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RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātes
noteikumi
dalībai tiešsaistes nodarbībās
Tehniskais nodrošinājums
Lai varētu sekmīgi piedalīties tiešsaistes nodarbībās, ir obligāti nepieciešams tehniskais nodrošinājums:
▪ Dators
▪ Kvalitatīva skaņas un attēla pārraide, izmantojot datora kameru un mikrofonu vai austiņas, mikrofonu
un webkameru
▪ ZOOM/TEAMS aplikācijas lejupielāde un instalēšana ir vēlama, bet ne obligāta.
Vēlams izmantot LAN pieeju Internetam, jo WiFi un mobilo operatoru pieslēgumi ne vienmēr nodrošina
stabilitāti. Interneta pieslēguma stabilitāte ir studenta atbildība.

Uzvedības noteikumi
− Visiem dalībniekiem tiešsaistes nodarbībās ir jāreģistrējas un jāpiedalās, norādot savu vārdu un uzvārdu.
ZOOM/TEAMS iestatījumos, pieslēdzoties ir jānorāda vārds un uzvārds, pēc mācībspēka pieprasījuma arī
studiju programmas kods un kurss.
− Tiešsaistes nodarbību laikā ir jāievēro vispārpieņemtās ētikas un etiķetes normas. Jāievēro pieklājība un
ar cieņu jāizturas pret visiem dalībniekiem.
− Piedaloties tiešsaistes nodarbībā gan studentiem, gan mācībspēkiem ir jāatrodas atbilstošā studiju/darba
vidē (piem., telpā pie galda vai tml.).
− Pārliecinieties, lai jums apkārt nav fona trokšņu vai darbību (t.sk. kustības un citas personas).
− Vienlaicīga mikrofonu izmantošana rada skaņas traucējumus, un neviens no runātājiem nav dzirdams.
Ieslēgts mikrofons dažkārt rada fona troksni vai atbalsi, tādēļ, kad nerunājat, mikrofonam ir jābūt izslēgtam.
− Kamerām primāri jābūt ieslēgtām, ja vien mācībspēks nav noteicis citādi. Kameru var izslēgt, kamēr
mācībspēks izmanto pilnekrāna režīmu/rāda prezentāciju, taču, tā ir jāieslēdz pēc pirmā mācībspēka
pieprasījuma, kā arī, ja tiek uzdoti jautājumi. Ja kamera ir izslēgta, mācībspēks var uzskatīt, ka studējošais
nodarbībā nav piedalījies.
− Kamerām obligāti ir jābūt ieslēgtām grupu darbos jeb “istabās” (breakout rooms).
− Kamerām obligāti ir jābūt ieslēgtām pārbaudes darbu/kontroldarbu un eksāmenu laikā.
− Kamerām obligāti ir jābūt ieslēgtām, ja prezentējat, sarunājaties ar mācībspēku vai citiem studentiem.
− Lai izteiktu komentāru, uzdotu jautājumu vai sniegtu atbildi, ir jāizmanto “paceltas rociņas” (raise hand)
funkcija, vai arī var rakstīt tērzētavā.
− Zoom/Teams filtru un fonu lietošana nedrīkst novērst citu studējošo vai pasniedzēja uzmanību. Tos var
lietot ar pasniedzēja piekrišanu.

Citi nosacījumi:

− Ja tiešsaistes nodarbība tiek atcelta, mācībspēkam tas ir jāpaziņo nosūtot e-pasta vēstuli studējošajiem
iepriekšējā dienā vai neplānotas prombūtnes (saslimšanas) gadījumā - tiklīdz tas ir zināms.

− Tiešsaistes nodarbība sākas un noslēdzas nodarbību sarakstā paredzētajā laikā. Students savlaicīgi
pieslēdzas nodarbībai. Ja rodas problēmas, tad rakstiski brīdina mācībspēku.
− Studenti nodarbības virtuālo telpu drīkst pamest, ja 10 minūšu laikā kopš lekcija sākuma mācībspēks nav
ieradies.
− Studentiem nav tiesību veidot tiešsaistes nodarbības videoierakstus.
Noteikumi tiek pārskatīti IEVF domes sēdē ne retāk kā reizi divos mēnešos vai atbilstoši nepieciešamībai. Par
izmaiņām mācībspēki un studējošie tiek informēti uzreiz pēc lēmuma pieņemšanas IEVF domē.

