APSTIPRINĀTS
ar RA Senāta 18.12.2007.
lēmumam Nr.5
(Ar grozījumiem, kas veikti ar RA Senāta
26.02.2008. lēmumu Nr.8)

NOTEIKUMI PAR RĒZEKNES AUGSTSKOLAS (RA) UN REFLEKTANTA
SAVSTARPĒJĀM TIESĪBĀM UN PIENĀKUMIEM UZŅEMŠANAS
PROCESĀ
1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1.1. Noteikumi par RA un reflektanta savstarpējām tiesībām un pienākumiem uzņemšanas procesā
(turpmāk – Noteikumi) izstrādāti, pamatojoties uz LR Augstskolu likumu, Ministru kabineta
2006. gada 10. oktobra noteikumiem Nr. 846 „Noteikumi par prasībām, kritērijiem un kārtību
uzņemšanai studiju programmās”, RA Satversmi un citiem RA normatīvajiem dokumentiem.
Noteikumi nosaka RA un personu savstarpējās tiesības, pienākumus un atbildību uzņemšanas
procesā.
1.2. Ar Noteikumiem var iepazīties visas personas (reflektanti) RA mājas lapā, RA fakultāšu
dekanātos, RA Studiju daļā, RA Sabiedrisko attiecību nodaļā.
2. RA UN REFLEKTANTA SAVSTARPĒJĀS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
2.1.Reflektanta pienākumi un tiesības
2.1.1. Reflektanta pienākumi:
2.1.1.1. RA noteiktajā laikā un termiņā iesniegt reģistrācijai un imatrikulācijai nepieciešamo
dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālus, vai apliecinātas nepieciešamo dokumentu
kopijas;
2.1.1.2. izpildīt RA uzņemšanas noteikumu un šo noteikumu prasības;
2.1.1.3. ievērot RA iekšējās kārtības noteikumus uzņemšanas laikā;
2.1.1.4. RA noteiktajā laikā ierasties uz iestājpārbaudījumu;
2.1.1.5. RA noteiktajā laikā ierasties uz reģistrēšanos studijām;
2.1.1.6. RA noteiktajā termiņā nokārtot visas finansiālās saistības ar RA.
2.1.2.

Reflektanta tiesības:

2.1.2.1. iepazīties ar informāciju par visām augstskolas piedāvātajām studiju programmām;
2.1.2.2. iepazīties ar Uzņemšanas noteikumiem;
2.1.2.3. saņemt informāciju par uzņemšanas norisi RA;
2.1.2.4. reģistrējoties studijām, iesniegt
priekšlikumus, ierosinājumus;

RA

Uzņemšanas

komisijai

dokumentus,

2.1.2.5. iepazīties ar konkursa rezultātiem;
2.1.2.6. pieprasīt rakstveidā noformēt RA Uzņemšanas komisijas lēmumu par atteikumu
reflektanta imatrikulācijai;
2.1.2.7. apstrīdēt vai pārsūdzēt saistītos lēmumus ar uzņemšanu studiju programmā kā arī
apstrīdēt konkursa rezultātus, iesniedzot rakstisku iesniegumu augstskolas rektoram.
2.2.RA pienākumi un tiesības
2.2.1. RA pienākumi:

2.2.1.1. savlaicīgi izziņot prasības uzņemšanai studiju programmā;
2.2.1.2. nodrošināt godīgu, atklātu un operatīvu uzņemšanu;
2.2.1.3. informēt un konsultēt personas par studiju iespējām, uzņemšanas kārtību RA, kā
arī reflektantu un pretendentu tiesībām un pienākumiem;
2.2.1.4. informēt reflektantus par uzņemšanas kārtību;
2.2.1.5. publiskot konkursa rezultātus;
2.2.1.6. informēt par konkursa rezultātiem rakstiskā veidā RA mājas lapā, studējošo
pašpārvaldē, dekanātos un katedrās ne vēlāk kā desmit darba dienu laikā pēc
pārbaudījumu kārtošanas dienas;
2.2.1.7. veikt imatrikulāciju studiju programmā.
2.2.2. RA tiesības:
2.2.2.1. veikt atbilstošāko pretendentu atlasi izvēlētajā studiju programmā;
2.2.2.2. noteikt uzņemšanas noteikumu papildprasības;
2.2.2.3. ja nepieciešams, noteikt papilduzņemšanu studiju programmā;
2.2.2.4. uzņemt reflektantu atbilstoši RA Uzņemšanas noteikumiem.

