Apstiprināts DITF domes 2022.gada 9.maijā sēdē
(protokola n.: 12000-1.1/8)

Rīgas Tehniskās universitātes
Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes

NOLIKUMS
par studiju finansēšanas avota mainīšanas kārtību
1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Nolikums nosaka kārtību, kādā Rīgas Tehniskās universitātes (turpmāk tekstā – RTU) Datorzinātnes
un informācijas tehnoloģijas fakultātes (turpmāk tekstā – DITF) īstenotajās studiju programmās notiek
brīvo budžeta vietu aizpildīšana.
1.2. Nolikumā lietotie termini:
a) budžeta vieta – studijas par valsts budžeta līdzekļiem;
b) maksas studijas – studijas par fizisko vai juridisko personu līdzekļiem;
c) brīvo budžeta vietu aizpildīšana - ja studiju programmā studējošo skaits budžeta vietās ir mazāks
nekā studiju programmai piešķirtais budžeta vietu skaits, tad budžeta vietas aizpilda ar maksas
studiju studentiem, mainot studējošajiem studiju līguma nosacījumus par studiju finansēšanas
avotu.
2. Brīvo budžeta vietu aizpildīšana
2.1. Brīvo budžeta vietu aizpildīšana notiek konkursa kārtībā. Konkursu katra semestra noslēgumā organizē
un publiski izsludina par studiju programmas īstenošanu atbildīgā struktūrvienība. Brīvo budžeta vietu
aizpildīšana pēc rudens semestra notiek līdz kārtējā gada 1. martam, pēc pavasara semestra – līdz 1.
oktobrim.
2.2. Konkursā par budžeta vietām var piedalīties tikai sekmīgi studējošie, kuri studē par maksu, tai skaitā
studējošie, kuri saņem studiju maksas atlaidi, un kuru vidējā svērtā atzīme visā studiju laikā ir lielāka
par vai vienāda ar 6.
2.3. Konkursa laikā pretendentus uz brīvajām budžeta vietām ranžē atbilstoši šādiem kritērijiem:
• visā studiju laikā apgūto kredītpunktu skaitam;
• vidējai svērtajai atzīmei visā studiju laikā.
2.4. Brīvās budžeta vietas piešķir pretendentiem ar augstāko rangu. Ja rangs sakrīt vairākiem pretendentiem,
tad attiecīgās studiju programmas direktors ir tiesīgs veikt pretendentu papildu ranžēšanu, pielietojot
citus kritērijus (vidējo svērto atzīmi obligātajos studiju kursos, studentiem esošos ziņojumus par iekšējās
kārtības noteikumu pārkāpumiem, utt.).
2.5. Konkursa rezultāti tiek apstiprināti DITF domes sēdē un par studiju programmas īstenošanu atbildīgajai
struktūrvienībai ir jānodrošina domes sēdes izraksta pieejamība DITF mājaslapā un izvietošana DITF
dekanāta telpās pie ziņojumu dēļa. Atbilstošajā studiju programmā par studējošo lietvedību atbildīgais
darbinieks informē studentus par konkursa rezultātiem atbilstoši kontaktinformācijai, kas ir norādīta RTU
studiju vadības sistēmā.
3.

Noslēdzošie jautājumi
3.1. Apelācijas iesniegumu par konkursa rezultātiem studējošais var iesniegt divu nedēļu laikā pēc konkursa
gala rezultātu paziņošanas studiju programmas direktoram. Studiju programmas direktoram 5 (piecu)
darba dienu laikā tās izskata un sniedz atbildi.
3.2. Grozījumus šajā nolikumā var ierosināt DITF studiju programmu direktori vai DITF domes locekļi.
3.3. Grozījumi šajā nolikumā stājas spēkā ar nākamo studiju gadu pēc to apstiprināšanas DITF domē.

Nolikums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

