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Pildot RTU Senāta 2007.gada 29.janvāra lēmumu „Pa precizējumiem profesionālo 
studiju programmu struktūrā” apstiprināt RTU Metodiskā padomē izstrādātus 
noteikumus „Vispārīgie noteikumi studiju projektu plānošanai, izstrādāšanai un 
novērtēšanai”. 

Šos noteikumus izmantot kā ietvaru detalizētākiem fakultāšu noteikumiem, kurus 
izveidot, ievērojot katras nozares specifiku. 

 
 

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 
studiju projektu pl ānošanai, izstrādāšanai un novērt ēšanai  

 
Ar terminu „studiju projekts” 1 šeit apzīmēts studentu patstāvīgi veicams darbs 

kas uzskatāms par patstāvīgu studiju priekšmetu, ir reăistrēts priekšmetu reăistrā un 
ziĦas par kuru tiek ierakstītas diploma pielikumā.  
 

I. Vispār īgie jautājumi 

1. Vispārīgie noteikumi reglamentē studiju projektu plānošanas, izstrādāšanas un 
novērtēšanas vispārīgos nosacījumus. Detalizētas instrukcijas vai metodiskos 
norādījumus studiju projektu plānošanai, izstrādāšanai un aizstāvēšanas procedūrai, 
pamatojoties uz vispārīgiem noteikumiem, izstrādā fakultāte vai institūts un 
apstiprina fakultātes dome vai institūta padome.  

2. Studiju projektu izstrādāšana ir jebkuras profesionālo studiju programmas, kurā 
paredzēts piešėirt 5.līmeĦa profesionālo kvalifikāciju, obligāta sastāvdaĜa.  

 

II. Studiju projektu pl ānošana 

3. Lai iegūtu 5.līmeĦa profesionālo kvalifikāciju, pretendentam studiju laikā, 
individuāli vai komandā, ir jāizstrādā vismaz 3 studiju projekti. Viena studiju 
projekta apjoms  ir vismaz 2 kredītpunkti (KP).  
Piezīme: Ja studējošais 5.līmeĦa profesionālo kvalifikāciju iegūst bakalaura 
profesionālo studiju programmā pēc studijām pirmā līmeĦa profesionālo (koledžas) 
studiju programmā vai maăistra profesionālo studiju programmā pēc bakalaura 
akadēmiskajām studijām, studējošā iepriekš izstrādāto un aizstāvēto kvalifikācijas 
darbu vai bakalaura darbu pēc nozares studiju programmas komisijas ieskatiem var 
ieskaitīt kā vienu vai divus studiju projektu(s). 

4. Konkrētā studiju programmā iekĜaujamo studiju projektu skaitu un saturu rekomendē 
nozares studiju programmas komisija un akceptē fakultātes metodiskā komisija. 
Starpnozaru (starpfakultāšu) programmām studiju projektu skaitu un saturu akceptē 
RTU Metodiskā padome. 

5. Studiju projekti reăistrējami studiju priekšmetu reăistrā kā studiju priekšmeti ar 
studiju projekta saturu raksturojošu nosaukumu, piemēram: Studiju projekts mašīnu 
elementos, Studiju projekts  mašīnbūves tehnoloăijā un tml. 

                                                 
1 RTU Senāta 29.04.1996.g. lēmumā „Par studiju darbiem” ir definēti šādi studentu patstāvīgi veicamie 
darbi: 
a/ Grafoanalītiskie darbi, uzdevumu kopas un tml.; 
b/ Studiju darbi studiju priekšmetu ietvaros, vismaz 1 KP apjomā; 
c/ Studiju projekti kā patstāvīgi studiju priekšmeti, kas reăistrēti priekšmetu reăistrā. 
 



 
6. Studiju projektu izpildes plānošanu pa semestriem organizē programmas direktors.  

Plānojot studiju projektu izpildi, jāĦem vērā zināšanu un prasmju apgūšanas loăiskā 
secība un studentu patstāvīgā darba limits.  

 
III. Studiju projektu izstr ādes organizēšana un vadīšana 

7. Studiju projekta izpilde notiek par projektēšanu atbildīgā mācībspēka – studiju 
projekta vadītāja - pārraudzībā.  

8. Studiju projektu vadītāji var būt mācībspēki ar pētniecības, praktiskā un metodiskā 
darba pieredzi.  

9. Studiju projektu vadītājs izstrādā projektēšanas mērėiem atbilstošus studiju projektu 
uzdevumus un mācību plānos noteiktajos termiĦos izsniedz studentiem, izstrādā 
projektēšanas grafikus un kontrolē to izpildi, projektu izpildes laikā konsultē 
izpildītājus, kā arī organizē projektu aizstāvēšanu un novērtēšanu.  

 

IV. Studiju projektu noform ēšanas noteikumi 

10. Projektu noformē atbilstoši nozares normatīvo dokumentu norādījumiem un RTU 
ieteikumiem “Norādījumi studiju noslēguma darbu noformēšanai”  

 

V. Studiju projekta novērt ēšana 

11. Studiju projektu tā izstrādātājs(i) aizstāv komisijas atklātā sēdē. Komisijas sastāvā ir 
vismaz 2 mācībspēki, kurus nozīmē par projektēšanu atbildīgās struktūrvienības 
vadītājs. 

12. Studiju projekta aizstāvēšanā students ziĦo par veikto projektēšanas darbu, īpaši 
uzsverot jaunrades elementus, un atbild uz komisijas locekĜu uzdotajiem 
jautājumiem. 

13. Veikumu studiju projektā un studenta sniegumu aizstāvēšanā komisija novērtē ar 
atzīmi. 

14. Aizstāvētie studiju projekti vismaz 2 gadus tiek uzglabāti par studiju projektu 
atbildīgajā struktūrvienībā.  

 
 
 
 
 


