
APSTIPRINĀTS 

ar RA Senāta 28.10.2002. 

lēmumu  Nr.8 

(Ar grozījumiem, kas veikti  ar RA Senāta 

26.04.2004. lēmumu Nr.2, 

31.05.2006. lēmumu Nr.9, 

26.02.2008. lēmumu Nr.8, 

04.03.2010. lēmumu Nr.3, 

28.09.2010. lēmumu Nr.3, 

26.10.2010. lēmumu Nr.7, 

31.03.2015. lēmumu Nr.12) 

 

RA Senāta priekšsēdētājs 

 

____________________ A.Teilāns 

 

NOLIKUMS PAR STUDIJU PROGRAMMAS/MODUĻA/ 

SPECIALIZĀCIJAS DIREKTORU 

RĒZEKNES AUGSTSKOLĀ (RA) 

 

1.VISPĀRĪGI NOTEIKUMI 

 

1.1. Studiju programmas tiek izstrādātas, licencētas, akreditētas un īstenotas LR Augstskolu 

likuma, citu LR normatīvo aktu, kā arī RA normatīvo dokumentu noteiktajā kārtībā. 

Studiju programmu strukturēšanai, pārskatāmībai, elastīgu studiju ceļu izveidei un 

studējošo profesionālajai orientācijai studiju kursus vai to daļas var apvienot studiju 

moduļos/specializācijās. (Ar grozījumiem, kas veikti ar RA Senāta 26.10.2010. lēmumu 

Nr.7) 

1.2. Studiju programmu vada to realizējošās Studiju virziena padomes (turpmāk – SVP) 

ieteikts, fakultātes Domē rekomendēts, Studiju padomē akceptēts un Senātā apstiprināts 

studiju programmas direktors. (Ar grozījumiem, kas veikti ar RA Senāta 04.03.2010. 

lēmumu Nr.4, 31.03.2015. lēmumu Nr.12) 

1.3. Ja studiju modulim/specializācijai ir definēti tā apguves rezultātā iegūstamie studiju 

rezultāti, izveidots studiju darba laika plānojums un paredzēts ieraksts diploma pielikumā 

par noteiktu kvalifikāciju vai specializāciju, studiju modulim/specializācijai šī Nolikuma 

1.2. punktā noteiktajā kārtībā apstiprina moduļa/specializācijas direktoru. (Iestrādāts ar 

RA senāta 26.10.2010. lēmumu Nr.7) 

1.4. Par studiju programmas direktoru (bet ne vairāk kā trijām studiju programmām 

vienlaicīgi)/moduļa/specializācijas direktoru var tikt apstiprināts Rēzeknes Augstskolā 

ievēlēts zinātņu doktors, doktorants, vai docētājs, kurš pabeidzis teorētisko kursu 

doktorantūrā; par profesionālās studiju programmas direktoru var tikt apstiprināts 

Rēzeknes Augstskolā ievēlēts lektors, docents vai asociētais profesors. Atsevišķos 

gadījumos, ievērojot 1.4.punktā noteiktās prasības programmas/moduļa/specializācijas 

direktora kvalifikācijai, pamatojoties uz fakultātes Domes ierosinājumu, par 

programmas/moduļa/specializācijas direktoru var apstiprināt viesdocētāju. (Ar 

grozījumiem, kas veikti ar RA Senāta 04.03.2010. lēmumu Nr.3, 28.09.2010. lēmumu 

Nr.3, 26.10.2010. lēmumu Nr.7) 

 

2. STUDIJU PROGRAMMAS DIREKTORA PIENĀKUMI 

2.1. Izstrādāt studiju programmu, ņemot vērā attiecīgo speciālistu pieprasījumu darba tirgū, 

ko pamato speciāli šim nolūkam veiktas aptaujas, statistikas dati un citi pieprasījumu 

pamatojoši dokumenti. 



  

 

2.2.  Sagatavot studiju programmu izskatīšanai fakultātes Domē, Studiju padomē un 

apstiprināšanai Senātā. 

2.3. Vadīt SVP izveidotu un Senātā apstiprinātu licencēšanas/ akreditācijas darba grupu, kas 

sagatavo studiju programmas  licencēšanas/ akreditācijas materiālus izskatīšanai SVP, 

fakultātes Domē, Studiju padomē un apstiprināšanai Senātā.  (Ar grozījumiem, kas veikti 

ar RA Senāta 28.09.2010. lēmumu Nr.3; 31.03.2015. lēmumu Nr.12) 

2.4. Veikt ar studiju programmas realizāciju saistītos pienākumus (ar grozījumiem, kas veikti 

ar RA Senāta 31.05.2006. lēmumu Nr.9):  

2.4.1. sastādīt studiju plānus,  

2.4.2. sekot studiju kursu kalendāro plānu un programmu atbilstībai studiju programmas 

studiju rezultātiem, mērķim un uzdevumiem (ar grozījumiem, kas veikti ar RA 

Senāta 04.03.2010. lēmumu Nr.3), 

2.4.3. informēt un konsultēt studējošos par aktuālajiem studiju jautājumiem (ar 

grozījumiem, kas veikti ar RA Senāta 28.09.2010. lēmumu Nr.3), 

2.4.4. sadarbībā ar Sabiedrisko attiecību nodaļu reklamēt un popularizēt studiju 

programmu masu medijos (ar grozījumiem, kas veikti ar RA Senāta 28.09.2010. 

