APSTIPRINĀTS
ar Rēzeknes Augstskolas Senāta
16.09.2002. lēmumu Nr.6
(Ar grozījumiem, kas veikti ar RA Senāta
27.06.2005. lēmumu Nr.4,
24.04.2007. lēmumu Nr.5,
25.09.2007. lēmumu Nr.4,
29.01.2008. lēmumu Nr.10,
26.02.2008. lēmumu Nr.8,
25.03.2008. lēmumu Nr.27)

NOLIKUMS
PAR RĒZEKNES AUGSTSKOLAS
AKADĒMISKAJĀM UN PROFESIONĀLAJĀM STUDIJĀM
UN STUDIJU PROGRAMMĀM
1.VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1.1.Studijas Rēzeknes Augstskolā (turpmāk – RA) notiek saskaņā ar LR Augstskolu likumu u.c.
saistošiem LR normatīvajiem aktiem, RA Satversmi u.c. saistošiem RA normatīvajiem
dokumentiem. (Ar grozījumiem, kas veikti ar RA 29.01.2008. lēmumu Nr.10)
1.2.Studiju programma ietver visas viena akadēmiskā grāda vai profesionālās kvalifikācijas
iegūšanai nepieciešamās prasības. Studiju programmu reglamentē studiju satura un realizācijas
apraksts, kam prasības noteiktas LR Augstskolu likuma 55.panta 1.punktā. (Iestrādāts ar RA
Senāta 29.01.2008. lēmumu Nr.10)
1.3.RA īsteno akadēmiskās un profesionālās studiju programmas pilna un nepilna laika studijās
klātienes un neklātienes formā. (Ar grozījumiem, kas veikti ar RA Senāta 24.04.2007. lēmumu Nr.5.)
1.4.Uzņemšana akadēmiskajās un profesionālajās studiju programmās notiek saskaņā ar RA
Uzņemšanas noteikumiem.
1.5.Pilna un nepilna laika studiju programmas studiju kursu skaita, satura un apjoma ziņā ir identas.
1.6.Nepilna laika studijās un studiju programmās jāievēro šādas prasības:
1.6.1. Nepilna laika studiju programmas tiek paredzētas uz laika posmu mazāk kā 40
kredītpunkti gadā. Studiju programmām pilnībā jāatbilst visām licencēšanas un
akreditācijas prasībām, jābūt izskatītām fakultātes Domē un Studiju padomē un
apstiprinātām Senātā.
1.6.2. Nepilna laika studijas katrā semestrī sastāv no:
1.6.2.1. ievirzes sesijas (nodarbības auditorijā – lekcijas, laboratorijas darbi, praktiskie
darbi, semināri u.c.);
1.6.2.2. studentu patstāvīgā darba (kontroldarbi, referāti, studiju darbi, prakses);
1.6.2.3. eksāmenu sesijas.
1.6.3. Nepilna laiks studiju kursu apguves kvalitāte, prasības eksāmenos un ieskaitēs pilnīgi
atbilst noteikumiem, kas izvirzīti pilna laika studējošajiem.
1.6.4. Nepilna laika studējošie izstrādā diplomdarbus/ diplomprojektus/ kvalifikācijas darbus,
bakalaura/ maģistra darbus, pamatojoties uz metodiskajām prasībām, kas izvirzītas pilna
laika studējošajiem. Valsts/ gala pārbaudījumus vērtē tā pati komisija, kas vērtē pilna
laika valsts/ gala pārbaudījumus.
(Ar grozījumiem, kas veikti ar RA Senāta 27.06.2005. lēmumu Nr.4.)

1.7.Par klātienes studiju formu uzskatāmas tādas studijas, kur kontaktstundas veido 20 – 50 % no
kredītpunkta kopējā apjoma. Attiecīgi par neklātienes studiju formu uzskatāmas tādas studijas,

kur kontaktstundas veido 10 - 15 % no kredītpunkta kopējā apjoma. (Ar grozījumiem, kas veikti
ar RA Senāta 25.09.2007. lēmumu Nr.4; 25.03.2008. lēmumu Nr.27.)

