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STUDIJU KURSU VADĪBAS NOTEIKUMI  

 

 

1. Noteikumi nosaka studiju kursu vadības procedūru.  

2. Noteikumi attiecas uz studiju kursu mācību metodisko materiālu izstrādes, novērtēšanas, 

reģistrēšanas un izmaiņu procesiem.  

3. Noteikumi nereglamentē studiju kursu docēšanas, apguves un to studiju rezultātu novērtēšanas 

procesus.  

4. Minimāli nepieciešamais studiju kursa mācību metodisko materiālu komplekta saturs: 

4.1. Studiju kursa apraksts valsts un apmācības valodā. 

4.2.Metodiskais plāns.  

4.3.Studiju kursā plānotie patstāvīgo darbu uzdevumi. 

4.4.Metodiskie norādījumi par visu veidu studiju plānā paredzēto patstāvīgo darbu izpildi. 

4.5.Pašpārbaudes uzdevumi vai  jautājumi, lai sagatavotos noslēguma pārbaudījumam. 

4.6.Studiju kursa mācību metodisko materiālu saturu ieteicams papildināt ar citiem mācību 

materiāliem par kursa tematu.  

Piezīmes: 

1) Mācību metodiskie materiāli tiek sagatavoti tajā valodā, kādā studē studenti. 

2) Tālmācības studiju kursu metodisko materiālu saturs var būt noteikts atsevišķā vadības 

dokumentā. 

5. Atbildīgi par studiju kursu aktualizāciju un mācību metodisko materiālu stāvokli un to sastāva 

pilnību ir katedru vadītāji, kuru katedrās tiek realizēti šie studiju kursi. Katedrā realizētos studiju 

kursus apstiprina ar rektora rīkojumu.  

6. Visi TSI studiju programmās īstenojamie studiju ir jāreģistrē - jāiekļauj TSI Studiju kursu reģistrā. 

Programmas studiju plānā var tikt iekļauti tikai tādi studiju kursi, kas reģistrēti TSI studiju kursu 

reģistrā.   

7. Studiju kursu reģistrs atrodas TSI informācijas sistēmā Intranet. Par studiju kursu reģistra uzturēšanu 

atbild studiju programmas akreditācijas speciālists.  

8. Studiju kursu izstrādes, plānošanas un vadības procedūras apkopotas zemāk sniegtajā tabulā. 

 

Studiju kursu 

vadības posmi 
Studiju kursu vadības procedūras Apliecinošie dokumenti  Atbildīgais 

1.Lēmuma 

pieņemšana par 

jaunu studiju kursu 

izstrādi 

1.1.Jauna studiju kursa izstrādes pamats var būt: 

- Jaunas studiju programmas izstrādes un 

realizācijas plāns; 

- Studiju programmas attīstības plāns, kas 

apstiprināts pēc programmas pašnovērtējuma 

rezultātiem; 

-  Katedras vai Studiju virziena padomes lēmums 

iniciēt jauna studiju kursa izstrādi, lai iekļautu to 

studiju programmā vai brīvās izvēles kursu sarakstā 

(C bloks)  

 

 Fakultātes dekāna lēmums 

izstrādāt jaunu studiju kursu 

ar detalizētu uzdevumu 

 

Dekāni 
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Studiju kursu 

vadības posmi 
Studiju kursu vadības procedūras Apliecinošie dokumenti  Atbildīgais 

1.2. Jauna studiju kursa izstrāde tiek veikta saskaņā ar 

dekāna uzdevumu kurā jānosaka:  

- izstrādātājs, 

- izstrādes termiņš, 

- izstrādājamo dokumentu saturs, 

- izstrādes resursu nodrošinājums un tā avoti, 

- studiju kursa pamata parametri.  

