbalsts studentiem ar invaliditāti izmitināšanas meklēšanā.
HOTEL SCHOOL Erasmus ECHE projektu koordinators izstrādās konkursa nolikumu, publicēs tos mājas
lapā, e-mācību Moodle platformā, ievietos uz informācijas dēļiem telpās. Koledžas vadītājs izveidos
komisiju, lai izvērtētu saņemtos pieteikumus saskaņā ar nolikumā noteiktajiem kritērijiem. Visi dalības
pieteikumi tiks izskatīti, un tiem būs vienādas līdzdalības tiesības.
Uzsaukumiem, kuru pamatā ir ierobežots aktivitāšu skaits, tiks izsludināts pieteikumu konkurss. Priekš
studentiem tie būs: aktivitāte un studiju rezultāti, apmeklējums, darba devēju atsauksmes (ja tādas ir) un
motivācija piedalīties projektā. HOTEL SCHOOL pedagogu un personāla gadījumā galvenie kritēriji būs
darba ilgums HOTEL SCHOOL, visiem dalībniekiem iepriekšēja dalība Erasmus+ mobilitātē (prioritāte
tiem, kas vēl nav piedalījušies), izpratne par projekta mērķiem, ieguvumi iesaistītajiem. HOTEL SCHOOL
dos iespēju visām personām, kas piesakās uz mobilitāti, atklāt, ka tām ir mazāk līdzdalības iespēju,
tostarp tiesības uz papildu finansiālu atbalstu. Tiks reģistrēts sapulces protokols. Katrs dalībnieks var brīvi
piekļūt pārsūdzības procedūrai, ja jūtas, ka lemums ir bijis netaisnīgs/ diskriminējošs.
ECTS kredītpunkti (n/a 1. tēmai)
Izmantojiet savas iestādes metodoloģiju ECTS kredītpunktu piešķiršanai dažādiem kursiem. Ja vēl neizmantojat ECTS
kredītpunktu sistēmu, lūdzu, paskaidrojiet, kāpēc tas tā ir.
Piezīme: Plašāka informācija par ECTS ir atrodama ECTS lietotāju rokasgrāmatā.

HOTEL SCHOOL izmantos visu kredītpunktu pilnīgu automātisku atzīšanu, pamatojoties uz Eiropas
kredītpunktu pārneses un uzkrāšanas sistēmu (ECTS), kas iegūta, lai sasniegtu mācību rezultātus, kas
apmierinoši sasniegti studiju/ apmācību laikā ārzemēs, tostarp jauktas mobilitātes laikā. Pilnīga
automātiska atzīšana būs daļa no viegli pieņemamiem pamatprincipiem HOTEL SCHOOL regulā par
starptautiskajās mobilitātēs veikto mācību pasākumu atzīšanas procedūru. Vadošajā informācijā par
"Erasmus+" uzsaukumiem būtu jāiekļauj informācija un atsauce uz mācību darbību pilnīgu automātisku
atzīšanu starptautiskajās mobilitātēs.
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Saskaņā ar Latvijas likumdošanu augstākās izglītības programmas ir iekļautas Latvijas kvalifikāciju
ietvarstruktūrā (turpmāk – LKI) un atbilst astoņiem Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras (turpmāk – EKI)
līmeņiem. Latvijas kredītpunkts tiek definēts kā vienas nedēļas pilna laika studiju slodze. Pilna laika
studiju gada vidējā slodze lielākajā daļā augstākās izglītības programmu ir 40 kredītpunkti. Latvijas
kredītpunktu sistēma ir savietojama ar ECTS. ECTS kredītpunktu skaits tiek atrasts, reizinot Latvijas
kredītpunktu skaitu ar koeficientu 1,5. Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības (koledžas) studiju
programmas, kuru rezultātā tiek iegūta 4. līmeņa profesionālā kvalifikācija (LKI 5. līmenis). Programmas
sastāv no 80–120 KP (120–180 ECTS), un šīs programmas galvenokārt ir paredzētas darba tirgum, tomēr
absolventi var turpināt studijas otrā līmeņa profesionālajās augstākās izglītības programmās. Saskaņā
ar Latvijas likumdošanu augstākās izglītības programmas ir iekļautas Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūrā
(turpmāk – LKI) un atbilst astoņiem Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras (turpmāk – EKI) līmeņiem.
HOTEL SCHOOL šobrīd nodrošina akreditētu pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību (koledža) un
ceturtā līmeņa profesionālo kvalifikāciju (LKI 4. līmenis / EQF Level 5) "Viesmīlības vadība", programma
"Viesmīlības pakalpojumu organizācija", kods 41811, 90 Latvijas kredītpunkti, 135 ECTS kredītpunkti, 2,3
gadi pilna laika studijas, studiju valoda – angļu. Diploma pielikums tiek nodrošināts angļu valodā ar
Latvijas kredītpunktiem un ECTS. Šis diploma pielikums atbilst Eiropas Komisijas, Eiropas Padomes un
Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO/CEPES) izstrādātajam
paraugam.
Saskaņā ar ECTS lietotāju rokasgrāmatu HOTEL SCHOOL nodrošinās pilnīgu ECTS ieviešanu kā kopīgu
instrumentu, lai garantētu mobilitātes pasākumu dualitāti un atzīšanas procedūru pārredzamību. HOTEL
SCHOOL nodrošina, ka 60 ECTS tiek piesaistītas pilna laika formālās izglītības gada (mācību gada) un
30 ECTS slodzei semestrī ar ar to saistītajiem mācību rezultātiem. Eche uzskata, ka nevajadzētu gaidīt,
ka studenti nopelnīs vairāk nekā 60 ECTS kredītpunktus, bet viņiem būtu jāļauj pārsniegt šo skaitu, ja viņi
to vēlas.
HOTEL SCHOOL mobilitātes sagatavošanai un reģistrēšanai, izmantojot ECTS, izmantos šādus punktus:
a)

Aktualizēts katalogs HOTEL SCHOOL mājas lapā; katalogs pieejams mājas lapā ar latviešu un
ECTS kredītpunktu un kursu aprakstu angļu un latviešu valodās. HOTEL SCHOOL regulāri
publicē jaunumus kursu katalogā pēc Koledžas padomes apstiprinājuma.

b)

Mācību līgums (studijām un praksei), ko pirms mobilitātes sākuma paraksta nosūtošās un
saņemošās AI iestādes / uzņēmumi / organizāciji un studenti;

c)

Sekmju izraksts, kurā norādīts nopelnīto kredītpunktu skaits un iegūtās atzīmes (prakses
gadījumā atbilstošais dokuments ir darba atšifrējums (Praktikanta sertifikāts).

d)

pierādījums, ka darbs ārzemēs ir atzīts, kā izklāstīts mācību līgumā;

