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Fakultātes
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RTU Rektors
Leonīds Ribickis
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Mācību prorektors 
Uldis Sukovskis



4Zinātņu prorektors Tālis Juhna
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MLĶF Dekāns 
Māris Turks
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MLĶF studiju programmas:

BAKALAURU PROGRAMMAS:
KBM0 Ķīmija un ķīmijas tehnoloģija
WBN0 Materiālu inženierija
WCV0 Apģērba un tekstila tehnoloģija
WCH0 Materiālu tehnoloģija un dizains

DOKTORU PROGRAMMAS:
- Ķīmija, materiālzinātnes
un tehnoloģijas
- Šķiedru materiālu zinātne

MAĢISTRU PROGRAMMAS:
KMM0 Ķīmija un ķīmijas tehnoloģija
WMM0 Materiālzinātne un nanotehnoloģijas
WGT0 Dizaina inženierija
KSF0 Rūpnieciskā farmācija
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Dekanāts

Ķīmijas studentu lietvedes: Inta Vietniece, Ilze Spārīte
P. Valdena 3/7, 269. kab., tālr.: 67089249; e-pasts: mlkf@rtu.lv

Dizaina tehnoloģiju institūta lietvede: Iveta Ābele
Ķīpsalas 6, 215. kab., 29385283; e-pasts: Iveta.Abele@rtu.lv

Dekāna vietniece mācību un zinātniskajā darbā Dr.chem. Ieva Jaunzeme
P. Valdena 3/7, 267. kab., e-pasts: Ieva.Jaunzeme@rtu.lv
Pieņemšanas laiki – pēc iepriekšēja pieraksta!

Saziņai un dažādu jautājumu uzdošanai var 
izmantot MLĶF Studentu grupu MS Teams vietnē.
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2020./2021. akadēmiskā gada kalendārs

Rudens semestris: 01.09.2021.–30.01.2022. t. sk. Ziemassvētku un 
Jaungada brīvdienas 20.12.2021.–02.01.2022.

Pavasara semestris: 31.01.2022.–22.06.2022. 
t.sk. Lieldienu brīvdienas 11.04.2022.–18.04.2022.
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Lekcijas
Laboratorijas darbi
Praktiskie darbi:

Semināri
Kolokviji

Sesija: 
Eksāmens
Ieskaite
Kursa darbs

Kredītpunkti 
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STUDIJU REGLAMENTS http://www.rtu.lv/content/view/5257/1874/lang,lv/

Kas ir akadēmiskais gads? 
Tas ir ekvivalents jēdziens skolu praksē lietotajam mācību gadam. Akadēmiskais gads ilgst 
no 1. septembra līdz jūnija beigām. 

Kas ir semestris? 
Akadēmiskais gads tiek dalīts divos semestros (pusgados) – rudens un pavasara. 

Kas ir kredītpunkts (KP)? 
Tas ir studenta darba apjoma mērs. Viens kredītpunkts atbilst 40 stundām studenta darba –
ietverot gan kontaktstundas (lekcijas, laboratorijas darbi, praktiskie darbi, semināri) 
universitātē, gan patstāvīgo darbu. 

Kas ir brīvās izvēles priekšmets? 
Katrā studiju programmā ir paredzēti kredītpunkti brīvās izvēles vai tā saucamajiem C daļas 
studiju priekšmetiem. C daļas priekšmetiem atkarībā no studiju programmas tiek atvēlēti no 2 
līdz 6 KP. Studentam ir tiesības brīvi izvēlēties, kādus studiju priekšmetus apgūt. Šos 
priekšmetus drīkst apgūt ne tikai RTU, bet arī citās augstskolās, to iepriekš saskaņojot ar 
studiju programmas direktoru.

