APSTIPRINĀTS
ar RA Senāta 29.01.2008.
lēmumam Nr.9
(Ar grozījumiem, kas veikti ar RA Senāta
26.02.2008. lēmumu Nr.8)

NOLIKUMS PAR STUDIJU PROGRAMMU PADOMĒM
RĒZEKNES TEHNOLOĢIJU AKADĒMIJĀ (RTA)
1. Vispārīgie noteikumi
1.1.RTA Studiju programmu padomes (turpmāk tekstā SPP) tiek izveidotas ar RTA Studiju
padomes (turpmāk tekstā SP) lēmumu. SPP darbību reglamentē šis Nolikums, LR Augstskolu
likums, citi saistoši LR normatīvie akti, RTA Satversme, citi saistoši RTA normatīvie
dokumenti.
2. SPP mērķis un uzdevumi
2.1.SPP darbības mērķis ir pilnveidot RA studiju programmu sistēmu un kvalitāti, ievērojot Latvijas
tautsaimniecības, izglītības un zinātnes prasības un tradīcijas, kā arī sekmējot konkurētspējīgu
jauno speciālistu sagatavošanu.
2.2.SPP savas kompetences ietvaros veic šādus uzdevumus:
2.2.1. Normatīvo dokumentu analīze, priekšlikumu izstrādāšana un ekspertīze par izmaiņām
RTA studiju programmu sistēmā un RTA obligāto studiju kursu sarakstā.
2.2.2. Atzinumu sniegšana Studiju padomei un Zinātnes padomei par jaunu studiju programmu
izstrādes lietderīgumu.
2.2.3. Atzinumu sniegšana fakultāšu domēm par plānoto izmaiņu studiju programmās
lietderību.
2.2.4. Studiju programmu virzienu analīze un to veidošanas principu izstrādāšana.
2.2.5. Priekšlikumu sagatavošana studiju programmu satura pilnveidošanai.
2.2.6. Priekšlikumu sagatavošana par studiju kursu atzīšanas noilguma termiņiem.
2.2.7. Studiju programmu ikgadējo pašnovērtējumu
priekšlikumus SP to apstiprināšanai.
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2.2.8. Studiju programmu licencēšanas un akreditācijas materiālu izskatīšana, sniedzot
priekšlikumus SP to akceptēšanai.
2.2.9. Akreditācijas komisiju ekspertu ieteikumu analīze un nepieciešamības gadījumā norādīto
trūkumu novēršanas organizēšana.
2.2.10. Studējošo aptauju rezultātu analīze studiju procesa uzlabošanai attiecīgajā programmā
vai programmu grupā.
3. SPP sastāvs un darbība
3.1.SPP tiek veidotas ne vairāk kā septiņu cilvēku sastāvā saskaņā ar galvenajiem studiju un
pētniecības virzieniem RTA. SPP uz trijiem gadiem apstiprina SP. SPP locekļu kandidatūras SP
iesaka fakultātes. SPP sastāvā ietilpst attiecīgajā zinātņu nozaru grupā ietilpstošo apakšnozaru
pārstāvji – studiju programmu direktori. Kā eksperti SPP var tikt pieaicināti darba devēji un
augsti kvalificēti speciālisti attiecīgajā nozarē.
3.2.SPP ievēlē priekšsēdētāju. Nepieciešamības gadījumā SPP var ievēlēt arī priekšsēdētāju
vietnieku.
3.3.SPP priekšsēdētājs veic SPP darba uzskaiti. Par SPP darbību tās priekšsēdētājs atskaitās Studiju
padomei.

3.4.SPP ir tiesīga pieņemt lēmumu, ja tās sēdē piedalās vairāk par 50% pārstāvju no SPP sastāva.
3.5.Starpnozaru programmu izstrādes un izmaiņu apspriešanai SPP rīko kopīgas sēdes.
4. SPP darba uzskaite un novērtēšana
4.1.SPP locekļu darbība tiek finansēta kā stundu apmaksa saskaņā ar RTA apstiprinātiem tarifiem.
4.2.Studiju padomju locekļu darbs var tikt novērtēts atbilstoši Nolikumam par docētāju
stimulēšanas kārtību RTA.