Starptautiskās mobilitātes gadījumā ārpus 48 Eiropas augstākās izglītības telpas valstīm, ja ECTS
neizmanto AI iestādes, tiek izmantota saderīga sistēma, lai nodrošinātu caurskatāmu ārvalstīs studējošo
periodu atzīšanu, kas balstās uz kredītpunktiem, pamatojoties uz studentu slodzi un mācību rezultātiem.
ECTS tiek reģistrēta pārredzamā veidā. Pabeidzot starptautisko mobilitāti, visi kredītpunkti, kas iegūti
studiju un/vai prakses laikā ārvalstīs, kā noteikts mācību līgumā pirms mobilitātes, tiek apstiprināti ar
saņemošās AII ierakstu izrakstu. Mācību aktivitātes reģistrē Diploma pielikumā. Eiropas studentu kartes
iniciatīvas ietvaros HOTEL SCHOOL ir apņēmusies elektroniski iesniegt sekmju izrakstus. Visu atzīšanas
procesu noslēdz laikposmā, kas nepārsniedz piecas nedēļas. Visas starptautiskās mobilitātes pieteikuma
procedūras ir pārredzamas un godīgas, ir iespējams arī uzraudzīt atzīšanas procedūras. Students var
iesniegt apelāciju, ja netiek panākta pilnīga automātiska atzīšana, kad tiek sasniegti apmierinoši studiju
un/ vai prakses rezultāti. Atzīšanas process tiks izveidots un digitalizēts Eiropas studenta kartes
iniciatīvas un projekta EGRACONS ietvaros.
Eiropas studenta karte un lietotne "Erasmus+"
Izskaidrot pasākumus, lai īstenotu Eiropas studenta kartes iniciatīvu un reklamētu "Erasmus+" mobilo lietotni studentiem.
Lūdzu, skatiet Eiropas studenta kartes iniciatīvas grafiku Tīmekļa vietnē Europa.

HOTEL SCHOOL īstenos programmas prioritātes, veicot nepieciešamos pasākumus, lai īstenotu digitālās
mobilitātes pārvaldību atbilstoši Eiropas studentu karšu iniciatīvas tehniskajiem standartiem. HOTEL
SCHOOL nodrošinās, ka visi attiecīgie darbinieki ir informēti par digitalizācijas ceļvedi, un veiks aktīvus
pasākumus, lai savlaicīgi īstenotu minimālās prasības digitālās mobilitātes pārvaldībai. HOTEL SCHOOL
garantē, ka visa informācija, ar kuru apmainās, notiks drošā veidā starp AI iestādēm saskaņā ar VDAR
noteikumiem. HOTEL SCHOOL sāks pāreju EWP (tīkls "Erasmus bez dokumentiem") ietvaros saskaņā
ar digitalizācijas ceļvedi. Ar ECHE apstiprinājumu HOTEL SCHOOL integrēs OLA - sistēma tiešsaistes
mācību līgumiem - un saskaņos ar administrēšanas procesu un pašreizējo digitālo līgumu sistēmu.
Studentiem būs iespēja parakstīt tiešsaistes līgumu, izmantojot OLA platformu.
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HOTEL SCHOOL aktīvi veicina digitālās mācīšanās un apmācības iespējas administratīvajam un cita
veida personālam un attiecīgajām ieinteresētajām personām, lai īstenotu digitālās mobilitātes pārvaldību.
HOTEL SCHOOL veicinās "Erasmus+" mobilās lietotnes izmantošanu ienākošajiem un izejošajiem
studentiem un iespēju robežās nodrošinās noderīgas informācijas par HOTEL SCHOOL un uzņemošo
kopienu pieejamību, izmantojot "Erasmus+" mobilo lietotni ienākošajiem studentiem. Lietotne palīdzēs
orientēt vienotā ieejas punkta piekļuvi pakalpojumiem un atbalstam mobilitātes laikā. HOTEL SCHOOL
veicinās "Erasmus+" lietotnes kā mobilitātes procesu vieglumu, apvienošanu un digitalizāciju; iekļaus
informāciju uzaicinājumos piedalīties "Erasmus+". "Erasmus+" lietotnes lietotāju vadlīnijas, saišu apraksti
par kopējo mobilitātes procesu tiks sniegti HOTEL SCHOOL tīmekļa vietnē. Turklāt lietotnei katram
mobilitātes studentam būs piekļuve klātienes, e-pasta vai tālruņa konsultācijām un atbalstam darba laikā
un tikšanās plānošanā, jo īpaši pārejas periodā, kad lietotne būs jauna un kamēr lietotāji pieradīs pie
digitālā rīka.
Videi draudzīga prakse
Izskaidrot, kā jūsu iestāde īstenos un veicinās videi draudzīgu praksi programmas "Erasmus+" pasākumu kontekstā.

HOTEL SCHOOL īstenos programmas prioritātes, veicinot videi draudzīgu praksi visās ar Programmu
saistītajās aktivitātēs. HOTEL SCHOOL, kā nosūtītāja un uzņemošā organizācija, centīsies veicināt
ekoloģiski ilgtspējīgu un atbildīgu rīcību tās dalībnieku vidū un iesaistīs partnerorganizācijas, dalībniekus,
lai tie rīkotos videi draudzīgi visos mobilitātes procesos un pēc mobilitātes. Mobilitātes braucieniem, ja
iespējams, attāluma dēļ, lai nekaitētu dalībniekiem pārāk gari vai neērti kopīgi ceļojumi, tiks veicinātas
zaļās ceļošanas iespējas, lai samazinātu mobilitātes negatīvo ietekmi uz vidi. Plānojot ceļojuma biļetes,
konsorcijs centīsies praksē piemērot "zaļos" ceļojumus un informēs dalībniekus par zaļās ceļošanas
iespējām un ar tām saistīto budžeta plānošanu.
HOTEL SCHOOL ir piedalījusies KA204 stratēģiskās partnerības projektā "Izglītība ilgtspējīgai attīstībai
un globālai pilsonībai" un ESDGC kompetenču ietvaros ir devusi ieguldījumu pieaugušo izglītotājiem un
pieaugušajiem izglītojamajiem, kā arī izstrādājusi kursu moduļus enerģētikā un dabas resursu
saglabāšanā. HOTEL SCHOOL izmanto pašu izstrādātas ESDGC kompetences ESDGC iekļaušanai
augstākās izglītības programmā un sniegtajos pakalpojumos, izmantojot metodoloģiju augstākās
izglītības studentiem un augstākās izglītības darbiniekiem. HOTEL SCHOOL jau ir iekļāvusi ESDGC
koncepcijas dažos kursos, piemēram, IAM7, kas ir par atbildīgu resursu sadali, piemēram, par enerģiju
viesmīlībā, un turpinās attīstīt un pielietot videi draudzīgu praksi studiju, mobilitātes, ceļojumu un vadības
procesos. Šobrīd HOTEL SCHOOL izstrādā atsevišķu mājaslapas sadaļu, kas veltīta ilgtspējai un tiks
publiskota pirms 2021./2022. mācību gada sākuma. HOTEL SCHOOL katru gadu 4 gadu laikā rīko
Starptautisko lietišķo pētījumu konferenci ilgtspējīgā viesmīlībā, kurā aicināti vieslektori un studenti
prezentēt savus lietišķos pētījumus ilgtspējas un ilgtspējīgas prakses jomā. HOTEL SCHOOL audzēkņi
organizē pasākumus ar nosaukumu "Use Local". HOTEL SCHOOL administrācija un studiju process
šobrīd noritēja pārejā uz bezmaksas pārvaldību un studijām papīra formātā. HOTEL SCHOOL aktīvi
piesakās un piedalās projektos, kas ietver skolēnu brīvprātīgo darbu, pilsonisko piesaisti. Piemēram, viens
no projektiem ietvēra studentu un personāla pludmales tīrīšanas praksi ilgtspējīgas viesmīlības, videi
draudzīgas prakses, ESDGC ietvaros. HOTEL SCHOOL piedalījās programmas "Horizon" izstrādē par
iniciatīvas priekšlikumu (2021) "Iespēja jauniešiem veikt pasākumus, lai cīnītos pret klimata pārmaiņām,
izmantojot aktīvistu zinātnes izglītību" kopā ar TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN, kopumā 16
programmas ietvaros esošajām organizācijām "Mazoglekļa un klimatnoturīgas nākotnes veidošana:
pētniecība un inovācija, lai atbalstītu Eiropas zaļo kursu", 1. apakštēma: Iedzīvotāju nodrošināšana ar
izglītības palīdzību.
Pilsoniskā līdzdalība un aktīvs pilsoniskums
Izskaidrot, kā jūs veicināsiet savu izejošo un ienākošo studentu pilsonisko līdzdalību un aktīvu pilsoniskumu, kas piedalās
"Erasmus+" pasākumos.

