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NOLIKUMS PAR KONKURSA KĀRTĪBU UZ VALSTS FINANSĒTAJĀM BUDŽETA
VIETĀM RĒZEKNES AUGSTSKOLĀ (RA)
1.VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1.1.Nolikums par konkursa kārtību uz valsts finansētajām budžeta vietām (turpmāk tekstā –
Nolikums) paredz kārtību, kādā RA notiek studējošo konkurss uz brīvajām valsts finansētajām
budžeta vietām (turpmāk tekstā – budžeta vietas) RA. Nolikums izstrādāts saskaņā ar LR
Augstskolu likumu.
1.2.Nolikumā lietoti šādi termini:
1.2.1. Budžeta vietas – valsts finansētās studiju vietas katrā bakalaura, profesionālajā, maģistra
vai doktora pilna laika studiju programmā (turpmāk – Programmā);
1.2.2. Rotācija – studējošo konkurss uz budžeta vietām, kas notiek pēc katra semestra, mainot
pilna laika maksas studijas uz pilna laika budžeta studijām un mainot nepilna laika
maksas studijas uz pilna laika budžeta studijām, ja ir brīvas budžeta vietas;
1.2.3. Budžeta students – students, kurš studē valsts finansētā studiju vietā Programmā;
1.2.4. Maksas students – students, kurš studē par personīgajiem vai trešo personu līdzekļiem
Programmā;
1.2.5. Vidējā atzīmē – atzīme, ko iegūst, aprēķinot vidējo aritmētisko no semestrī
nokārtotajiem eksāmeniem un diferencētajām ieskaitēm;
1.2.6. Sekmju līmenis – skaitlisks studenta darba vērtējums vidējās atzīmes veidā.
2.KONKURSA NORISE
2.1.Pirmajā semestrī konkurss uz budžeta vietām notiek, pamatojoties uz IZM piešķirtajām budžeta
vietām un RA Senātā apstiprināto budžeta vietu skaita sadalījumu pa fakultātēm.
2.2.Rotācija ir iespējama, sākot ar otro semestri, kad tiek rīkots konkurss uz brīvajām budžeta
vietām katra kursa attiecīgo Programmu maksas studentiem.
2.3.Rotācija notiek, pamatojoties uz semestra vidējo atzīmi.
2.4.Uz budžeta vietām var pretendēt tikai tie studenti, kuri līdz individuālo studiju un pārbaudījumu
perioda pēdējai dienai izpildījuši Programmas prasības – nokārtojuši visus pārbaudījumus un
izpildījuši Programmā paredzēto apjomu kredītpunktos par visu iepriekšējo periodu.
2.5.Studenti rotācijā piedalās tikai ar pēdējā semestra rezultātiem. Aprēķinot sekmju līmeni, tiek
ņemti vērā rezultāti eksāmenos un diferencētajās ieskaitēs.
2.6.Visi attiecīgās programmas vienā kursā studējošie maksas studenti tiek ranžēti atbilstoši sekmju
līmenim. Ja vairākiem studentiem ir vienāds sekmju līmenis, tad priekšroka ir tiem, kuri atbilst
šādiem papildus kritērijiem prioritārā secībā:
2.6.1. augstāks sekmju līmenis obligātajos kursos;
2.6.2. augstāks sekmju līmenis obligātās izvēles studiju kursos;
2.6.3. augstāks sekmju līmenis iepriekšējos studiju semestros (vidējā atzīme).
2.7.Tiesības studēt budžeta vietās atbilstoši noteiktajam budžeta vietu skaitam iegūst studējošie ar
augstāko sekmju līmeni.
2.8.Pēc konkursa rezultātu apstiprināšanas fakultātes Domē fakultāšu dekāni izziņo konkursa
rezultātus. Sarakstiem ar konkursa rezultātiem jābūt publiski pieejamiem attiecīgajā fakultātē.
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