Kas ir sesija?
Tas ir pārbaudījumu laiks pēc katra semestra. Rudens semestri noslēdz ziemas sesija, kas 
parasti notiek janvārī, bet pavasara semestri – vasaras sesija, kas notiek maija otrajā pusē un 
jūnijā līdz Līgo svētkiem. 
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STUDIJU REGLAMENTS 

Kas ir sesijas pagarinājums? 
Papildu laiks pārbaudījumu kārtošanai, kuru pēc studenta pieprasījuma piešķir ar fakultātes 
dekāna rīkojumu, ja kavējumi pārbaudījumu kārtošanai ir radušies attaisnotu iemeslu dēļ. 

Kādas ir sankcijas, ja netiek nokārtoti visi eksāmeni?
Studiju rezultātu vērtēšanas nolikums (Senāta lēmums 2010. gada 29. marts, protokols Nr.539) 

Ko nozīmē kontroles veidi – I, E, D? 
«I» ir ieskaite, kur novērtējums var būt «ieskaitīts» vai «neieskaitīts», «E» ir eksāmens, kas 
jānovērtē ar atzīmi no 1 līdz 10 (sākot ar 4, novērtējums ir pozitīvs), «D» – studiju darbs, kas tiek 
veidots priekšmeta apgūšanas laikā, kas jānovērtē ar atzīmi no 1 līdz 10 (sākot ar 4, novērtējums ir 
pozitīvs). Mācībspēks ir tiesīgs pieprasīt studentam aizstāvēt studiju darbu. 

Kas ir akadēmiskais atvaļinājums? 
Ar dekāna rīkojumu piešķirts atbrīvojums no studijām uz laiku līdz 1 gadam. Eksāmenu sesijas 
laikā un pamatstudiju pirmajā pusgadā akadēmiskos atvaļinājumus nepiešķir.
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STUDIJU REGLAMENTS 

Vai RTU studenti studiju laikā var mainīt studiju programmu, piemēram, pāriet no 
akadēmiskās studiju programmas uz profesionālo? 
RTU studentam ir tiesības mainīt studiju programmu, taču tas negarantē valsts budžeta 
finansētas vietas saglabāšanu. Mainot studiju programmu, jāsaņem piekrišana no abu 
attiecīgo studiju programmu direktoriem, tiek veikta studiju programmu salīdzināšana un, 
ja nepieciešams, papildu jāapgūst atšķirīgie studiju priekšmeti par maksu.

Vai MLĶF studentiem tiek piedāvāta iespēja studēt ārzemēs? 
Ikviens MLĶF students, kas sekmīgi pabeidzis trešo studiju gadu, var pieteikties uz
stipendiju studijām vai prakses veikšanai ārzemēs. 
Starptautiskās sadarbības departaments (SSD) 
https://www.rtu.lv/lv/internacionalizacija/mobilitate
ERASMUS+: https://www.rtu.lv/lv/internacionalizacija/mobilitate/erasmus
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Sports RTU

RTU studenti sporta nodarbībām var pieteikties sev interesējošajā sporta 
veidā tikai elektroniski un sportot pēc elastīga grafika. 
Katrs students var piekļūt savam profilam Sporta centra mājaslapā ar saviem 
RTU iekšējās saziņas tīkla ORTUS lietotāja datiem. Par rezervētajām sporta 
nodarbībām var norēķināties ar virtuālo naudu (vEUR).