lēmumu Nr.3), 

2.4.5. nodrošināt studiju programmas licencēšanas/ akreditācijas materiālu savlaicīgu 

ievietošanu RA mājas lapā, 

2.4.6. nodrošināt studiju programmas materiālu savlaicīgu ievietošanu Rēzeknes 

Augstskolas informatīvās sistēmas (RAIS) datu bāzē; sadarbojoties ar RAIS 

administratoriem, regulāri iesniegt informāciju par izmaiņām studiju programmā. 

2.5. Izstrādāt ikgadēju studiju programmas pašnovērtējuma ziņojumu, kas tiek apstiprināts 

Senātā. 

2.6. Pilnveidot studiju programmu, pamatojoties uz jaunākajām zinātniskajām atziņām un 

izglītības likumdošanas normatīvajiem aktiem. 

2.7. Nodrošināt saskaņotu programmas moduļu/ specializāciju darbību vienotu kvalifikācijas 

ietvarstruktūrai atbilstošu studiju rezultātu sasniegšanai. (Iestrādāts ar RA Senāta 

26.10.2010. lēmumu Nr.7) 

 

3. STUDIJU PROGRAMMAS DIREKTORA TIESĪBAS 

3.1. Ieteikt studiju virziena vadītājam un dekānam akadēmisko personālu studiju 

nodrošinājumam konkrētajā studiju programmā (ar grozījumiem, kas veikti ar RA Senāta 

31.03.2015. lēmumu Nr.12). 

3.2. Griezties pēctecīgi pie studiju virziena vadītāja, fakultātes dekāna, studiju prorektora un 

rektora studiju programmas aktuālo problēmu risinājumam (ar grozījumiem, kas veikti ar 

RA Senāta 31.03.2015. lēmumu Nr.12). 

3.3. Izmantot RA materiāli tehnisko bāzi un datu bāzi studiju programmas izstrādei un 

īstenošanai. 

3.4. Pieprasīt no studiju programmā iesaistītā akadēmiskā personāla studiju programmas 

mērķim un uzdevumiem atbilstoši izstrādātas studiju kursu programmas (ar grozījumiem, 

kas veikti ar RA Senāta 31.05.2006. lēmumu Nr.9).  

 

4. STUDIJU PROGRAMMAS DIREKTORA ATBILDĪBA 

4.1. Studiju programmas direktors ir atbildīgs par studiju programmas: 



  

 

licencēšanas/ akreditācijas materiālu savlaicīgu sagatavošanu; 

regulāru pilnveidošanu; 

regulāru novērtēšanu, analīzi un tās rezultātu apkopošanu ikgadējā pašnovērtējuma ziņojumā. 

5. STUDIJU MODUĻA/SPECIALIZĀCIJAS DIREKTORA PIENĀKUMI, TIESĪBAS 

UN ATBILDĪBA (iestrādāts ar RA Senāta 26.10.2010. lēmumu Nr.7) 

5.1. Studiju programmas moduļa/specializācijas direktors ir programmas direktora vietnieks 

attiecīgā moduļa/ specializācijas īstenošanas jautājumos. 

5.2. Studiju programmas moduļa/specializācijas direktora pienākumos ietilpst: 

5.2.1. Piedalīšanās šī Nolikuma 2.1., 2.2., 2.4., 2.5., 2.6. noteiktajās aktivitātēs sava 

moduļa/ specializācijas ietvaros, 

5.2.2. Darbība šī Nolikuma 2.2. punktā noteiktajā darba grupā, 

5.2.3. Nodrošināt studiju moduļa/ specializācijas satura un apguves metožu atbilstību 

modulim/specializācijai noteikto studiju rezultātu sasniegšanai.  

5.3. Studiju programmas moduļa/specializācijas direktora tiesības nosaka šī Nolikuma 

3. punkts attiecībā uz konkrēto moduli/ specializāciju. 

5.4.  Studiju programmas moduļa/specializācijas direktora atbildību nosaka šī Nolikuma 

4. punkts attiecībā uz konkrēto moduli/ specializāciju. 

 

 

6. STUDIJU PROGRAMMAS/MODUĻA/SPECIALIZĀCIJAS DIREKTORA DARBA 

NOVĒRTĒŠANA 

 

6.1.Izslēgts ar RA Senāta 28.09.2010. lēmumu Nr.3. 

6.2.Studiju programmu/moduļu/specializāciju direktoru darba atalgojums tiek veikts atbilstoši 

RA normatīvajos dokumentos noteiktajām prasībām. (Ar grozījumiem, kas veikti ar RA 

Senāta 26.10.2010. lēmumu Nr.7) 

6.3.Izslēgts ar RA Senāta 04.03.2010. lēmumu Nr.3. 

 

 

 

 

 

 

  

 