Šis uzdevums jāsaskaņo ar programmas/-u direktoru/-

iem, kurā/-ās šis studiju kurss ir paredzēts pasniegt  

 

 

2. Studiju kursa 

apraksta un 

metodisko materiālu 

izstrāde   

 

2.1.Studiju kursa apraksta un metodisko materiālu 

izstrādi kontrolē katedru vadītāji. Studiju kursa apraksta 

un metodisko materiālu izstrāde notiek katedras darba 

plāna ietvaros un tiek apspriesta katedras sēdēs.  

2.2. Docētāji izstrādā studiju kursa aprakstu  un 

metodisko materiālu komplektu, atbilstoši dekāna 

uzdevumam, un  iesniedz tos  katedras vadītājam  

2.3. Studiju kursa apraksts ir obligāta prasība pirms 

jebkura studiju kursa docēšanas uzsākšanas. Kursa 

apraksts jāsagatavo saskaņā ar TSI studiju kursa 

apraksta veidlapu, kura tiek apstiprināta ar rektora 

rīkojumu, valsts un apmācības valodās. Studiju kursa 

apraksta izveides metodika – skat. 1.pielikumā. 

 

 Katedras sēžu protokoli; 

 Docētāju  individuālais 

darba plāns; 

 Studiju kursa apraksts 

(projekts parakstīšanai un 

apstiprināšanai, uz papīra)  

 Studiju kursa mācību un 

metodisko dokumentu 

komplekts (dokumentu 

projekti) 

 

Katedru 

vadītāji 

 

3. Studiju kursa 

apraksta un 

metodisko materiālu 

sākotnēja 

izvērtēšana 

 

3.1. Katedras vadītājs organizē studiju kursa apraksta un 

metodisko materiālu izstrādes rezultātu apspriešanu un 

izvērtēšanu, parasti piesaistot ekspertus. 

3.2. Lēmumu par studiju kursa  mācību  metodisko 

materiālu komplekta atbilstību izstrādes uzdevuma 

prasībām un par studiju  kursu gatavību iekļaušanai 

studiju kursu reģistrā  pieņem katedras sēdē. Tādu 

lēmumu var pieņemt tikai tad, ja ir pieejams un akceptēts  

minimāli  nepieciešamais studiju kursa mācību 

metodisko materiālu komplekts.  

3.3. Pamatojoties uz katedras lēmumu, katedras vadītājs 

iesniedz dekānam apstiprināšanai studiju kursa aprakstu 

apmācības valodās (vismaz latviešu un angļu valodā).  

3.4. Studiju kursa aprakstu paraksta kursa izstrādātājs, 

saskaņo studiju programmas/-u direktors/-i, kurā/-ās šis 

studiju kurss tiek pasniegts, katedras vadītājs un 

apstiprina dekāns.  

3.5. Dekāns sagatavo un iesniedz rektoram rīkojuma 

projektu par studiju kursa reģistrēšanu   un studiju kursa 

realizējošās katedras apstiprināšanu   

 Docētāja atskaite par 

individuālā plāna izpildi; 

 Katedras sēžu protokols; 

 Studiju kursa mācību 

metodisko dokumentu 

komplekts  (tiek uzglabāts 

katedrā saskaņā ar Katedras 

lietu nomenklatūru); 

 Ekspertu slēdzieni;  

 Studiju kursa apraksts un 

metodisko materiālu 

komplekts datnē MS 

Word.doc. vai PDF. 

 Fakultātes dekāna 

apstiprināts studiju kursa 

apraksts valsts un apmācības 

valodās . 

  Rektora rīkojums par 

studiju kursa reģistrēšanu un 

studiju kursa realizējošās 

katedras apstiprināšanu, kurā 

norādīts kursa nosaukums 

latviešu, angļu un krievu 

valodā un kursa autors.  