2. AKADĒMISKĀS STUDIJAS
Akadēmiskajās studijās tiek īstenotas akadēmiskās studiju programmas, pēc kuru sekmīgas apguves
studējošais saņem akadēmisko bakalaura, maģistra vai doktora grādu attiecīgajā radniecīgu zinātņu
nozaru grupā, zinātņu nozarē vai apakšnozarē. Doktora studijas un studiju programmas RA nosaka
Nolikums par doktora studijām un studiju programmām RA. (Ar grozījumiem, kas veikti ar RA
Senāta 29.01.2008. lēmumu Nr.10)
2.1. Akadēmiskā bakalaura studiju programma
2.1.1. Bakalaura studijas ir zinātniski pamatotas plaša profila studijas. Bakalaura studiju
programmas mērķis ir nodrošināt studējošajiem teorētisko zināšanu un pētniecības iemaņu
un prasmju apguvi attiecīgās zinātņu nozares vai apakšnozares pamatjomā.
2.1.2. Bakalaura studiju programmas galvenais uzdevums ir sniegt studējošajiem zinātnisku
pamatu profesionālajai darbībai, attīstot zinātniskās analīzes spējas un prasmi patstāvīgi
risināt problēmas, kā arī sagatavot studējošos turpmākām zinātniskās pētniecības studijām.
2.1.3. Bakalaura studiju programmas apjoms pilna laika studijās un nepilna laika studijās ir 120
līdz 160 kredītpunkti, no kuriem ne mazāk kā 10 kredītpunkti ir bakalaura darbs. Studiju
ilgums pilna laika studijās ir seši līdz astoņi semestri.
2.1.4. Bakalaura studiju programmu veido tās obligātā daļa A (ne mazāk kā 50 kredītpunkti),
obligātās izvēles daļa B (ne mazāk kā 20 kredītpunkti) un brīvās izvēles daļa C.
2.1.5. Bakalaura studiju programmas obligātā daļa ietver attiecīgās zinātņu nozares vai
apakšnozares pamatnostādnes, principus, struktūru un metodoloģiju (ne mazāk kā 25
kredītpunkti), zinātņu nozares vai apakšnozares attīstības vēsturi un aktuālās problēmas (ne
mazāk kā 10 kredītpunkti), kā arī zinātņu nozares vai apakšnozares raksturojumu un
starpnozaru problēmas (ne mazāk kā 15 kredītpunkti).
2.1.6. Bakalaura grādu piešķir radniecīgu zinātņu nozaru grupā atbilstoši Latvijas Republikas
Izglītības klasifikācijā noteiktajām izglītības tematiskajām grupām.
2.1.7. Bakalaura grāds dod tiesības turpināt akadēmiskās studijas maģistra studiju programmā tajā
pašā vai radniecīgā zinātņu nozarē vai apakšnozarē.
2.1.8. Akadēmiskā bakalaura grāda iegūšanai ir nepieciešams:
2.1.8.1. sekmīgi apgūt bakalaura studiju programmu;
2.1.8.2. nokārtot gala pārbaudījumus, kura sastāvdaļa ir bakalaura darba izstrādāšana un
aizstāvēšana.
2.1.9. Akadēmisko bakalaura grādu atbilstošā zinātnes nozarē piešķir bakalaura pārbaudījumu
komisija, tās lēmumu apstiprina fakultātes Dome.
2.1.10. Akadēmisko bakalaura grādu apliecina bakalaura diploms.
2.2. Akadēmiskā maģistra studiju programma
2.2.1. Maģistra studijas ir padziļinātu teorētisko zināšanu iegūšana un pētniecības iemaņu un
prasmju attīstīšana izvēlētajā zinātniskās pētniecības jomā.
2.2.2. Maģistra studiju programmas mērķis ir studējošo sagatavošana patstāvīgai zinātniskās
pētniecības darbībai.
2.2.3. Maģistra studiju programmas galvenais uzdevums ir veicināt studējošo teorētisko zināšanu,
izziņas un pētniecisko prasmju lietošanu noteiktas problēmas risināšanai.