HOTEL SCHOOL īstenos programmas prioritātes, veicinot pilsonisko iesaisti un mudinot studentus un
darbiniekus iesaistīties kā aktīviem pilsoņiem pirms dalības mobilitātes projektā, tā laikā un pēc tās,
piemēram, aicinās un atbalstīs mobilos dalībniekus pēc atgriešanās darboties kā programmas
vēstnešiem, veicinās mobilitātes ieguvumus un aktīvi iesaistīsies absolventu kopienu veidošanā.
HOTEL SCHOOL ir piedalījusies KA204 stratēģiskās partnerības projektā "Izglītība ilgtspējīgai attīstībai
un globālai pilsonībai" un ESDGC kompetenču ietvaros ir devusi ieguldījumu pieaugušo izglītotājiem un
pieaugušajiem izglītojamajiem, šobrīd HOTEL SCHOOL pielieto pašu izstrādātās ESDGC kompetences
ESDGC iekļaušanai AI mācību programmā un tās sniegtajos pakalpojumos, izmantojot metodoloģiju
augstākās izglītības studentiem un augstākās izglītības darbiniekiem. HOTEL SCHOOL ir organizējusi
metodisko semināru AI dekāniem par ESDGC un Global Dimension iekļaušanu AI mācību programmā.
HOTEL SCHOOL jau ir iekļāvusi ESDGC un Global Dimension koncepcijas dažos kursos.
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HOTEL SCHOOL aktīvi veicinās un organizēs aktivitātes, kas ļaus mobilitātes dalībniekiem būt pilsoniski
iesaistītiem, ļaus attīstīt savas prasmes ārpus formālās izglītības vides, brīvprātīgi iesaistīties un aktīvi
piedalīties vietējā sabiedrībā. Starptautiskās mobilitātes studentu uzņemšana nodrošina vietējo studentu
internacionalizāciju mājās, palīdz pārvarēt aizspriedumus un noved pie kultūras daudzveidības
pieņemamas, un mobilitātes studentiem tas palīdz integrēties vietējā vidē. HOTEL SCHOOL aktīvi
piesakās un piedalās projektos, kas ietver skolēnu brīvprātīgo darbu, pilsonisko iesaisti. Piemēram, viens
no projektiem ietvēra brīvprātīgā darba praksi studentiem un personālam pludmales tīrīšanas jomā
ilgtspējīgas viesmīlības ietvaros, videi draudzīgu praksi Portugālē kopā ar brīvprātīgo bezpeļņas
organizāciju no Portugāles, kas specializējas pludmales tīrīšanā, manuālu atkritumu savākšanas praksi,
kas vērsta uz dabas parkiem, pludmalēm. .
HOTEL SCHOOL iesaistīs augstākās izglītības studentus projektos, kas uzlabo studentu un personāla
aktīvās pilsonības prasmes un kompetences. 2021. gadā HOTEL SCHOOL kopā ar TECHNISCHE
UNIVERSITEIT EINDHOVEN piedalījās pamatprogrammas Horizon 2020 lietojumprogrammu izstrādē
"Iespēja jauniešiem veikt pasākumus, lai cīnītos pret klimata pārmaiņām, izmantojot aktīvistu zinātnes
izglītību", zem programmas "Mazoglekļa un klimatnoturīgas nākotnes veidošana: pētniecība un inovācijas
Eiropas zaļā kursa atbalstam" apakšpozīcijas "Iedzīvotāju iedrošināšana ar izglītības palīdzību" ietvaros.
Hotel School iesniedza arī stratēģiskās partnerības projekta pieteikumu KA202 "Ilgtspējīgas viesmīlības
digitalizācijas rīkkopa", kas ietver personāla un izglītojamo līdzdalību. Projekts nav tieši paredzēts
augstākās izglītības iestādei, bet atbilst "Erasmus+" horizontālajai prioritātei, paplašinot tā ietekmi uz
citām ieinteresētajām personām, tostarp augstākās izglītības studentiem un HOTEL SCHOOL
darbiniekiem.

3.2 Mobilitātes pasākumi.
Studentu/personāla mobilitāte
Kursu katalogi (pirms mobilitātes) (n/a 1. tēmai)
Kā jūs nodrošināsiet, ka visi jūsu iestādē mācītie kursi (un valodas, kurās tie tiek mācīti), ir aprakstīti publiski pieejamā kursu
katalogā saskaņā ar ES ieteikumu par automātisku savstarpēju atzīšanu?

HOTEL SCHOOL izmantos atzīšanas sistēmu - jaunāko katalogu, kas pieejams tīmekļa vietnē
www.hotelschool.lv, nosacījumi mobilititātes sagatavošanai un reģistrēšanai, izmantojot ECTS. Interneta
vietnē pieejams lietotājiem draudzīgs katalogs angļu un latviešu valodās ar studiju kursu aprakstu,
izklāstot gan Latvijas gan ECTS kredītpunktus. HOTEL SCHOOL publicē jaunumus kursu katalogā pēc
Koledžas padomes apstiprinājuma pirms mobilitātes periodiem, lai tie būtu pārredzami visām pusēm un
ļautu mobilitātēs iesaistītajiem studentiem izdarīt informētu izvēli par kursiem, kurus viņi izvēlēsies.
Saņemot ECHE, kursu katalogā būs iekļauti "Erasmus+" un citi attiecīgie logotipi, lai uzlabotu sadarbības
redzamību un ES finansējuma atbalstu. Atzīšanas sistēma pārredzamā veidā nosaka atzīšanas
procedūru noteikumus, nosacījumus un praksi. Latvijas klasifikācijas sistēma un ECTS tiks izskaidroti
katalogā. Starptautiskās mobilitātes gadījumā ārpus 48 Eiropas augstākās izglītības telpas valstīm, ja
ECTS neizmanto AI iestādes, tiks izmantota saderīga sistēma, lai nodrošinātu caurskatāmu ārvalstīs
studēta perioda atzīšanu, kas balstās uz kredītpunktiem, pamatojoties uz studentu slodzi un mācību
rezultātiem.
Gadījumā, ja tiks piemērota neliela papildu maksa, tā tiks iekļauta kursu katalogā un tiks informēta pirms
mobilitātes sākuma. Nelielās maksas var ietvert apdrošināšanu, studentu apvienības, dažādu materiālu,
piemēram, fotokopētāja izmantošanu, laboratorijas produktus, un tās tiks piemērotas uz tāda paša
pamata, kā tos iekasē no vietējiem studentiem HOTEL SCHOOL.
Iestāžu līgumi par studiju un mācīšanas mobilitāti (pirms mobilitātes) (n/a 1. tēmai)
Aprakstiet savas iestādes pieeju starpiestāžu līgumu noslēgšanai un uzraudzībai par studiju un mācīšanas mobilitāti.
Izskaidrot, kā un kas pārvaldīs mācību līgumus mobilajiem studentiem.