Iespējas, kā iegūt virtuālo naudu:
1. Pamatstudiju pirmā kursa pilna laika klātienes studējošo virtuālajos kontos 
līdz katra semestra sākumam tiek ieskaitīti naudas līdzekļi apjomā, kuru 
apstiprina RTU finanšu prorektors (rudens semestrī ir ieskaitīti 100 vEUR).
2. Ikviens RTU studējošais var veikt naudas iemaksu savā virtuālajā kontā. 
Studējošais, kurš iemaksājis savus līdzekļus virtuālajā kontā, no RTU vēl klāt 
iemaksātajam automātiski saņem 50 % no katras veiktās iemaksas summas. 
«SEB», «Citadeles», «Nordea» un «DNB» banku klienti var izmantot reģistrā-
cijas sistēmā iebūvēto piekļuvi internetbankai. Šajā gadījumā naudu virtuālajā 
kontā ieskaita uzreiz. Citu banku klientiem ir iespēja reģistrācijas sistēmā 
sagatavot elektronisku avansa rēķinu un to apmaksāt. Maksājuma mērķī obligāti 
jānorāda saņemtā avansa rēķina numurs, savs vārds, uzvārds un personas 
kods. Šāda maksājuma apstrādes process var aizņemt divas darba dienas.
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Sports RTU
Rezervēt vēlamās sporta nodarbības var RTU Sporta centra mājaslapas 
sadaļā «Pieteikties nodarbībām». 
Studenti ar iepriekšēju sagatavotību tiek aicināti pieteikties RTU sporta 
komandu atlases treniņiem, ko katru gadu organizē pirms sezonas sākuma. 
Lai spēlētu RTU studentu izlasēs, jāaizpilda pieteikuma anketa.
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RTU Zinātniskā bibliotēka

Grāmatu saņemšanas iespējas:

Centrālā bibliotēka (P. Valdena iela 5) – vispārīga rakstura grāmatas, starpbibliotēku 
abonents, lasītavas.

Mācību literatūras abonements (P. Valdena iela 3, 3. st.) – mācību grāmatas.

Ķīmijas filiāle (P. Valdena iela 3, 4. st.) – ķīmijas grāmatas un žurnāli.

Info par bibliotēku
https://www.rtu.lv/lv/studijas/biblioteka

Mācību grāmatu izsniegšana MLĶF studentiem notiek 6. septembrī no plkst. 9.00-18.00.

Lai saņemtu mācību grāmatas, vajadzīga studenta apliecība un nepieciešamās literatūras 
saraksts, kas pieejams fakultātes mājas lapā. 

No 15. septembra grāmatas varēs saņemt 
parastajā kārtībā bibliotēkas darba laikā.

Svarīgi!
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RTU Zinātniskā bibliotēka

https://www.rtu.lv/lv/studijas/biblioteka/vienota-informacijas-meklesana



18Video par kopkataloga lietošanu - https://www.youtube.com/watch?v=Kg1jpE-proQ

RTU Zinātniskā bibliotēka
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Izziņas

Izziņu par studiju uzsākšanu RTU (VID u.c. iestādēm) sagatavošanu piesaka elektroniski
ORTUSā. Par izziņas saņemšanu tiek nosūtīts e-pasts.

Stipendijas

Valsts stipendijai var pieteikties līdz katra semestra pirmā mēneša 10. datumam elektroniski
ORTUSā. 
Informāciju meklēt https://www.rtu.lv/lv/studijas/stipendijas-un-krediti/stipendijas/valsts-
budzeta-stipendija.
Pilns stipendiju piešķiršanas nolikums

Uz stipendiju var pretendēt visi valsts budžeta finansētajās studiju vietās studējošie studenti, 
kuri sekmīgi nokārtojuši visus pārbaudījumus līdz kārtējās eksāmenu sesijas beigu 
datumam. Ieskaites jānokārto līdz semestra beigām!!!

Stāvvieta

RTU Studentu parlaments aicina pieteikties S sērijas atļaujām, kas dod iespēju novietot 
automašīnu stāvvietā pie Elektronikas un telekomunikāciju fakultātes Ķīpsalā. 
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SADARBOJAS AR UZŅĒMĒJIEM, LAI

KOPĪGI PIEDĀVĀTU TEV STIPENDIJAS
UN APMAKSĀTAS PRAKSES VIETAS

SEKO
MUMS

@RTUAttistibasfonds

www.fonds.rtu.lv
SADARBOJAS AR UZŅĒMĒJIEM, LAI

KOPĪGI PIEDĀVĀTU TEV STIPENDIJAS
UN APMAKSĀTAS PRAKSES VIETAS
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