2.2.4. Maģistra studiju programmas apjoms ir 80 kredītpunkti, no kuriem ne mazāk kā 20
kredītpunkti ir maģistra darbs. Maģistra darbs ir pētniecisks darbs izvēlētajā zinātņu nozarē
vai apakšnozarē, kurā maģistrants izdarījis patstāvīgus zinātniskus secinājumus.
2.2.5. Maģistra studiju programmas obligātā daļa ietver attiecīgās zinātņu nozares vai
apakšnozares izvēlētās jomas teorētisko atziņu izpēti (ne mazāk kā 30 kredītpunkti) un
teorētisko atziņu aprobāciju (ne mazāk kā 15 kredītpunkti).
2.2.6. Akadēmiskā maģistra grāda iegūšanai ir nepieciešams:
2.2.6.1.Sekmīgi apgūt maģistra studiju programmas teorētisko daļu.
2.2.6.2.Nokārtot gala pārbaudījumus, kuru sastāvdaļa ir maģistra darba izstrādāšana un
aizstāvēšana.
2.2.6.3.Uzstāties vismaz vienā zinātniskajā konferencē, referējot par tēmu, kas atbilst
maģistra darbā pētāmajiem jautājumiem.
(Ar grozījumiem, kas veikti ar RA Senāta 29.01.2008. lēmumu Nr.10)
2.2.7. Maģistra akadēmisko grādu atbilstošās zinātnes nozarē piešķir maģistra pārbaudījumu
komisija, tās lēmumu apstiprina fakultātes Dome. (Iestrādāts ar RA Senāta 29.01.2008.
lēmumu Nr.10)
2.2.8. Akadēmisko maģistra grādu apliecina maģistra diploms. (Iestrādāts ar RA Senāta
29.01.2008. lēmumu Nr.10)
3. PROFESIONĀLĀS STUDIJAS
3.1. Profesionālajās studijās tiek īstenotas profesionālās studiju programmas, pēc kuru sekmīgas
apguves studējošais iegūst profesionālo kvalifikāciju un attiecīga līmeņa profesionālo grādu.
3.2. Profesionālajās studijās tiek īstenotas:
3.2.1. Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmās.
3.2.2. Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmās.
3.2.3. Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmās.
3.2.4. Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmās.
(Ar grozījumiem, kas veikti ar RA Senāta 29.01.2008. lēmumu Nr.10)
3.3. Profesionālās augstākās izglītības programmu mērķi:
3.3.1. nodrošināt valsts ekonomikas, kultūrās un sociālajām vajadzībām atbilstošas
profesionālās studijas;
3.3.2. nodrošināt nozares zinātņu teorētiskajos pamatos saskaņotas,
standartiem atbilstošas, praktiski piemērojamas profesionālās studijas.

profesijas

(Ar grozījumiem, kas veikti ar RA Senāta 29.01.2008. lēmumu Nr.10)
3.4. Programmu galvenie uzdevumi:
3.4.1. izglītot profesionālās kvalifikācijas speciālistus tautsaimniecībai un valsts
drošībai nepieciešamajās nozarēs, kā arī sekmēt to konkurētspēju mainīgos
sociālekonomiskajos apstākļos un starptautiskajā darba tirgū;
3.4.2. īstenot nozarei raksturīgu padziļinātu zināšanu apguvi, kas nodrošina iespēju
izstrādāt jaunas vai pilnveidot esošās sistēmas, produktus un tehnoloģijas un
sagatavot jaunrades, pētnieciskajam un pedagoģiskajam darbam nozarē.
(Ar grozījumiem, kas veikti ar RA Senāta 29.01.2008. lēmumu Nr.10)