HOTEL SCHOOL veiks mobilitāti studiju un mācīšanas nolūkā tikai saskaņā ar iepriekšējiem iestāžu
līgumiem starp AI iestādēm, kurām ir Erasmus Augstākās izglītības harta. HOTEL SCHOOL atlasīs
partnerorganizācijas, pamatojoties uz abpusēju interešu saderību, akadēmiskajiem profiliem, ņemot vērā
atbilstošu līmeni, standartus katrai mobilitātei). Līgums kalpos par pamatu savstarpējai sapratnei un
uzticībai starp AI iestādēm, noteiks pušu atbildību un lomu, to apņemšanos ievērot kvalitātes kritērijus
mobilo dalībnieku atlasē, sagatavošanā, pieņemšanā, atbalstīšanā un integrācijā. HOTEL SCHOOL
iecels līgumu koordinatoru no savas puses, līgumus parakstīs Koledžas vadītājs vai HOTEL SCHOOL
pilnvarotais pārstāvis. Kontaktinformāciju un vienošanās procedūru personu saraksts būs pieejams
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tīmekļa vietnē saziņai un konsultācijām. Iestāžu līgumi ir saskaņoti ar Koledžas vadītāju, valdes
priekšsēdētāju, lai samazinātu riskus un ņemtu vērā mācību nodaļas dažādos faktorus un intereses.
Līguma projekts būs pieejams tiešsaistē un pēc tā parakstīšanas tajā jāiekļauj mobilitātes skaits gadā,
ieteicamie valodu līmeņi, informācija par vērtējuma sistēmām, vīzām, apdrošināšanu, mājokļiem,
attiecīgā gadījumā papildu prasībām, tostarp dalībnieku nominācijas atlases kritērijiem, dalībnieku
sagatavošanas pasākumiem un mobilitātes procedūru un darbību grafiku pirms mobilitātes, tās laikā un
pēc tās, tostarp Transkripta izsniegšana. Papildus jāiekļauj infrastruktūra mobilitātes pakalpojumu
sniegšanai. Kvalitātes prasības var atšķirties atkarībā no mobilitātes veida un mērķiem. HOTEL SCHOOL
uzraudzīs esošo līgumu skaitu atbilstoši vajadzībām, kā arī nepieciešamības gadījumā varēs mainīt un
aktualizēt mobilitātes piedāvājumu.
Sadarbojoties ar AI iestādēm no partnervalstīm, piemēram, neasociētajām trešām valstīm, HOTEL
SCHOOL parakstīs paplašinātu iestāžu līgumu, saskaņā ar kuru AII no partnervalsts apņemas ievērot
principus, kas ietverti Erasmus maģistrantūras hartā.
Attiecībā uz mobilitātes līgumiem starp HOTEL SCHOOL un citām ieinteresētajām personām, piemēram,
uzņēmumiem, un AII, kas darbojas kā studentu un personāla praktikantu saņēmēja organizācija, iestāžu
līgums nav obligāts, un var parakstīt mācību līgumu par stažēšanos vai mobilitātes līgumiem personāla
apmācībai.
Atbalsts izejošajiem studentiem/personālam (n/a 1. tēmai)
Norādiet savas iestādes politiku attiecībā uz izejošo studentu/personāla iepriekšēju sagatavošanu (piemēram, valodu kursi,
semināri/ informācija par starpkultūru kompetencēm utt.).
Izskaidrot mentoru un atbalsta organizēšanu izejošajiem studentiem/personālam (piemēram, vienaudžu mentorings; informācija
par izmitināšanas apdrošināšanu, vīzām utt.) .

HOTEL SCHOOL nodrošinās, ka pastāvīgie mobilitātes dalībnieki ir labi sagatavoti savām aktivitātēm
ārvalstīs, t.sk. jaukta tipa mobilitātes formātā, arī veicot pasākumus, lai sasniegtu nepieciešamo valodas
prasmes līmeni un attīstītu savas starpkultūru kompetences. HOTEL SCHOOL veicinās pasākumus, kas
nodrošina izejošo mobilo dalībnieku drošību, organizējot apdrošināšanu, sniedzot palīdzību, kas saistīta
ar apdrošināšanas, vīzas saņemšanu, ja nepieciešams, un instruktāžu par drošību, kā arī nodrošinās, ka
studenti apzinās savas tiesības un pienākumus, kā noteikts Erasmus studentu hartā. Vairumā gadījumu
HOTEL SCHOOL organizē apdrošināšanu aizejošajiem studentiem kā daļu no sūtīšanas darbībām, lai
mazinātu riskus un nodrošinātu studentu aprūpi.
HOTEL SCHOOL nodrošinās, ka mobilitātes pasākumu atlases procedūras ir godīgas, pārredzamas un
dokumentētas, tiek piemērotas visos līmeņos, tostarp katrā sadarbības daļā. Uzaicinājumi dalībniekiem
tiks publiskoti mājas lapā un e-mācību platformā Moodle, ievietoti HOTEL SCHOOL telpās un, ja
iespējams, nosūtīti pa e-pastu fokusētām grupām, aprakstot prasības, termiņus, pieteikšanās formas,
aktivitātes veidu un apjomus, periodus un citus būtiskus datus. Uzaicinājumi būs pieejami vienādi visiem
dalībniekiem. Ienākošajiem AIN studentiem mājas lapā būs pieejams lietotājam draudzīgs Kursu katalogs
ar kursu aprakstiem, ECTS, kas publicēti angļu un latviešu valodās. Mācību līgumu (studijām un praksei)
HOTEL SCHOOL parakstīs starp AII un saņemošo AII/uzņēmumu/organizāciju un studentu pirms
mobilitātes sākuma, kas būs pamats mobilitātes sagatavošanai un reģistrēšanai, izmantojot ECTS.
HOTEL SCHOOL veiks mobilitāti studiju un mācīšanas nolūkā tikai saskaņā ar iepriekšējiem iestāžu
līgumiem starp AI iestādēm, kurām ir Erasmus Augstākās izglītības harta.
Lai nodrošinātu mobilitāti, papildus projekta koordinatora lomai, mobilitātes pamatā būs arī koordinatora
palīgs un prakses koordinators. Koordinatora palīgam ir vairāku gadu pieredze mobilitātes plānošanā un
kvalitātes uzraudzībā - apmeklējot partnerus ārvalstīs, pārbaudīs darba apstākļus, tiksies ar prakses
mentoriem, pārbaudīs partneru piedāvātās naktsmītnes, kā arī vēlāk klātienē sadarbosies ar mobilitātes
dalībniekiem. HOTEL SCHOOL pedagogi un metodiķi instruēs, apmācīs mobilitātes dalībniekus. Finanšu
darījumus atvieglos HOTEL SCHOOL grāmatvedis, kuram ir ievērojamu pieredze korporatīvo finanšu
jomā. Nosūtošās organizācijas tiks iesaistītas mobilitātes efektivitātes uzraudzībā. Tās iecels atbildīgos
darbiniekus, kas konsultēs, uzraudzīs dalībniekus un vajadzības gadījumā sniegs administratīvu un
psiholoģisku atbalstu. Darbinieki no uzņemošās organizācijas regulāri apmeklēs mobilitātes dalībniekus
savās darba vietās, palīdzēs organizēt dalībnieku sagaidīšanu lidostās, palīdzēs ar izmitināšanu,
iepazīstinās ar apkārtni utt. Skaidru un visaptverošu informāciju un norādījumus dažādos posmos uz
vietas nodrošinās projekta koordinators, metodiķis, prakses koordinators, ko īsteno partnerorganizācijas.
Projekta koordinators nodrošinās mobilitātes, mācību aktivitātes mācību plāna pieejamību, metodiķi un
partnerorganizācijas atkārtoti paziņos plānu, lai nodrošinātu plānoto darbību skaidrību. Individuāla pieeja
tiks izmantota, izvēloties naktsmītni un citus pasākumus, risinot aktuālos jautājumus. HOTEL SCHOOL,
kā nosūtītājorganizācija, projekta koordinators un metodiķi nodrošinās vispārējo sagatavošanos, tostarp
informāciju par izmitināšanu, apdrošināšanu, vīzām, utt., visiem ienākošajiem studentiem.
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Loģistikas atbalstu un uzraudzību organizēs nosūtītošās un uzņemošās organizācijās metodiķi un
prakses koordinatori. EUROPASS mobilitāte tiks organizēta apstiprināšanai gan no nosūtītājās, gan
uzņemošās puses ar projekta koordinatoru starpniecību. Projektu koordinatora un mobilitātes, prakses
koordinatora, HOTEL SCHOOL metodiķa uzraudzībā tiks veikta reintegrācija un vērtēšana. Transkripts
būs līguma sastāvdaļa.
Atbalsts iebraucējiem studentiem/personālam (mobilitātes laikā) (n/a 1. tēmai)
Izskaidrot mentoru un atbalsta organizēšanu ienākošajiem studentiem/darbiniekiem (piemēram, vienaudžu
darbaudzināšana; sociālā integrācija iestādē un ar vietējiem studentiem un personālu; informācija par izmitināšanas
apdrošināšanu, vīzām utt.) .

