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Apstiprināts TSI Senātā 

2017.gada 15.maijā 

 

NOLIKUMS 

par tālmācības studiju formas organizāciju Transporta un sakaru institūtā 

 

1. Vispārīgie noteikumi  

1.1. Nolikums nosaka Transporta un sakaru institūta (turpmāk – TSI) akadēmisko un 

profesionālo studiju programmu tālmācības studiju formas organizācijas noteikumus.  

1.2. Tālmācības studiju forma tiek piedāvāta studentiem visās institūta īstenojamās studiju 

programmās, kurās šādu studiju formu paredz studiju virzienu akreditācijas (licencēšanas) 

nosacījumi.  

 

2. Tālmācības studiju pakalpojuma saturs 

2.1.  Lēmums par studiju programmas īstenošanu tālmācības formā tiek pieņemts saskaņā ar 

TSI Studiju programmu un studiju plānu vadības noteikumiem. 

2.2. Tālmācības studiju plānu izstrāde un apstiprināšana notiek saskaņā ar vienotām prasībām, 

kuras reglamentētas TSI Studiju programmu un studiju plānu vadības noteikumi.  

2.3. Studējošo imatrikulācija un institūta sadarbība ar studiju pretendentiem un studējošajiem 

tālmācības studiju formā norisinās saskaņā ar vispārējiem noteikumiem, kurus reglamentē 

TSI Uzņemšanas noteikumi, Studiju nolikums un Studiju apmaksas kārtības noteikumi 

transporta un sakaru institūtā.  

2.4. Studenti, kuri tiek imatrikulēti tālmācības studiju formā, tiek reģistrēti datu bāzē un saņem 

piekļuvi saviem datiem studenta kartē, materiāliem informatīvajā sistēmā „e-tsi”, kā arī 

konkrēto studiju kursu saturam sistēmā Moodle, saskaņā ar studiju plānu, ar darbības 

instrukciju. 

2.5. Studiju procesā studentam tiek nodrošināti tekošie uzdevumi un materiāli to pildīšanai, kā 

arī institūta darbinieku konsultatīvie pakalpojumi.  

2.6. Studiju kursu novērtēšana un ieskaitīšana, studentu pārcelšana uz nākamajiem kursiem, 

citām programmām, studiju formas maiņa un eksmatrikulācija studējošajiem tālmācības 

studiju formā notiek uz vispārējiem noteikumiem, saskaņā ar Studiju nolikumu.  

2.7. Noslēguma darbu aizstāvēšana norisinās pēc pilnīgas visu studiju programmas paredzēto 

kredītpunktu apgūšanas, saskaņā ar Nolikumiem par profesionālās kvalifikācijas un grādu 

piešķiršanu TSI. Noslēguma darbu aizstāvēšana tālmācības studentiem notiek klātienē,  

valsts pārbaudījuma komisijas klātbūtnē. 

 

3. Tālmācības procesa organizācijas un īstenošanas dalībnieku pienākumi 

3.1. Tālmācības procesa organizācijas un īstenošanas procesā piedalās:  Tālmācības daļa, 

Studiju daļa, IT-daļa, katedras, studiju programmu direktori, docētāji, kuri izstrādā un 

nodrošina tālmācības studiju kursu norisi.  

3.2. Tālmācības daļa īsteno organizācijas un informatīvo tālmācības studiju procesa 

nodrošinājumu, kā arī ikdienas sadarbību ar studējošajiem, izmantojot attālinātās piekļuves 

kanālus, kuri ir paredzēti tālmācības studiju formas īstenošanai.  

3.3. Tālmācības daļas funkcijas:  

3.3.1. īstenot katedru un docētāju darbības organizācijas vadību jautājumos, kas skar 

tālmācības studiju kursu mācību un metodisko materiālu izstrādi un atjaunošanu;  
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3.3.2. nodrošina studējošo piekļuvi tālmācības studiju kursu mācību un metodiskajiem 

materiāliem; 

3.3.3. administrē virtuālo tālmācības studiju formas mācību vidi, uzdod uzdevumus IT-daļai 

virtuālās mācību vides modernizācijai un uzrauga to izpildi; 

3.3.4. īsteno mācību metodisko materiālu izstrādātāju darbības kontroli un konsultēšanu 

tālmācības studiju formas studijām; 

3.3.5.  īsteno sadarbību ar studējošajiem – konsultēšanu, studiju kursu starpkontroles un gala 

kontroles prasību izpildes uzraudzību; 

3.3.6. nodrošina studentu tekošās un gala atestācijas dokumentācijas sagatavošanu un 

parakstīšanu;  

3.3.7. organizē docētāju, kuri vada tālmācības studiju kursus, konsultācijas on-line un off-line 

režīmā (saskaņā ar docētāju konsultāciju grafiku un pēc studējošā pieprasījuma); 

3.3.8. nodrošina tālmācības studiju formas īstenošanai nepieciešamo studiju materiālu 

izstrādes un atjaunošanas uzdevumu noformēšanu un uzskaiti; 

3.4. Docētāju darbību tālmācības studiju materiālu izstrādē un atjaunošanā reglamentē 

individuālie darbinieku darba līgumi ar institūta administrāciju.  Docētāju darbība 

tālmācības studiju kursu nodrošināšanā (studējošo konsultēšana, uzdevumu un atskaišu 

pārbaudīšana u.c.) reglamentē akadēmiskā personāla amata pienākumi, Akadēmiskā 

personāla apmaksas noteikumi un/vai individuālo docētāju darba līgumu ar institūta 

administrāciju nosacījumi.   

3.5. Katedra ir atbildīga par katedras pārziņā esošo  tālmācības  formas studiju kursu  mācību 

metodiskā nodrošinājuma aktualitāti un kvalitāti. Katedra nodrošina jaunizstrādāto mācību 

metodisko materiālu ekspertīzi un periodisku esošo materiālu revīziju.  

3.6. Studiju programmas direktors ir atbildīgs par institūta piedāvātās studiju programmas 

satura atbilstību akreditācijas prasībām, saskaņā ar Nolikumu par studiju programmas 

direktoriem, tai skaitā arī par programmu, kura tiek īstenota tālmācības studiju formā.  

3.7. Studiju daļa pilda lietvedības funkcijas: veido, uzglabā un papildina studējošā personas 

lietu, reģistrē studentu iesniegumus, sagatavo parakstīšanai rīkojumus par imatrikulāciju, 

reģistrāciju, statusa izmaiņām, programmu un studiju formu maiņām, studējošo 

eksmatrikulāciju, kā arī nodrošina diplomu izsniegšanu.  

3.8. IT-daļa ir atbildīga par tālmācību studiju formas īstenošanai nepieciešamo informatīvo 

tehnoloģiju resursu tehnisko nodrošināšanu. 