3.5. Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas
(Iestrādāts ar RA Senāta 29.01.2008. Senāta lēmumu Nr.10)
3.5.1. Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studijas notiek ciešā kontaktā ar
attiecīgo nodarbinātības jomu un atbilst konkrētās profesijas standartiem. Tās nodrošina
nepieciešamās kompetences profesionālai darbībai un tālākām studijām.
3.5.2. Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmu stratēģiskie mērķi ir:
3.5.2.1.Sagatavot izglītojamo darbībai noteiktā profesijā, veicinot viņa personības
pilnveidošanos.
3.5.2.2.Veicināt zināšanu un prasmju (ar pastāvīgās mācīšanas prasmju) apguvi, kas
nodrošina ceturtā līmeņa profesionālās kvalifikācijas ieguvi un sekmē
konkurētspēju mainīgos sociālekonomiskos apstākļos.
3.5.2.3.Radīt motivāciju tālākizglītībai un sniegt iespēju sagatavoties, lai iegūtu otrā
līmeņa profesionālo augstāko izglītību un piektā līmeņa profesionālo
kvalifikāciju.
3.5.3. Programmas apjoms ir 80 līdz 120 kredītpunktiem. Programmas pamatdaļu un mācību
kursu minimālais apjoms ir šāds:
3.5.3.1.Mācību kursi – kopējais apjoms – ne mazāk kā 56 kredītpunkti, bet
nepārsniedzot 75% no programmas kopējā apjoma, no tiem:
3.5.3.1.1. Vispārizglītojošie mācību kursi – ne mazāk kā 20 kredītpunkti.
3.5.3.1.2. Nozares mācību kursi – ne mazāk kā 36 kredītpunkti.
3.5.3.2.Prakse – ne mazāk kā 16 kredītpunkti.
3.5.3.3.Kvalifikācijas darbs – ne mazāk kā 8 kredītpunkti, bet nepārsniedzot 10% no
programmas kopējā apjoma.
3.5.3.4.Studiju procesā ne mazāk kā 30% no studiju kursu apjoma īsteno praktiski.
Patstāvīgā darba uzdevumus un to izpildes kontroles veidus nosaka programmas
mācību kursu aprakstos.
3.5.4. Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības diploma iegūšanai nepieciešams:
3.5.4.1.Apgūt programmas teorētisko daļu.
3.5.4.2.Nokārtot kvalifikācijas eksāmenu, iegūstot tajā vērtējumu, kas nav mazāks par 4
– „gandrīz viduvēji”.
3.5.5. Pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību apliecina pirmā līmeņa profesionālās
augstākās izglītības diploms.
3.6. Profesionālās bakalaura studiju programmas
3.6.1. Profesionālās bakalaura studiju programmas obligātā daļa nodrošina
darbības veikšanai nepieciešamo zināšanu un prasmju kopumu:

profesionālās

3.6.1.1. Nozarei atbilstošo humanitāro, sociālo, dabaszinātņu, informācijas tehnoloģiju,
vadībzinību un nozares teorētisko pamatu zināšanas, kā arī to pielietošanas
prasmes.
3.6.1.2. Spēju stratēģiski un analītiski formulēt un risināt nozares problēmas.
3.6.1.3. Speciālās iemaņas un prasmes profesijā.
3.6.1.4. Prasmes informācijas ieguvē, atlasē un apstrādē.
3.6.1.5. Zināšanas un prasmes projektu izstrādē un to īstenošanā.