HOTEL SCHOOL veiks ienākošo mobilitāti studiju un mācīšanas nolūkā tikai saskaņā ar iepriekšējiem
iestāžu līgumiem starp AI iestādēm, kurām ir Erasmus Augstākās izglītības harta, ko parakstījušas trīs
puses, tostarp nosūtošā AII, HOTEL SCHOOL kā saņemošā organizācija un students. Mācību līgumu
(studijām un praksei) HOTEL SCHOOL parakstīs starp nosūtošo AII / uzņēmumu / organizāciju un
studentu pirms mobilitātes sākuma, kas būs pamats mobilitātes sagatavošanai un reģistrēšanai,
izmantojot ECTS.
HOTEL SCHOOL nodrošina, ka mobilitātes pasākumu atlases procedūras ir godīgas, pārredzamas un
dokumentētas, tiek piemērotas visos līmeņos, ieskaitot katru iesaistīto nodaļu.
HOTEL SCHOOL nodrošina vienlīdzīgu akadēmisko attieksmi un pakalpojumu kvalitāti ienākošajiem
studentiem. HOTEL SCHOOL veicinās pasākumus, kas nodrošina ienākošo mobilo dalībnieku drošību,
piedāvājot papildu apdrošināšanu un instruējot par drošību, sniegs palīdzību saistībā ar apdrošināšanas,
vīzas saņemšanu, ja nepieciešams. Mobilajiem dalībniekiem, tostarp jaukta tipa mobilitātes dalībniekiem,
tiks nodrošināta mentoringa un atbalsta kārtība. HOTEL SCHOOL nodrošinās, ka studenti apzinās savas
tiesības un pienākumus, kas noteikti Erasmus studentu hartā, kas brīvai piekļuvei ievietota tīmekļa vietnē
un e-mācību platformā, papildus instruējot mentoringa laikā ierašanās brīdī.
HOTEL SCHOOL neiekasēs maksu kredītu mobilitātes gadījumā no ienākošajiem mobilajiem studentiem
par mācību maksu, reģistrāciju, pārbaudījumiem vai piekļuvi laboratorijas un bibliotēkas telpām.
Gadījumā, ja tiks piemērota papildu neliela maksa, tās tiks iekļautas kursu katalogā un izskaidrotas pirms
mobilitātes sākuma. Nelielās maksas var ietvert apdrošināšanu, studentu apvienības, dažādu materiālu,
piemēram, fotokopiju un laboratorijas produktu uz tāda paša pamata, kā tos iekasē no vietējiem
studentiemHOTEL SCHOOL.
HOTEL SCHOOL ļaus mobilajiem dalībniekiem (studentiem un
personālam) saglabāt jebkuru dotāciju, aizdevumu, valsts invaliditātes pabalstus, valsts atbalstu, kas
paplašina izglītības pieejamību, un/vai jebkādu citu līdzīgu atbalstu, ko viņi pašlaik saņem no savas
mītnes valsts mobilitātes laikā.
Ienākošie studenti saņem papildu atbalstu,kas ar Studentu parlamenta, Erasmus+ studentu un
absolventu asociācijas palīdzību Koledžas ikdienā veicina viņu iekļaušanos jaunā vidē plašākā studentu
kopienā, un mudinā viņus darboties kā programmas vēstnešiem un dalīties mobilitātes pieredzē Koledžas
iekšējā un ārējā vidē. HOTEL SCHOOL un Studentu parlaments sniedz iespēju ienākošajiem mobilitātes
dalībniekiem dalīties savā kultūrā un pieredzē ar saviem vienaudžiem dažādās aktivitātēs. HOTEL
SCHOOL katra semestra sākumā organizē Iepazīšanās/Orientēšanās aktivitātes. Projekta koordinators,
kas atbild par saziņu ar nosūtošajām organizācijām, nodrošinās atbalsta sistēmu ienākošajiem
studentiem, kuri aktīvi atbalstīs visa mobilitātes procesa laikā un sadarbosies ar mobilitātes dalībniekiem
uzņemošajā organizācijā. Ierašanās brīdī HOTEL SCHOOL pedagogi un metodiķi instruēs un apmācīs
mobilitātes dalībniekus. Finanšu darījumus atvieglos HOTEL SCHOOL grāmatvedis ar ievērojamu
pieredzi korporatīvo finanšu jomā. Nosūtošās organizācijas tiks iesaistītas mobilitātes efektivitātes
uzraudzībā. HOTEL SCHOOL iecels atbildīgos darbiniekus, kuri konsultēs, uzraudzīs dalībniekus un
nepieciešamības gadījumā sniegs organizatorisku un psiholoģijas atbalstu. HOTEL SCHOOL kā
saņemošā organizācija regulāri apmeklēs mobilitātes dalībniekus savās darba vietās un studijās, palīdzēs
organizēt dalībnieku sagaidīšanu lidostās, organizēs izmitināšanu naktsmītnēs, iepazīstinās ar apkārtni
utt. Skaidru un visaptverošu informāciju un norādījumus dažādos posmos nodrošinās projekta
koordinators, metodiķis, prakses koordinators. Projekta koordinators nodrošinās mobilitātes, mācību
aktivitātes mācību plāna pieejamību, metodiķi un partnerorganizācijas atkārtoti paziņos plānu, lai
nodrošinātu plānoto darbību skaidrību. Individuāla pieeja tiks izmantota, izvēloties naktsmītni un citus
pasākumus, risinot aktuālos jautājumus. Pēc ierašanās HOTEL SCHOOL, kā saņēmēja organizācijā,
projekta koordinators un metodiķi nodrošinās vispārējo sagatavošanos, tostarp informāciju par
izmitināšanu, apdrošināšanu, vīzām, utt., visiem ienākošajiem studentiem.
HOTEL SCHOOL nodrošinās atbilstošu valodas atbalstu ienākošajiem mobilajiem dalībniekiem un
ienākošās mobilitātes perioda sākumā nodrošinās sagatavošanas valodu kursus vietējā valodā.
Lingvistiskie aspekti ir daļa no sagatavošanās valodas testam pirms mobilitātes, ko veic nosūtītāja
organizācija.
Lai to atzītu, HOTEL SCHOOL parakstīs Europass pēc apmierinošas darbības
pabeigšanas, lai to tālāk apstiprinātu gan nosūtošā, gan saņemošā organizācija. Integrācija un vērtēšana
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jāveic no abu institūciju projekta koordinatora un mobilitātes, prakses koordinatora puses, HOTEL
SCHOOL metodiķa uzraudzībā. Ierakstu atšifrējums būs līguma sastāvdaļa.
Kredītpunktu pilnīga automātiska atzīšana (pēc mobilitātes)
Atcelt pasākumus, lai nodrošinātu mācību rezultātu kredītpunktu pilnīgu automātisku atzīšanu mobilitātes periodā
ārvalstīs/jaukta tipa mobilitātē saskaņā ar ES ieteikumu par automātisku savstarpēju atzīšanu.