Katedru 

vadītāji 

 

4. Studiju kursa 

reģistrēšana  

 

 4.1. Pamatojoties uz katedras lēmumu (skat. 3.2. p.) un 

rektora rīkojumu (skat. 3.5. p.), kur norādīts studiju 

kursa nosaukums  3 valodās un kursa autors, studiju 

programmu akreditācijas speciālists Studiju kursu 

reģistrā reģistrē  jaunu studiju kursu un piešķir tam 

kodu atbilstoši 2.pielikuma noteikumiem un norada 

 Izraksts no katedras sēžu 

protokola; 

  Rektora rīkojums par 

studiju kursa reģistrēšanu un 

studiju kursa realizējošās 

katedras apstiprināšanu 

Studiju 

program-

mu 

akreditā-

cijas 

speciā-lists  
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Studiju kursu 

vadības posmi 
Studiju kursu vadības procedūras Apliecinošie dokumenti  Atbildīgais 

kursa autoru.  Līdz ar to studiju kurss kļūst pieejams 

apraksta ievadīšanai norādītajam kursa autoram un 

attiecīgajam katedras vadītājam.  

Piezīme. Studiju kursu kodu izveides kārtība - saskaņā 

ar rektora rīkojumu. 

4.2. Studiju kursa autors vai katedras vadītāja noteikts 

pārstāvis ievada datus no katedras apstiprinātā studiju 

kursa apraksta TSI Studiju kursu reģistrā (instrukcija 

kursu ievadīšanai 3.pielikumā). 

4.3. Pēc jauna studiju kursa apraksta ievadīšanas  

studiju programmu akreditācijas speciālists pārbauda 

ievadītos datus atbilstoši 1.pielikuma prasībām un 

maina studiju kursa statusu, slēdzot rediģēšanas 

iespēju.   

4.4. Pēc studiju kursa apraksta ievadīšanas Studiju kursu 

reģistrā, atsauci (link) uz to izvieto arī pie attiecīgā 

studiju kursa materiāliem TSI e-studiju vidē. 

 

  Fakultātes dekāna 

apstiprināts studiju kursa 

apraksts apmācības valodās . 

 Ierakstīšana Studiju kursu 

reģistrā TSI Intraneta bāzē 

 Studiju kursu apraksti TSI 

Intraneta bāzē 

 Atsauce (link) uz 

reģistrēto studiju kursu TSI e-

studiju vidē pie attiecīgā 

studiju kursa materiāliem. 

 

 

5. Studiju kursa 

materiālu 

izmantošana 

 

5.1. Katedras uzdevums - nodrošināt studentiem studiju 

kursu apstiprināto materiālu minimāli nepieciešamo 

sastāva pieejamību  TSI e-studiju vidē:           

-Studiju kursa apraksts; 

-Metodiskais plāns kārtējam semestrim visiem 

apmācību veidiem (forma – 4. pielikumā); 

-Uzdevumi studentu patstāvīgajiem darbiem; 

-Patstāvīgo darbu izpildes paraugi (ja tie ir 

pieejami);  

-Pašpārbaudes uzdevumi vai eksāmenu jautājumi. 

5.2. Atbildīgie par studiju kursu aprakstu un metodisko 

norādījumu publicēšanu TSI e-studiju vidē ir katedru 

vadītāji. 

 

  Studiju kursu materiāli TSI e-

studiju vidē 

Katedru 

vadītāji 

 

6. Studiju kursu 

satura pārskatīšana 

ikgadējā studiju 

programmu 

pašvērtējuma 

procesā.  

 

6.1. Saskaņā ar rektora rīkojumu, ikgadēja studiju 

virzienu un studiju programmu pašnovērtēšana notiek 

reizi katrā studiju gadā, decembrī un janvārī. Tās 

ietvaros notiek arī studiju kursu aprakstu un metodisko 

materiālu komplekta satura pārskatīšana, kura 

pamatojums ir studējošo atsauksmes, attiecīgās studiju 

programmas direktora atsauksmes, cita veida 

informācija, piemēram, darba devēju un nozares 

ekspertu atsauksmes par studiju kursa docēšanas 

procesa kvalitāti.  