3.6.1.6. Jaunrades, pētniecības, organizāciju un kvalitātes vadības prasmes.
3.6.1.7. Izpratni par profesionālo ētiku un nozares projektu īstenošanas ietekmi uz vidi un
sabiedrību.
3.6.1.8. Sociālās pamatprasmes (komunikatīvās prasmes, patstāvīga darba un komandas
darba prasmes).
3.6.1.9. Motivāciju tālākizglītībai un sistemātiskai profesionālās kvalifikācijas pilnveidei.
3.6.2. Profesionālās bakalaura studiju programmas apjoms ir vismaz 160 kredītpunkti.
3.6.3. Profesionālā bakalaura programmas obligāto saturu veido:
3.6.3.1. Vispārizglītojošie studiju kursi, kuru apjoms ir vismaz 20 kredītpunkti.
3.6.3.2. Humanitāro un sociālo zinātņu, tai skaitā pedagoģijas, psiholoģijas un biznesa
ekonomikas, teorētiskie kursi.
3.6.3.3. Kursi, kas attīsta sociālās, komunikatīvās un organizatoriskās pamatiemaņas.
Kursos iekļauj moduli, uzņēmējdarbības profesionālo kompetenču veidošanai
(uzņēmumu organizācija un dibināšana, vadīšanas metodes, projektu izstrādes un
vadīšanas pamati, lietvedības un finanšu uzskaites sistēma, zināšanas par sociālā
dialoga veidošanu sabiedrībā, darba tiesiskās attiecības reglamentējošiem
normatīvajiem aktiem. Moduli īsteno, izmantojot galvenokārt kompetences
treniņa, lietišķo spēļu un līdzīgas praktiskās metodes). Moduli vismaz sešu
kredītpunktu apjomā iekļauj visās bakalaura programmās. Studējošais moduli
apgūst, ja tas nav apgūts iepriekšējā profesionālās augstākās izglītības
programmā.
3.6.3.4. Nozares teorētiskie pamatkursi un informācijas tehnoloģiju kursi, kuru apjoms ir
vismaz 36 kredītpunkti.
3.6.3.5. Nozares profesionālās specializācijas kursi, kuru apjoms ir vismaz 60
kredītpunkti.
3.6.3.6. Bakalaura programmas brīvās izvēles kursi, kuru apjoms ir vismaz 6
kredītpunkti.
3.6.3.7. Prakse ārpus izglītības iestādes, kuras apjoms ir vismaz 26 kredītpunkti.
3.6.3.8. Valsts pārbaudījums, kura sastāvdaļa ir bakalaura darba vai diplomdarba
(diplomprojekta) izstrāde un aizstāvēšana un kura apjoms ir vismaz 12
kredītpunkti.
(Ar grozījumiem, kas veikti ar RA Senāta 29.01.2008. lēmumu Nr.10)
3.6.4. Studiju kursu izvēli profesionālā bakalaura studiju programmā, studiju kursu apjomu un
saturu, kā arī prakses saturu atbilstoši iegūstamajam profesionālajam grādam nosaka
profesijas standarts.
3.6.5. Studiju procesā vismaz 30 procentus no studiju kursu apjoma īsteno praktiski.
3.6.6. Profesionālās bakalaura studiju programmas apguves laikā izglītojamais izstrādā un aizstāv
vismaz trīs studiju darbus atbilstoši studiju programmai.
3.6.7. Praksi īsteno saskaņā ar prakses līgumu, kurā ietverti prakses mērķi, uzdevumi, prakses
sasniegumu vērtēšanas kārtība, kā arī pušu pienākumi un atbildība. Prakses mērķi
izglītojamais sasniedz, pamatojoties uz iegūtajām zināšanām, prasmēm, iemaņām un
iepriekšējā darba pieredzi.
3.6.8. Profesionālā bakalaura grāds dod tiesības, izpildot uzņemšanas prasības attiecīgajā maģistra
programmā, turpināt izglītību akadēmiskajā vai profesionālā maģistra studiju programmā.

3.6.9. Imatrikulējot profesionālajā bakalaura studiju programmā izglītojamos ar iepriekš iegūtu
pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību, profesionālās bakalaura studiju programmas
saturs un apjoms, kā arī studiju kursu saturs un apjoms savstarpēji jāsaskaņo.
3.6.10. Pēc profesionālās bakalaura studiju programmas apguves piešķir piektā līmeņa profesionālo
kvalifikāciju un profesionālo bakalaura grādu nozarē (profesionālās darbības jomā).
3.6.11. Profesionālā bakalaura kvalifikācijas un grāda iegūšanai ir nepieciešams:
3.6.11.1. Sekmīgi apgūt profesionālo bakalaura studiju programmu.
3.6.11.2. Nokārtot valsts pārbaudījumu, kura sastāvdaļa
(diplomprojekta) izstrādāšana un aizstāvēšana.