HOTEL SCHOOL publicēs un regulāri aktualizēs informāciju par studiju programmās izmantoto
klasifikācijas sistēmu un pakāpju sadalījumu, kā arī nodrošinās, ka studenti saņem skaidru un pārskatāmu
informāciju par atzīšanas un atzīmes pārrēķināšanas procedūrām.
HOTEL SCHOOL nodrošinās mobilitātēs iesaistītajiem studentiem un viņu nosūtošajām iestādēm
ierakstu atšifrējumus, kuros būs norādīts nopelnīto ECTS skaits un iegūtās atzīmes (praksei atbilstošais
dokuments ir darba atšifrējums (prakses sertifikāts)) un apstiprinājums, ka darbs ārzemēs mācību līgumā
ir atzīts. Ieraksti tiek izsniegti savlaicīgi (parasti 5 nedēļas) gan ienakošajiem, gan izejošiem studentiem,
tie ietver aprakstu par valsts klasifikācijas sistēmu vai saiti uz to, attiecīgā gadījumā iekļauj studiju
programmas pakāpju sadalījuma tabulu saskaņā ar ECTS lietotāju rokasgrāmatu. Izejošo studentu
ierakstu atšifrējumi sniedz informāciju par ārzemēs apgūtajiem kursiem. Izejošo studentu atzīmes
attiecīgā gadījumā tiek pārveidotas saskaņā ar taisnīgu un pārredzamu metodiku, kas paziņota pirms
mobilitātes. Papildus formālās izglītības atzīšanai nosūtošā un saņēmēja iestāde atzīst jebkuru neformālo
vai ikdienējo mācīšanos, kas iegūta mobilitātes laikā saskaņā ar ECTS lietotāju rokasgrāmatu, piemēram,
piešķirot ECTS kredītpunktus par brīvprātīgo darbu.
HOTEL SCHOOL nodrošinās, ka visi ECTS kredītpunkti, kas iegūti par mācību rezultātiem, kas
apmierinoši sasniegti studiju/apmācības laikā ārzemēs, ieskaitot jaukto mobilitāti, tiek pilnībā un
automātiski atzīti, kā noteikts mācību līgumā, un apstiprināti ar ierakstu atšifrējumu/prakses sertifikātu.
Tos nekavējoties nodod studenta reģistros, ieskaita studenta grādā bez papildu darba vai studenta
novērtējuma, un tie ir izsekojami studenta sekmju izrakstā un Diploma pielikumā, tostarp ierakstā par
mobilitātes periodu(-iem), ko students veicis saskaņā ar programmu "Erasmus+". HOTEL SCHOOL
nodrošinās apmierinoši pabeigtu studiju un/vai prakses mobilitātes pasākumu iekļaušanu studentu
sasniegumu galīgajā ierakstā (Diploma pielikums).
Personāla mobilitātes atzīšana (pēc mobilitātes)
Izskaidrot jūsu iestādes pasākumus, lai atbalstītu, veicinātu un atzītu personāla mobilitāti.

HOTEL SCHOOL nodrošinās darbinieku mācību un apmācību aktivitātāšu atzīšanu, kas veiktas
mobilitātes periodā, pamatojoties uz mobilitātes līgumu un saskaņā ar institucionālo stratēģiju. Oficiālās
procedūras personāla mobilitātes atzīšanai gan mācību, gan apmācības pasākumiem ārvalstīs ir publiski
pieejamas HOTEL SCHOOL tīmekļa vietnē.
Atgriežoties savā valstī, projekta koordinators apmācīs dalībniekus, kā izmantot mobilitātes laikā iegūtās
kompetences un saņems atbalstu reintegrācijai, īpaši pēc ilgstošas mobilitātes ārzemēs no HOTEL
SCHOOL metodiķu un prakses koordinatora puses. Dalībniekiem tiks piedāvāts aizpildīt atsauksmju
veidlapu un mobilitātes atskaiti, kas tiek izmantota studiju procedūru kvalitātes, cilvēkresursu vadības un
administrēšanas uzlabošanai.
Labas mācīšanas un mācīšanās prakses piemēri, ko akadēmiskais personāls apguvis mobilitātes
projektu laikā, tiek apspriesti un publiskoti Koledžas vidē Koledžas padomes un akadēmiskā personāla
sanāksmēs, kā arī tam speciali tiek organizēti mērķtiecīgi semināri. Piemēram, HOTEL SCHOOL
pedagogi var pielietot novērotās prakses mācībās/mācīšanā savās mācību metodēs. Novērotās
inovācijas, digitalizācijas prakses var integrēt izglītības iestāžu attīstībā. Uzņēmējdarbības izglītībā
izmantotās pieejas, ESDGC novērotā pieredze un pieredze mobilitātes vai prakses vietā vai citā AII ir
jāpaziņo, jādemonstrē, jāvizualizē kā labā prakse un jādalās ar iestādes vadību, ar Padomi, ar Studentu
parlamentu, kā arī janodrošina informācijas plūsma tiešsaistē, lai sasniegtu plašāku auditoriju un
palielinātu izpratni par pozitīvo ietekmi iesaistīties turpmākajās darbībās kompetences uzlabošanai,
indivīdu un organizāciju konkurētspējas paaugstināšanai.
Europass personāla mobilitāte ir atkarīga no Koledžas personāla mobilitātes rādītājiem. Darbiniekiem
katru gadu tiek piedāvāts sniegt profesionālās pilnveides pašnovērtējumu saskaņā ar akadēmiskā
personāla novērtēšanas kārtību un iegūt punktu par mobilitāti un dalību starptautiskos projektos, lasot
vieslekcijas vai apmeklējot mācību un mācību pasākumus. Darbinieku mobilitātes projekti un citas
aktivitātes, kas atzītas par profesionālās pilnveides aktivitātēm, norit saskaņā ar HOTEL SCHOOL
Personāla un Profesionālās pilnveides nolikuma. HOTEL SCHOOL aktīvi sadarbojas, izstrādājot
pieteikumus par stratēģiskām partnerībām inovācijām un labas prakses apmaiņu, daži pieteikumi tiek
iesniegti, lai noslēgtu dotāciju līgumus, un darbinieku līdzdalība šādos projektos un personāla mobilitāte
uzlabo personāla kapacitātes kvalitāti. Personāla mobilitātes tiek atzītas par svarīgu sastāvdaļu jebkurā
HOTEL SCHOOL novērtējumā, darbinieku novērtēšanā un tiek reģistrēta kā darba slodze. Mobilitātes
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periods tiek uzskatīts ka slodzes samazināšana, pēc pieejamības var tikt piedāvāti algas paaugstinājumi.
Karjeras attīstības nolūkos, personāla mobilitāte tiek pozitīvi novērtēta. HOTEL SCHOOL aicina savus
darbiniekus ierosināt uzlabojumus institucionālajā stratēģijā modernizācijai un internacionalizācijai, kā arī
strukturālajām reformām, ja tādas ir piemērojamas. Vienaudžu mācīšanas un mācīšanās prakses
piemēri, ko studenti un darbinieki izmanto mobilitātes projektu laikā, tiek apspriesti un izplatīti Koledžas
iekšējā un ārējā vidē kā pozitīvu pārmaiņu virzītājspēks.

