
 

Rīgas Tehniskās universitātes rīkotā pasākuma “Seko studentam” nolikums 
2018. gads 

 
Pasākums:  

“Seko studentam”(turpmāk – Pasākums) ir Rīgas Tehniskās universitātes (turpmāk – RTU) 

organizēts pasākums, kurā 10. – 12. klases skolēniem tiek dota iespēja pavadīt 1-2 dienas kopā ar 

studentu no viņu interesējošās studiju programmas, lai iepazītu izvēlētās studijas.  

 

Pasākuma mērķis:  

studentu piesaiste studijām RTU, ļaujot jau laicīgi iepazīties ar studiju vidi  

 

Pasākuma mērķauditorija: 

Vispārizglītojošo un profesionālo skolu 10. – 12. klašu skolēni 

 

Pasākumu norises laiks: 

 Studentu reģistrēšanās pasākumam: 1. – 22. februāris 

 Skolēnu reģistrēšanās un pieteikšanās sekot: 23. februāris – 9. marts 

 Sekošana studentiem notiek: 12. – 23. marts 

 

Pasākuma rīkotāji: 

Rīgas Tehniskās universitātes Komunikācijas un mārketinga departaments (turpmāk  Rīkotājs) 

 

Pasākuma norise: 

1. Laikā no 1. līdz 22. februārim studenti dodas uz Pasākuma mājaslapu  sekostudentam.rtu.lv, 

kur autorizējas ar ORTUS lietotājvārdu un paroli, reģistrē savu dalību un norāda dienas, 

kurās skolēni varēs viņam sekot. 

2. Laikā no 23. februāra līdz 9. martam skolēni dodas uz Pasākuma mājaslapu 

sekostudentam.rtu.lv un, autorizējoties ar E-klases vai Mykoob lietotājvārdu un paroli, 

reģistrē savu dalību, kā arī izvēlas, kuram studentam viņš vēlas sekot. Viens skolēns var 

izvēlēties sekot studentiem maksimāli 2 dažādās programmās.  

3. Kad skolēns piesekojis kādam studentam, gan students, gan skolēns saņem viens otra 

kontaktinformāciju un sazinās, lai norunātu tikšanos.  

4. Skolēnu sekošana studentiem vienā programmā notiek 1 dienu laikā no 12. – 23. martam.  

5. Pēc Pasākuma skolēni un studenti tiek lūgti aizpildīt novērtējuma anketu.  

 

Noteikumi dalībniekiem: 

Skolēni: 

1. Sniedz patiesas ziņas par sevi, reģistrējoties Pasākumam; 

2. Drīkst pieteikties sekot maksimāli 2 dažādās studiju programmās; 

3. Pēc sekošanas apstiprināšanas un kontaktinformācijas saņemšanas, sazinās ar studentu, 

kuram sekos; 

4. Apņemas laicīgi informēt studentu un Rīkotāju par izmaiņām kontaktinformācijā. Ja 

ārkārtas apstākļu dēļ nav iespējams piedalīties Pasākumā norādītajā laikā, apņemas 

informēt Rīkotāju vienu dienu pirms plānotā Pasākuma; 

5. Ierodas noteiktajā dienā, laikā un vietā, lai piedalītos pasākumā un sekotu studentam; 

6. Pasākuma laikā ievēro RTU iekšējās kārtības noteikumus; 



 
7. Aizpilda elektronisko Pasākuma novērtējuma anketu pēc pasākuma beigām.  

Studenti: 

1. Sniedz patiesas ziņas, reģistrējoties Pasākumam (kontaktinformāciju, dienas, kas ir 

vispiemērotākās, lai skolēni sekotu, skolēnu skaitu); 

2. Pēc sekošanas apstiprināšanas un kontaktinformācijas saņemšanas, sazinās ar skolēnu, kas 

sekos;  

3. Ierodas uz visām lekcijām un nodarbībām, kas notiek Pasākuma laikā; 

4. Apņemas laicīgi informēt nozīmēto skolēnu un Rīkotāju par izmaiņām kontaktinformācijā. 

Ja ārkārtas apstākļu dēļ nav iespējams piedalīties Pasākumā norādītajā laikā, apņemas 

informēt Rīkotāju vienu dienu pirms plānotā Pasākuma; 

5. Apņemas, pēc labākās sirdsapziņas iepazīstināt skolēnu ar RTU dzīvi, norisēm gan studiju 

procesā, gan ārpus tā (sociālās un radošās aktivitātes, prakses iespējas u.c.); 

6. Uzņemas atbildību par veiksmīgu RTU un savas studiju programmas prezentēšanu; 

7. Apņemas elektroniski aizpildīt Pasākuma norises novērtējuma un ieteikumu anketu. 


