
Par vakara (nepilna laika) studiju organizāciju RTU 

RTU Senāta 2000. gada 26. jūnija sēdes lēmums 
  

Sākot ar 2000./2001. akadēmisko gadu, noteikt šādus organizācijas pamatprincipus 
vakara (nepilna laika) studijām Rīgas Tehniskajā universitātē: 

1. Studijas balstās uz jau esošajām studiju programmām, saglabājot apgūstamo 
apjomu gan kredītpunktu (KP), gan kontaktstundu ziĦā. Pēdējais nosacījums Ĝauj 
neveidot jaunu priekšmetu reăistru vakara apmācības formā studējošiem. 

2. Lai izpildītu augstākminēto prasību, tiek noteikts ilgāks programmas apguves laiks 
un mazāks apgūstamo KP skaits semestrī, salīdzinot ar pilna laika studijām: 

3 gadiem paredzētās programmas – 4 gados, 15 KP semestrī; 
2 gadiem paredzētās programmas – 2,5 gados, līdz 16 KP semestrī; 
4 gadiem paredzētās programmas – 5 gados, līdz 16 KP semestrī. 

Studiju programmas parasti ietver praktisko darbu, kuram paredzētos KP var 
ieskaitīt, ja students strādā amatā, kas ir saistīts ar apgūstamo specialitāti, un 
sagatavo attiecīgu atskaiti. 

3. Nodarbības plāno izejot no normatīva ne vairāk kā 16 akadēmiskās kontaktstundas 
nedēĜā, un tās organizē pēc jebkura no šādiem diviem grafikiem: 

- 4 vakari nedēĜā pa 4  akadēmiskajām kontaktstundām; 

vai 

- 2 vakari nedēĜā pa 4 akadēmiskajām kontaktstundām plus sestdienā – 8 
akadēmiskās kontaktstundas. 

4. Nepilna laika (vakara) studiju procesu akadēmiskajās pamatstudiju programmās 
pirmajos divos studiju gados organizē (lietvedība, studiju plāni u.tml.) Neklātienes 
un vakara studiju departaments, bet sākot ar trešo studiju gadu – attiecīgie institūti 
vai fakultātes. 
Studiju procesu profesionālo pamatstudiju, kā arī augstākā līmeĦa akadēmiskajās 
un profesionālajās studiju programmās organizē ar RTU Senāta lēmumu 
apstiprinātas struktūrvienības. 

5. Ja grupas lielums ir 6 studenti vai mazāk, grupas apvienojamas, vai studenti tiek 
pārcelti uz neklātienes studiju formu. 

6. Studijas vakara (nepilna laika) formā ir par maksu, kuras lielumu nosaka ar Senāta 
lēmumu. Attiecīgi nosakāma arī maksa par 1 KP apguvi nepilna laika režīmā. 

7. 2000./2001. mācību gadā Senāts nosaka mācību maksu 75% no dienas nodaĜas 
pilnās studiju maksas. 

  
Izraksts no Senāta sēdes protokola Nr.451 pareizs. 
 