3.3 Sadarbības projekti.
Kooperācijas aktivitātes
Sadarbības projektu veicināšana (n/a 1. tēmai)
Aprakstiet, kā jūsu iestāde veicinās "Erasmus+" sadarbības projektu piedāvātās iespējas.

HOTEL SCHOOL veicinās sadarbības projektu piedāvātās iespējas un organizēs informatīvu konferenci,
lai sniegtu informāciju par sadarbības projektu rezultātiem katra individuālā projekta un Programmas
identificētajām ieinteresētajām pusēm. Visi materiāli un projektu rezultāti būs brīvi pieejami plašākai
izplatīšanai un izmantošanai, lai efektīvāk izmantotu ES Erasmus stipendijas. Rezultāti tiks nodoti trim
minētajām mērķgrupām, kas uzskaitītas kā komunikācijas un izplatīšanas mērķgrupas: pamatizglītības –
augstākās izglītības iestāžu studenti un personāls, vidusskolas – ieinteresētās personas no izglītības
iestādēm, uzņēmējdarbības organizācijām, mērķgrupas sociālajās, uzņēmējdarbības un profesionālajās
grupās, terciārās – potenciālās augstākās izglītības studenti un personāls.
Izplatīšanas pasākumi tiks izstrādāti, lai stiprinātu katra projekta ietekmi un palielinātu informētību par to
individuālā, organizatoriskā, vietējā, valsts, reģionālā līmenī, Eiropas, starptautiskā un/vai starptautiskā
līmenī.
Veicināšanas izplatīšanas pasākumi ietver brīvas piekļuves publiskotus materiālus, ziņas tīmekļa vietnē
un e-mācību platformā, organizētus klātienes seminārus, konferences, sanāksmes, konsultācijas un
vebinārus tālmācībai un jauktas mobilitātes iespējas nodrošināšanai.
HOTEL SCHOOL nodrošinās Erasmus+ un to Programmu, AII konsorciju iesaistīto institūciju logotipu
komunikāciju un reprezentāciju, iekļaujot arī nosūtošo uzņemošo, atbalsta un apmācību sadarbības
partneru, tostarp biznesa uzņēmumu, informāciju.
HOTEL SCHOOL aktīvi iesaistīs AI iestāžu organizācijas un pārstāvjus, ieinteresētās personas,
izmantojot tiešu saziņu caur e-pastiem, apvienojot datu bāzes izglītībai un nozarēm, tiekoties konferenču,
izstāžu, semināru laikā, sadarbībai Erasmus programmu ietvaros, izmantojot izstrādāto sociālo mediju
lapu Facebook un citos sociālajos kanālos. Vajadzības gadījumā tiks izmantotas arī tīmekļa vietnes un
sociālās lapas, kas izstrādātas tieši projekta vajadzībām. Ar ziņām par projekta aktivitātēm dalīsies emācību Moodle platformā.
HOTEL SCHOOL kā projekta koordinatore vai partnere izplatīs ziņas par projekta panākumiem un
rezultātiem, iepazīstinot gan ar stratēģiskās partnerības procesu, gan svarīgākajiem notikumiem, gan šīs
partnerības galarezultātiem. Šāda informēšana ieinteresēs citas personas un veicinās projekta
īstenotājas organizācijas atpazīstamību. Lai efektīvi izplatītu rezultātus, HOTEL SCHOOL kā projekta
partneris projekta sākumā detalizēti plānos šo procesu.
Informācijas izplatīšanas pasākumi notiks vietējā, starptautiskā un starptautiskā līmenī, iesaistot
vieslektorus par sadarbības projektu tēmām. Informācija par pasākumu tiks publiskota, lai piesaistītu
mērķtiecīgus saistītos dalībniekus. Izplatīšanu var turpināt klātesošās sesijās un tiešsaistē kā virtuālus
pasākumus.
HOTEL SCHOOL izplatīšanai izmantos šādus rīkus: e-pasti, prezentācijas, cloud koplietošana, socālie
mēdiji, meklētājprogrammas, atrašanās vietas un citas lietotnes, piemēram, riska pārvaldība, tostarp
tulkojumi, laika prognoze un brīdinājumi, kalendārs plānošanai, newsletter izsūtīšana un izplatīšana,
online dienasgrāmata, video blogošana, vērtējumi, aptaujas, sertifikāti.
Caur informācijas izplatīšanu, HOTEL SCHOOL stiprinās sadarbības pasākumu ieguldījumu
institucionālās stratēģijas īstenošanā un veicinās to, ka sadarbības pasākumi dod ilgtspējīgus rezultātus
un pozitīvi ietekmē visus partnerus.
Projekta rezultātus vēlāk varēs kopīgot, izmantojot "Erasmus Teacher Academies", jaunu Eiropas
Digitālās izglītības centru, kuru paredzēts izveidot saskaņā ar Digitālās izglītības plānu (2021.–2027.
gadam), ja šie avoti būs pieejami; EPALE; Asociācijas; un citām atbalsta organizācijām. Visi partneri tiks
iesaistīti informācijas izplatīšanas pasākumos, tostarp ieinteresētās personas tiks speciali uzaicinātas.
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HOTEL SCHOOL kā projekta partneris izmantos arī bezmaksas piekļuves sociālo mediju lapas, lai
izplatītu informāciju par projekta atjauninājumiem un rezultātiem, un nepieciešamības gadījumā
līdzfinansēs akcijas veicināšanu. Projektu galīgie rezultāti tiks sadalīti brīvas piekļuves tīmekļa vietnē, ko
projekta partneri izstrādājuši kā atvērtos izglītības resursus. Atklātu piekļuvi tīmekļa vietnēm var finansiāli
līdzfinansēt un atbalstīt, lai atvērtu brīvpieejas tīmekļa vietni vismaz 5 gadus pēc projekta, lai uzturētu
projekta rezultātus un tos padarītu pieejamus plašākai auditorijai. Visiem sadarbības projekta partneriem
būs piekļuve sava projekta tīmekļa vietnei un sociālajām lapām, tādejādi sniedzot ieguldījumu saturā un
tehniskajā atbalstā.
Lai dalītos ar rezultātiem HOTEL SCHOOL ietvaros, notiek regulāra informācijas aprite par dalību
Programmā pirms tās, tās laikā un pēc tam; dalībnieku un pētījumu analītiķu publikāciju rakstīšana
HOTEL SCHOOL Zinātniskajā žurnālā un Starptautiskajos zinātniskajos žurnālos ir laba atgriezeniskās
saites nostprināšana. Erasmus logotipi, projekta identifikācijas numurs vienmēr tiek piešķirts
prezentācijas materiālu izplatītajos materiālos, telpās tiek novietots stends ar logotipu.
Atbalsta iesaistīšanās (n/a 1. tēmai)
Norādiet, kā jūsu iestāde atbalstīs un atzīs savu personālu un studentu iesaistīšanos "Erasmus+" Eiropas un starptautiskās
sadarbības projektos visā pieteikšanās un īstenošanas posmā.

