Rotācijas norises kārtība
Studiju gads –
rudens un
pavasara
semestris,
iekļaujot
sesijas laiku.

Jaunā
studiju
gada
sākums!

Rotācija notiek katru
gadu ne vēlāk kā
5 (piecu) darba dienu
laikā pēc pavasara
sesijas beigām
(jūnija beigās).
Konkurss tiek
organizēts, balstoties uz
RTU studiju vadības
sistēmas datiem.

Ja rotācijas rezultātā
studentam mainās
studiju finansējuma
avots, tiek sagatavots
rektora rīkojums un
vienošanās pie
studiju līguma.

Fakultātes dome
apstiprina konkursa
rezultātus ne vēlāk
kā 10 (desmit) darba
dienu laikā pēc
pavasara sesijas
beigām.

Pēc apstiprināšanas
konkursa rezultāti ir
publiski pieejami līdz
rudens semestra
sākumam IEVF mājas
lapā un pie IEVF
dekanāta ziņojumu dēļa.

Studentiem, kuriem
rotācijas konkursa
rezultātā mainās
finansējuma avots,
atbildīgais
lietvedības
darbinieks izsūta
e-pasta vēstuli uz
adresi, kas norādīta
RTU studiju vadības
sistēmā.

Sarakstos ar konkursa
rezultātiem, norāda
studenta vārdu,
uzvārdu, apliecības
numuru un studiju
finansējuma avotu
(budžeta vai maksas
studijas), kurš noteikts
konkursa rezultātā.

Rotācijas piemērošana un kritēriji
Studiju gads –
rudens un
pavasara
semestris,
iekļaujot
sesijas laiku.

Ja studentam
mainās studiju
finansējuma
avots, tiek
sagatavots
rektora
rīkojums un
vienošanās pie
studiju līguma.

Konkursā uz budžeta studiju vietām pretendē
tikai sekmīgi studenti (gan budžeta, gan
maksas), kuri līdz studiju gada pavasara sesijas
pēdējai dienai izpildījuši studiju programmas
prasības un ar pirmo reizi ir nokārtojuši
VISUS individuālajā plānā paredzētos
pārbaudījumus, kā arī izpildījuši programmā
paredzēto apjomu kredītpunktos par VISU
IEPRIEKŠĒJO studiju posmu.

Ja vairākiem
studentiem vidējā
svērtā atzīme ir
vienāda, tiek
piemēroti papildus
vērtēšanas
kritēriji.

Tiesības studēt
budžeta vietās
atbilstoši vietu
skaitam attiecīgajā
programmā un studiju
gadā iegūst tie
studējošie, kuriem
iepriekšējā studiju
gadā bijis augstāks
sekmju līmenis.

Rotācijā piedalās
TIKAI TIE budžeta
studenti, kuri
nesasniedz, un tie
maksas studenti, kuri
sasniedz sekmju
līmeni, kādu noteikusi
IEVF dome un kas
saskaņots ar RTU
mācību prorektoru.

Konkursa rezultātus
nosaka, aprēķinot
studenta vidējo svērto
atzīmi pēc individuālajā
plānā iekļauto mācību
priekšmetu vērtējumiem
par attiecīgo pabeigto
studiju gadu.

Rotācijas piemērošana un kritēriji

Svarīgi!
2021./2022. studiju gadā rotācijā piedalās:
• pamatstudiju programmās tikai tie budžeta studenti, kuri nesasniedz vidējo svērto
atzīmi 7.0, un tie maksas studenti, kuri sasniedz vidējo svērto atzīmi 7.0

• augstākā līmeņa studiju programmās tikai tiet budžeta studenti, kuri nesasniedz
•

•

vidējo svērto atzīmi 8.0, un tie maksas studenti, kuri sasniedz vidējo svērto atzīmi 8.0.
____________________________

ja pamatstudiju programmās studenta vidējā svērtā atzīme ir diapazonā no 6 ballēm līdz 7 ballēm, tad
rotācijas konkurss notiek tikai gadījumos, ja maksas studenta vidējā svērtā atzīme ir vismaz par 0.5 ballēm
augstāka nekā budžeta studenta vidēja svērtā atzīme.
ja augstākā līmeņa studiju programmās studenta vidējā svērtā atzīme ir diapazonā no 7 ballēm līdz 8
ballēm, tad rotācijas konkurss notiek tikai gadījumos, ja maksas studenta vidējā svērtā atzīme ir vismaz par
0.5 ballēm augstāka nekā budžeta studenta vidēja svērtā atzīme.
Lūdzam rūpīgi izlasīt:
«Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes valsts budžeta dotēto studiju vietu rotācijas
konkursa nolikumu».
Uz visiem neskaidrajiem jautājumiem Jums atbildēs Jūsu programmas administrācijā vai IEVF Dekanātā vai IEVF Studējošo
pašpārvaldē!

