
Par studiju uzsākšanas kārt ību RTU vēlākos studiju posmos 

RTU Senāta 2010.gada 28.jūnija sēdes lēmums 

 

1. Apstiprināt noteikumus „Studiju uzsākšanas kārtība RTU vēlākos studiju 
posmos”. 

2. Noteikumi stājas spēkā 2010.gada 1.septembrī. 
3. No 2010. gada 1.septembra atzīt par juridisko spēku zaudējušiem šādus RTU 

iekšējos normatīvos aktus: 
3.1.Ar RTU Senāta 2000.gada 27.marta sēdes lēmumu apstiprinātos 

noteikumus „Noteikumi studējošo pāriešanai uz citu studiju programmu”; 
3.2.Ar RTU Senāta 2008.gada 26.maija sēdes lēmumu apstiprinātos noteikumus 

„Akadēmisko parādu kārtošanas noteikumi un sankcijas par 
akadēmiskajiem parādiem pilna laika studentiem” (prot. Nr.523); 

3.3.Ar RTU Senāta 2008.gada 29.septembra sēdes lēmumu apstiprinātos 
noteikumus „Akadēmisko parādu kārtošanas noteikumi un sankcijas par 
akadēmiskajiem parādiem nepilna laika (neklātienes un vakara) 
studentiem” (prot. Nr.525). 

 

STUDIJU UZSĀKŠANAS KĀRTĪBA RTU VĒLĀKOS STUDIJU POSMOS 

1. Šis dokuments nosaka kārtību, kādā uzsākamas studijas RTU vēlākos studiju 
posmos: 

1.1. pārnākot no citas augstskolas; 
1.2. pārejot studijām no vienas RTU studiju programmas citā; 
1.3. pārejot tajā pašā studiju programmā no pilna laika studijām uz nepilna laika 

un otrādi; 
1.4. atsākot studijas pēc eksmatrikulācijas no RTU vai citām augstākās 

izglītības iestādēm.  
2. Vispārējo kārtību, kādā uzsākamas studijas vēlākos studiju posmos nosaka 

Latvijas Republikas Ministru kabineta 2004.gada 16.novembra noteikumi Nr.932 
„Studiju uzsākšanas kārtība vēlākos studiju posmos”.  

3. Studijām vēlākos studiju posmos RTU imatrikulē personas, kuru iepriekšējais 
studiju posms bijis ne mazāk kā divus semestrus ilgs. Personas, kuru 
iepriekšējais studiju posms bijis mazāks par diviem semestriem, uzĦem studijām 
vispārējā kārtībā, kārtojot iestāšanās procedūru. 

3.1. Pāriet studijām tajā pašā studiju programmā no pilna laika studijām uz 
nepilna laika un otrādi atĜauts, ja iepriekšējais studiju posms ir bijis vismaz 
vienu semestri ilgs. 

3.2. Pārejai studijām no vienas RTU studiju programmas citā jāsaĦem abu – 
iepriekšējās un jaunās - studiju programmu direktoru piekrišana  

4. Katrai personai, kura ir pieteikusies studiju uzsākšanai vēlākos studiju posmos, 
nosaka individuālus imatrikulācijas nosacījumus, pamatojoties uz personas 
iepriekš apgūto studiju priekšmetu pielīdzināšanas un atzīšanas rezultātiem 
studiju programmas prasībām, kurā persona vēlas uzsākt studijas.  

5. Citās augstskolās un studiju programmās apgūto studiju priekšmetu atzīšanas 
kārtību reglamentē mācību prorektora apstiprināti noteikumi.  

6. Personas iepriekš apgūto studiju priekšmetu pielīdzināšanu un atzīšanu organizē 
studiju programmas direktors. Slēdzienu par personas imatrikulācijas 



nosacījumiem formulē studiju programmas direktors vai viĦa pilnvarota persona. 
Slēdzienā nosaka semestri, kurā persona var uzsākt studijas saskaĦā ar studiju 
programmas studiju plānu, un, ja nepieciešams, studiju priekšmetu sarakstu, kas 
jāapgūst papildus studiju plānā paredzētajiem priekšmetiem. Vienā semestrī 
papildus studiju plānā paredzētajiem priekšmetiem atĜauts apgūt studiju 
priekšmetus ne vairāk kā 6 kredītpunktu apjomā. 

7. Personas, kas vēlas uzsākt studijas vēlākos studiju posmos, pirms imatrikulācijas 
var apgūt studiju priekšmetus, reăistrējoties kā klausītāji RTU Tālākizglītības 
nodaĜā.  

8. Imatrikulācija studijām vēlākos studiju posmos notiek divas reizes gadā – rudens 
semestrī līdz 1.oktobrim un pavasara semestrī līdz 1.martam, izĦemot doktora 
studijām. Iesniegumus studiju uzsākšanai vēlākos studiju posmos rudens 
semestrī pieĦem līdz 15.septembrim, pavasara semestrī – līdz 15.februārim. 
Ārpus minētajiem termiĦiem atĜauts imatrikulēt personas noslēguma darba 
aizstāvēšanai, kā arī individuālos gadījumos, pamatojoties uz programmas 
direktora slēdzienu. 

9. Imatrikulācijas procesu studiju uzsākšanai vēlākos studiju posmos nodrošina 
RTU UzĦemšanas komisija.  

10. Vēlākos studiju posmos imatrikulētajiem studējošajiem studijas ir par maksu, 
kuru apstiprinājis RTU Senāts studiju gadam, kurā studējošais tiek imatrikulēts: 

10.1. studijām saskaĦā atbilstošā gada studiju programmas pilnu studiju plānu - 
par pilnu studiju maksu; 

10.2. studijām pēc nepilna studiju plāna, vai studiju priekšmetu apgūšanai 
papildus studiju plānam – par maksu, kuru aprēėina atbilstoši apgūstamo 
studiju priekšmetu apjomam kredītpunktos. 

11. Pilna laika studējošie vispārējā kārtībā var pretendēt uz valsts budžeta finansētām 
studiju vietām. 