HOTEL SCHOOL nodrošinās kvalitatīvu atbalstu personālam un studentiem, kuri ir ieinteresēti piedalīties
sadarbības projektu piedāvātajās aktivitātēs visos pieteikšanās un īstenošanas posmos. Informācija par
uzaicinājumiem piedalīties projektos tiks publiskota, sniedzot norādījumus par pieteikuma iesniegšanai
nepieciešamo informāciju. HOTEL SCHOOL nodrošinās, ka mobilitātes pasākumu atlases procedūras ir
godīgas, pārredzamas un dokumentētas, tiek piemērotas visos līmeņos, tostarp katrā iesaistītajā nodaļā.
HOTEL SCHOOL nodrošinās, ka studentu un personāla mobilizācija sadarbības projektu ietvaros ir
balstīta uz mācību līgumu studentiem un personāla mobilitātes līgumu, kas iepriekš apstiprināti starp
nosūtošajām un saņemošajām iestādēm vai uzņēmumiem.
Sadarbības projektu koordinators, kuru apmācīs HOTEL SCHOOL pedagogi un metodiķi, sniegs
informāciju un instruktāžu projekta dalībniekiem. HOTEL SCHOOL sniegs palīdzību saistībā ar
apdrošināšanu, vīzu saņemšanu, ja nepieciešams, mobilitātēm, starptautiskām sanāksmēm. Lielākoties
apdrošināšana tiek sagatavota kā daļa no līguma, par ko parūpējas HOTEL SCHOOL grāmatvedis,
kuram ir ievērojama pieredze korporatīvo finanšu jomā. Mobilitātes efektivitātes uzraudzībā tiks iesaistītas
arī partnerorganizācijas. Tiks iecelti atbildīgie darbiniekie, lai konsultētu, uzraudzītu dalībniekus un
sniegtu organizatorisku un psiholoģisku atbalstu pēc vajadzības. Partnerorganizāciju darbinieki regulāri
sazināsies, apmeklēs, informēs dalībniekus savās darba vietās, palīdzēs organizēt dalībnieku
sagaidīšanu lidostās, organizēs izmitināšanu, iepazīstinās ar apkārtni utt. Informāciju un norādījumus
dažādos posmos klātienē sniegs projekta koordinators, metodiķis, mācību un mācību aktivitāšu
koordinators, ko īsteno partnerorganizācijas. Mobilitātes ietvaros projekta koordinators nodrošinās
piekļuvi mācību vai mācību plānam, mācību vai mācību aktivitātei. Metodiķi un partnerorganizācijas
atkārtoti izziņos plānu, lai nodrošinātu plānoto darbību noteiktību. Individuāla pieeja tiks izmantota,
izvēloties naktsmītni un citas vajadzības, risinot radušos jautājumus. HOTEL SCHOOL kā
nosūtītājorganizācija parūpēsies, lai projekta koordinators un metodiķi nodrošina studentu vispārējo
sagatavošanu. Lingvistiskie aspekti ir daļa no sagatavošanās valodas testam pirms mobilitātes un kārtība
testa nokārtošanai OLA sistēmā. Loģistikas atbalstu, monitoringu organizēs nosūtītājorganizācijas un
uzņemošās organizācijas metodiķi un prakses koordinatori. No dalībniekiem tiks apkopotas atsauksmes
pirms mobilitātes, to laikā un pēc tām, kā fiksēts ieguldījums sadarbības projektos un analizēts katrā
posmā, lai pārskatītu, nodrošinātu kvalitāti un veiktu uzlabojumus. Radušās problēmas tiks atrisinātas,
ņemot vērā konfidencialitātes principu attiecībā uz dalībniekiem.
EUROPASS mobilitāte tiks organizēta apstiprināšanai gan no nosūtītājās, gan uzņemošās puses ar
projekta koordinatoru starpniecību. Projektu koordinatora un mācību, mācību aktivitāšu koordinatora,
HOTEL SCHOOL metodiķa uzraudzībā tiks veikta reintegrācija un vērtēšana.
Kā saņemošā organizācija un izplatīšanas pasākumu organizatore, HOTEL SCHOOL visiem
dalībniekiem, tostarp pedagogiem un viesiem, nodrošinās sertifikātu, kas apstriprina dalību un sasniegtos
rezultātus. Dalības sertifikātos būs norādīts kopējais stundu skaits saistībā ar katru mācību pasākumu –
radošo darbnīcu, konferenci u.c. pasākumu. Pasākuma dalībnieki saņems apliecinājumu par piedalīšanos
ar apmeklēto pasākumu stundu skaitu. Sertifikāti tiks atzīti par starptautiskas profesionālās pilnveides
stundām atbilstoši gan augstākās izglītības pedagogiem, gan augstākās izglītības studentiem.
Nosūtošajai organizācijai, vietējā līmenī vajadzētu vērsties pie reintegrācijas un rezultātu un dalībnieku
ieguldījuma izvērtēšanas ceļojumu un mācību aktivitāšu laikā. Sekmīgi pabeidzot mācību vai mācīšanas
aktivitāti, dalībnieki saņems EUROPASS mobilitāti. Arī pēc sekmīgas mācību pasākuma pabeigšanas
augstākās izglītības studenti saņems EUROPASS mobilitāti. Sertifikāti un EUROPASS mobilitāte tiks
novērtēti personāla novērtēšanas sesijās un profesionālās izaugsmes novērtēšanā saskaņā ar procedūru.
Gadījumā, ja mācību un mācību pasākumi sadarbības projektu ietvaros ietvers noteiktus kursus un
seminārus, prakses, piemēram, akreditētus un pilotētus kursu katalogos, vērtējot ECTS pēc apmierinošas
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kursu pabeigšanas, studenti saņems ECTS ierakstu atšifrējumus ne ilgāk kā 5 nedēļu laikā pēc kursa
pabeigšanas.
Labas mācīšanas un mācīšanās prakses piemēri, ko studenti un darbinieki izmanto mobilitātes projektu
laikā, tiek apspriesti un izplatīti Koledžas iekšējā un ārējā vidē.

PIELIKUMUS

PIELIKUMU SARAKSTS
"Erasmus+" ECHE harta
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