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STUDIJU VIRZIENA KOMISIJAS NOLIKUMS 

 

Apstiprināts 2012. gada 3. decembra Senāta sēdē (stājies spēkā 04.12.2012.), ar grozījumiem: 

 2015. gada 25. maijā (stājušies spēkā 26.05.2015.); 

 atbilstoši Ministru kabineta 14.07.2015. noteikumu Nr.407 “Augstskolu, koledžu un studiju 

virzienu akreditācijas noteikumi” 66.punkta prasībām (stājušies spēkā 30.07.2015.). 

 

1. Studiju virziena komisija (turpmāk tekstā – Komisija) uzrauga akadēmiskās aktivitātes 

attiecīgajā studiju virzienā un atbild par studiju virziena programmu saturu un kvalitāti, 

tajā skaitā studiju virziena akreditāciju. 

2. Komisijas pamatuzdevumi ir: 

2.1. analizēt situāciju darba tirgū un dot ierosinājumus jaunu studiju programmu 

veidošanai, kā arī aktualitāti zaudējušu studiju programmu slēgšanai; 

2.2. veikt studiju programmu satura un kvalitātes ekspertīzi, izvērtēt to atbilstību 

izvirzītajiem mērķiem, atbilstību pārstāvētās zinātnes nozares un darba tirgus 

prasībām; 

2.3. organizēt un uzraudzīt studiju virziena akreditāciju un studiju programmu 

licencēšanu; 

2.4. analizēt ārējo ekspertu sniegtos vērtējumus un ieteikumus un organizēt norādīto 

trūkumu novēršanu; 

2.5. veikt studiju virziena  pašnovērtējuma ziņojuma, kā arī ikgadējo pārskatu par studiju 

virziena pilnveides pasākumiem, analīzi; 

(2.5. punkts izteikts redakcijā, kas saskaņota ar Min. kab. 14.07.2015. not. Nr.407 

“Augstskolu, koledžu un studiju virzienu akreditācijas noteikumi” 66.punktu) 

2.6. izvērtēt ierosinātās izmaiņas studiju programmās ar mērķi paaugstināt visu studiju 

virzienā iekļauto studiju programmu kvalitāti universitātes stratēģisko mērķu 

sasniegšanai; 

(2.6. punkts-2015. gada 25. maija Senāta sēdē apstiprinātā redakcijā) 

2.7. analizēt studentu, absolventu un darba devēju aptauju rezultātus un organizēt atklāto 

trūkumu novēršanu, kā arī organizēt papildu aptaujas. 

3. Komisijas sastāvā ir vismaz 5 locekļi. Tās sastāvā iekļauj: 

3.1. studiju virziena direktoru un direktora vietnieku, ja studiju virzienam tāds ir 

apstiprināts; 

(3.1. punkts-2015. gada 25. maija Senāta sēdē apstiprinātā redakcijā) 

3.2. studiju virzienā iekļauto studiju programmu direktorus;  

3.3. atbilstošās zinātņu nozares un praktiskās darbības jomas speciālistus, kuri nav darba 

attiecībās ar Rīgas Tehnisko universitāti; 

3.4. studiju virziena īstenošanā iesaistītos vadošos mācībspēkus; 

3.5. virzienam atbilstošo fakultāšu studējošo pašpārvalžu pārstāvjus novērotāju statusā. 

4. Komisijas darbā var iesaistīt ekspertus, tajā skaitā atbilstošās zinātnes nozares promocijas 

padomes locekļus, praktiskās darbības jomas speciālistus u.c.  

5. Komisijas darbu vada studiju virziena direktors. Studiju virziena direktora vietnieku 

apstiprina tiem studiju virzieniem, kuros ir iekļautas vairāku fakultāšu studiju 

programmas, un virzienā iekļauto katras fakultātes programmu skaits ir ne mazāks par 

pusi no attiecīgās fakultātes īstenoto programmu kopskaita. Studiju virziena direktors un 

direktora vietnieks pārstāv dažādas fakultātes. 

(5. punkts-2015. gada 25. maija Senāta sēdē apstiprinātā redakcijā) 

6. Studiju virziena direktoru un direktora vietnieku apstiprina Senāts. 

7. Komisijas personālsastāvu apstiprina mācību prorektors, pamatojoties uz studiju virziena 

direktora priekšlikumu.  

8. Komisijai  ir saistoši Senāta un fakultāšu domes lēmumi, kā arī rektora, un prorektoru 

rīkojumi. 
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9. Komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk nekā puse no tās locekļiem. Komisija 

pieņem lēmumu, ja par to balso ne mazāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem Komisijas 

locekļiem. 

10. Strīdīgos jautājumus Komisijas darbā atrisina mācību prorektors vai Senāta Studiju 

kvalitātes un programmu komisija. 

 

 

 

 