var

būt

diplomdarba

(Ar grozījumiem, kas veikti ar RA Senāta 29.01.2008. lēmumu Nr.10)
3.6.12. Profesionālo kvalifikāciju un profesionālo bakalaura grādu atbilstošā zinātnes nozarē piešķir
valsts pārbaudījumu komisija, tās lēmumu apstiprina fakultātes Dome.
3.6.13. Profesionālo izglītību un profesionālo bakalaura grādu apliecina profesionālā bakalaura
diploms. (Ar grozījumiem, kas veikti ar RA Senāta 29.01.2008. lēmumu Nr.10)
3.7. Profesionālās studiju programmas
3.7.1. Profesionālās studiju programmas mērķis ir dot studējošiem otrā līmeņa profesionālo
augstāko izglītību, nodrošinot valsts ekonomisko, kultūras un sociālo attīstību ar augstākās
kvalifikācijas speciālistiem.
3.7.2. Profesionālās studiju programmas kopējais apjoms otrā līmeņa profesionālās kvalifikācijas
iegūšanai ir vismaz 160 kredītpunkti (4gadi). Šīs programmas obligāto saturu veido:
3.7.2.1. Nozares teorētiskie un profesionālās specializācijas kursi (vismaz 90
kredītpunkti).
3.7.2.2. Prakse ārpus izglītības iestādes (vismaz 26 kredītpunkti).
3.7.2.3. Brīvās izvēles kursi (vismaz 6 kredītpunkti);
3.7.2.4. Valsts pārbaudījums, kura sastāvdaļa var būt diplomdarba (diplomprojekta)
izstrādāšana un aizstāvēšana (vismaz 10 kredītpunkti).
(Ar grozījumiem, kas veikti ar RA Senāta 29.01.2008. lēmumu Nr.10)
3.7.3. Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas (vismaz 40 kredītpunktu)
uz iepriekš iegūtās augstākās izglītības pamata, ja kopējais studiju ilgums ir vismaz 4 gadi.
Šīs programmas obligāto saturu veido:
3.7.3.1. Nozares teorētiskie un profesionālās specializācijas kursi (vismaz
kredītpunkti).
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3.7.3.2. Prakse ārpus izglītības iestādes (vismaz 26 kredītpunkti).
3.7.3.3. Valsts pārbaudījums, kura sastāvdaļa var būt diplomdarba (diplomprojekta)
izstrādāšana un aizstāvēšana (vismaz 10 kredītpunkti).
(Ar grozījumiem, kas veikti ar RA Senāta 29.01.2008. lēmumu Nr.10)
3.7.4. Studiju kursu izvēli, to saturu un apjomu, kā arī prakses saturu atbilstoši iegūstamajai
kvalifikācijai nosaka attiecīgās profesijas standarts.
3.7.5. Pēc profesionālās programmas apguves tiek piešķirta piektā līmeņa profesionālā
kvalifikācija.
3.7.6. Piektā līmeņa profesionālās kvalifikācijas iegūšanai ir nepieciešams:
3.7.6.1. Sekmīgi apgūt profesionālo studiju programmu.

