APSTIPRINĀTI
ar 10.04.2012. Studiju padomes
lēmumu (protokols Nr.6)

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) īstenoto studiju programmu
novērtēšanas noteikumi 1. Vispārīgi noteikumi
RTA saskaņā ar RTA Satversmi īsteno akadēmiskās un profesionālās studiju
programmas. To ārējo un iekšējo regulējumu nosaka:
1.1.1. LR normatīvie akti:
1.1.1.1. Augstskolu likums
1.1.2. RTA stratēģiskie dokumenti:
1.1.2.1. RTA darbības un attīstības stratēģija 2009.-2015. gadam;
1.1.2.2. Studiju rezultātos balstīta studiju kvalitātes sistēma RTA,
1.1.3. RTA Senāta apstiprināti nolikumi:
1.1.3.1. Nolikums par RTA akadēmiskajām un profesionālajām
studijām un studiju programmām,
1.1.3.2. Nolikums par studiju programmas/ moduļa/ specializācijas
direktoru Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā.
1.2. Studiju programmu novērtēšana notiek saskaņā ar RTA īstenoto studiju
programmu novērtēšanas noteikumiem (turpmāk Noteikumi) ar mērķi veidot
pārskatāmu RTA studiju programmu sistēmu, noteikt studiju programmas
vērtībai adekvātu studiju programmas direktora darba apmaksu un rosināt uz
studiju programmu pilnveidošanu saskaņā ar RTA galvenajiem stratēģiskajiem
ilgtermiņa mērķiem.
1.3.
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) īstenotās studiju programmas tiek
vērtētas par atskaites periodu nosakot tekošo studiju gadu. Vērtējums tiek
piemērots studiju programmas direktora darba apmaksai nākamajā studiju gadā.
1.1.

2.1.

2.2.

2.
Studiju programmu izvērtēšanas kritēriji
Par studiju programmas novērtēšanas kritērijiem tiek noteikti galvenie to
struktūras un nozīmības rādītāji: studiju programmas struktūra un tās
starpdisciplinārais, internacionālais statuss.
Studiju programmas struktūra tiek skatīta kā trīspakāpju sistēma, izdalot divas
studiju programmu grupas – nemodulētas un modulētas studiju programmas:
2.2.1. Nemodulētas studiju programmas tiek veidotas un īstenotas saskaņā ar
atbilstošajos MK noteikumos noteikto studiju programmas struktūru, dalot
to:
2.2.1.1. Obligātajā, obligātās/ ierobežotās izvēles un brīvās izvēlēs
sadaļās (akadēmiskajās studiju programmās), vispārizglītojošo

kursu, nozares teorētisko pamatkursu un informācijas
tehnoloģiju kursu, nozares profesionālās specializācijas kursu,
brīvās izvēles kursu, prakses un valsts pārbaudījumu sadaļās
(profesionālajām studiju programmām).
2.2.1.2. Nemodulētās studiju programmas neparedz studiju programmas
dalījumu moduļos/ specializācijās.
2.2.1.3. Nemodulētajām studiju programmām neatkarīgi no to
īstenošanas ilguma tiek piešķirta vērtība:
2.2.1.3.1. Pamatstudiju programmām – 1 balles;
2.2.1.3.2. Programmām uz augstākās izglītības bāzes/ maģistra
studiju programmām - 2 balles;
2.2.1.3.3. Doktora studiju programmām – 3 balles.
2.2.2. Modulētās studiju programmas ietver programmas:
2.2.2.1. Ar specializācijām/ moduļiem, kas fiksēti diplomā/ diploma
pielikumā, satur savus studiju rezultātus, tiek plānoti ar
atsevišķu studiju plānu. Šādām studiju programmām tiek
piešķirta vērtība:
2.2.2.1.1. Pamatstudiju programmām – 3 balles;
2.2.2.1.2. Programmām uz augstākās izglītības bāzes/ maģistra
studiju programmām - 4 balles;
2.2.2.1.3. Doktora studiju programmām – 5 balles.
2.2.2.2. Katram studiju modulim, specializācijai, kas fiksēti diplomā/
diploma pielikumā, satur savus studiju rezultātus, tiek plānoti ar
atsevišķu studiju plānu un kam ir Senātā apstiprināts direktors,
tiek noteikta vērtība – 0,5 balles.
2.2.2.3. Ar specializācijām/ moduļiem, kas nav fiksēti diplomā/ diploma
pielikumā, satur savus studiju rezultātus, tiek plānoti ar
atsevišķu studiju plānu. Šādām studiju programmām tiek
piešķirta vērtība:
2.2.2.3.1. Pamatstudiju programmām – 2 balles;
2.2.2.3.2. Programmām uz augstākās izglītības bāzes/ maģistra
studiju programmām - 3 balles;
2.2.2.3.3. Doktora studiju programmām – 4 balles.
2.2.2.4. Papildus vērtība programmām tiek piešķirta, ja tās saskaņā ar
RTA darbības un attīstības stratēģiju veidotas un tiek īstenotas
kā:
2.2.2.4.1. Starpaugstskolu programmas Latvijas mērogā, ko
apliecina licencēšanas/ akreditācijas dokumenti –
divas (2) balles;

2.3.

3.1.

3.2.

2.2.2.4.2. Starpvalstu programmas, kas paredz divu diplomu
iegūšanu par vienu studiju periodu, ja tās atskaites
periodā darbojušās atbilstoši Augstskolu likumā
noteiktajām kopīgo programmu īstenošanas
prasībām – trīs (3) balles;
2.2.2.4.3. Erasmus ārvalstu studenti studiju programmā: līdz 5
studentiem – balle, virs 5 studentiem – 2 balles.
2.2.2.4.4. Ārzemju studentu skaits programmā: līdz pieciem
studentiem – 2 balles, virs 5 studentiem – 4 balles
2.2.2.4.5. Ja programmas studējošie un docētāji piedalās LLP
mobilitātē, programmai papildus tiek piešķirta
viena (1) balle.
2.2.2.4.6. Ja programmas studējošie veic RTA un darba devēju
pasūtījumus, papildus tiek piešķirtas divas (2)
balles.
2.2.2.4.7. Ja studentu skaits programmā uz 1.oktobri.
pārsniedz RTA akadēmiskā personāla studiju darba
apjoma plānošanas un uzskaites kārtībā noteikto
minimālo studējošos skaitu – 1 balle.
RTA īstenoto studiju programmu novērtējumu elektronisko versiju saskaņā ar
Noteikumu 2.2.1.-2.2.2. noteiktajiem kritērijiem sk. 1. pielikumā.
3.
Studiju programmu direktoru apmaksas kārtība
Katra studiju gada noslēgumā (maija mēnesī) RTA īstenotās studiju programmas
izvērtējumu saskaņā ar Noteikumu 2.2.1.-2.2.2. punktos noteiktajiem kritērijiem
veic fakultāšu Domēs un apstiprina RTA Studiju padomē.
Studiju programmu/moduļu/ specializāciju direktoru darba apmaksa tiek veikta
saskaņā ar rektora rīkojumu par vienas balles izmaksu.

Sagatavoja
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