3.7.6.2. Nokārtot valsts pārbaudījumu, kura sastāvdaļa
(diplomprojekta) izstrādāšana un aizstāvēšana.

var

būt

diplomdarba

3.7.7. Profesionālo kvalifikāciju piešķir valsts pārbaudījumu komisija, tās lēmumu apstiprina
fakultātes Dome.
3.7.8. Profesionālo izglītību apliecina profesionālās augstākās izglītības diploms un augstākās
profesionālās kvalifikācijas diploms. (Ar grozījumiem, kas veikti ar RA Senāta 29.01.2008.
lēmumu Nr.10)
3.8. Profesionālās maģistra studiju programmas
3.8.1. Profesionālās maģistra studijas ir padziļinātu fundamentālo un speciālo profesionālo
zināšanu iegūšana, iemaņu un prasmju attīstīšana radošai profesionālajai darbībai, kas
balstīta uz jaunākajiem zinātniskajiem sasniegumiem zinātnisko pētījumu veikšanai un
īstenošanai praksē.
3.8.2. Profesionālās maģistra studiju programmas mērķis ir studējošo sagatavošana patstāvīgai
darbībai kompleksu zinātnisko un praktisko problēmu risināšanai un jaunāko zinātnes
atziņu realizēšanai praksē.
3.8.3. Profesionālās maģistra studiju programmas galvenais uzdevums ir, optimāli saskaņojot
profesionālos un teorētiskos studiju kursus, veicināt studējošo zinātnisko un uz praktisko
problēmu risināšanu vērsto darbību.
3.8.4. Profesionālajā maģistra studiju programmā var imatrikulēt izglītojamos ar iepriekš iegūtu
profesionālo bakalaura grādu vai akadēmisko bakalaura grādu, vai profesionālo
kvalifikāciju, kura iegūta, pabeidzot vismaz četru gadu studiju programmu.
3.8.5. Maģistra programmā izglītojamie ar iepriekš iegūtu akadēmisko bakalaura grādu iegūst
piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju.
3.8.6. Maģistra studiju programmas apjoms ir vismaz 40 kredītpunkti. Kopējais studiju ilgums
augstākās profesionālās izglītības maģistra grāda ieguvei ir vismaz pieci gadi.
3.8.7. Profesionālās maģistra programmas obligāto saturu veido:
3.8.7.1. Studiju kursi, kas nodrošina jaunāko sasniegumu apguvi nozares teorijā un
praksē un kuru apjoms ( vismaz 7 kredītpunkti).
3.8.7.2. Pētnieciskā darba, jaunrades darba, projektēšanas darba un vadībzinātnes studiju
kursi ( vismaz 5 kredītpunkti).
3.8.7.3. Pedagoģijas un psiholoģijas studiju kursi, kuru apjoms ir vismaz 2 kredītpunkti.
3.8.7.4. Prakse ārpus izglītības iestādes (vismaz 6 kredītpunkti).
3.8.7.5. Valsts pārbaudījums, kura sastāvdaļa var būt maģistra darba izstrādāšana un
aizstāvēšana (vismaz 20 kredītpunkti).
(Ar grozījumiem, kas veikti ar RA Senāta 29.01.2008. lēmumu Nr.10)
3.8.8. Studiju kursu izvēli, to saturu un apjomu, kā arī prakses saturu atbilstoši iegūstamajam
grādam nosaka profesijas standarts.
3.8.9. Profesionālā maģistra grāda iegūšanai ir nepieciešams:
3.8.9.1. Sekmīgi apgūt profesionālo maģistra studiju programmu.
3.8.9.2. Nokārtot valsts pārbaudījumu, kura sastāvdaļa var būt maģistra darba
izstrādāšana un aizstāvēšana.
3.8.10. Profesionālo maģistra grādu piešķir valsts pārbaudījumu komisija, tās lēmumu apstiprina
fakultātes Dome.

3.8.11. Profesionālo maģistra grādu apliecina profesionālā maģistra diploms. (Ar grozījumiem, kas
veikti ar RA Senāta 29.01.2008. lēmumu Nr.10)
3.8.12. Profesionālais maģistra grāds dod tiesības turpināt izglītību doktora studiju programmā.
4. STUDIJU PROGRAMMU IZSTRĀDĀŠANAS UN APSTIPRINĀŠANAS KĀRTĪBA
(Iestrādāts ar RA Senāta 29.01.2008. lēmumu Nr.10)
4.1.Jaunas studiju programmas izstrāde un apstiprināšana RA tiek plānota divus studiju gadus pirms
studiju programmas īstenošanas uzsākšanas.
4.2.Studiju programmas izstrādāšanā un apstiprināšanā Rēzeknes Augstskolā tiek ievērota šāda
kārtība:
4.2.1.Kārtējā studiju gada septembrī katedra vai institūts var iesniegt fakultātes Domei
ierosinājumu par studiju programmas izveidi. Ierosinājumam pievieno attiecīgi izrakstu
no katedras sēdes vai zinātniskās padomes sēdes protokola, norādot studiju programmas
nosaukumu, direktora kandidatūru un studiju programmas aktualitātes pamatojumu.
4.2.2.Fakultāte atbalsta studiju programmas īstenošanu, ja tā spēj nodrošināt programmas
priekšmetu pasniegšanu vismaz 50% apmērā no paredzēto kredītpunktu apjoma saskaņā ar
katedras pasēs noteiktajiem studiju kursiem.
4.2.3.Ja fakultātes Dome atbalsta studiju programmas veidošanu, tā apstiprina darba grupu
studiju programmas materiālu sagatavošanai un līdz oktobrim iesniedz RA Studiju
padomē ierosinājumu par jauno studiju programmu izveidi, norādot studiju programmas
nosaukumu, direktora kandidatūru, darba grupu, kas strādās pie studiju programmas
materiālu sagatavošanas, un pamatotu studiju programmas aktualitātes un nepieciešamības
pamatojumu.
4.2.4.Studiju padomes sēde izanalizē studiju programmu nepieciešamības un aktualitātes
pamatojumu un vai nu konceptuāli atbalsta tālāko darbu pie studiju programmas materiālu
sagatavošanas, vai noraida ierosinājumu kā nepietiekami pamatotu.
4.2.5.Ja RA Studiju padome atbalsta studiju programmas izveidi, fakultātes Dome ne vēlāk kā
kārtējā studiju gada aprīlī iesniedz RA Studiju padomē pilnu studiju programmas
licencēšanas materiālu komplektu. Licencēšanas materiāli tiek izstrādāti saskaņā ar MK
Noteikumiem Nr.650 „Augstākās izglītības programmu licencēšanas kārtība”.
4.2.6.Licencēšanas materiālu apstiprināšanas gadījumā RA Studiju padome ne vēlāk kā maija
mēnesī virza jautājumu izskatīšanai RA Senātā.
4.2.7.Ja RA Senāts apstiprina studiju programmas licencēšanas materiālus, atbildīgā
struktūrvienība iesniedz tos LR IZM ne vēlāk kā maija mēnesī.
5. STUDIJU PROGRAMMU PĀRVALDĪBA
(Iestrādāts ar RA Senāta 29.01.2008. lēmumu Nr.10)
5.1. Studiju programmas īstenošanu vada un par studiju kvalitāti ir atbildīga fakultāte un Senātā
apstiprināts studiju programmas direktors.
5.2. Studiju programmas direktora pienākumus, tiesības un atbildību nosaka RA Senātā
apstiprināts Nolikums par studiju programmas direktoru RA.
5.3. Par Studiju programmas saturu un kvalitāti atbild studiju programmu padome. Studiju
programmu padomes darbību reglamentē Nolikums par studiju programmu padomēm RA.

6. PAR GROZĪJUMIEM STUDIJU PROGRAMMĀS
(Iestrādāts ar RA Senāta 29.01.2008. lēmumu Nr.10)
6.1. Studiju programma atkārtoti tiek apstiprināta un akreditēta ne retāk kā reizi sešos gados.
6.2. Izmaiņas studiju programmā var ierosināt RA akadēmiskais personāls vai studējošie, tās
akceptē Studiju programmu padome un apstiprina fakultātes dome.
6.3. Ja programmas kopējais apjoms tiek palielināts vai samazināts par 40 KP, pieļaujamas
izmaiņas studiju programmas obligātajā daļā par 45% no tās apjoma, par atskaites punktu
ņemot iepriekš akreditēto studiju programmu. Ja netiek mainīts studiju programmas apjoms
kredītpunktos, izmaiņas studiju programmas obligātajā daļā starp akreditācijām nedrīkst
pārsniegt 30% no obligātās daļas apjoma.
6.4. Ja periodā starp divām programmas akreditācijām ir radusies nepieciešamība aktualizēt studiju
programmu vairāk par 45% (30%) no obligātās daļas apjoma, ir jāveic programmas
ārpuskārtas akreditācija.
6.5. Izmaiņu apjoms studiju programmas daļā netiek reglamentēts.