6.2.  Katedras sēdē tiek apspriesti jautājumi: 

- par studiju kursa aktualitāti; 

- par lasītā kursa atbilstību studiju kursa 

aprakstam; 

- par metodisko plānu saturu un aktualitāti; 

- par studējošo nodrošināšanu ar pašpārbaudes 

jautājumiem, patstāvīgiem uzdevumiem un 

metodiskiem norādījumiem par to izpildi; 

- par apgūtā kursa novērtējuma uzstādīto prasību 

ievērošanu; 

- par aktuālo ieteicamo un papildus izmantojamo 

literatūru un tās pieejamību; 

  Studiju programmu 

pašnovērtējuma ziņojumi 

  Katedras sēdes protokols 

Studiju 

program-

mu 

direktori  
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Studiju kursu 

vadības posmi 
Studiju kursu vadības procedūras Apliecinošie dokumenti  Atbildīgais 

- par studiju kursā izmantoto mācību metodisko 

materiālu pieejamību un aktualitāti. 

 6.3. Studiju kursu metodiskā nodrošinājuma 

novērtējums tiek virzīts studiju programmu direktoriem 

un fakultātes dekānam.   

 

 

7. Izmaiņu veikšanas 

kārtība Studiju kursu 

reģistrā  

 

7.1. Izmaiņu veikšanas kārtība Studiju kursu reģistrā 

ievadītā studiju kursā:  

-  vadošais docētājs izstrādā izmaiņu tekstu; 

- katedras vadītājs akceptē izmaiņu tekstu ar savu 

parakstu vai ar pavadvēstuli, kas adresēta  studiju 

programmu akreditācijas speciālistam;  

- Studiju programmu akreditācijas speciālists 

maina studiju kursa statusu Studiju programmu 

reģistrā, atverot to izmaiņu veikšanai; 

- vadošais docētājs vai katedras vadītāja noteikts 

darbinieks ievada akceptētās izmaiņas 

(Instrukcija 3.pielikumā)  

7.2.  Studiju programmu akreditācijas speciālists 

pārbauda studiju kursos veikto izmaiņu pareizību un 

maina studiju kursa statusu Studiju programmu 

reģistrā, slēdzot  rediģēšanas iespēju. 

7.3. Vadošais docētājs vai katedras vadītāja noteikts 

darbinieks , kurš ievada izmaiņas, ir atbildīgs par 

Studiju kursa reģistrā esošajā studiju kursā veikto 

izmaiņu pilnību un atbilstību katedras vadītāja 

akceptētajam tekstam apraksta valodās, kā arī par to, ka 

pārējās studiju kursa apraksta daļās netiks veiktas 

katedras vadītāja neakceptētas izmaiņas.    

 

 Studiju kursu apraksti TSI 

Intraneta bāzē 

 Vēstules no katedru 

vadītājiem, adresētas studiju 

programmu akreditācijas 

speciālistam 

Katedru 

vadītāji 

 

8. Studiju kursu 

reģistra revīzija 

 

Studiju programmu akreditācijas speciālists pirms 

ikgadējās studiju programmu un studiju virzienu 

pašnovērtējuma veic Studiju  kursa reģistra revīziju  un 

izveido pārskatu par  konstatētajiem trūkumiem. 

Pārskats par Studiju  kursu reģistra rezultātiem tiek 

nodots fakultāšu dekāniem šo datu izmantošanai 

studiju  virzienu pašnovērtējumā  

 

Studiju kursa reģistra revīzijas 

pārskats  

Studiju 

progr. 

akreditā-

cijas 

speciālists 

9.Studiju kursu 

izslēgšana no 

Reģistra 

 

Katedras sēde var pieņemt lēmumu par studiju 

kursa aktualitātes zudumu.  Pamatojoties uz katedras 

lēmumu, katedras vadītājs iesniedz  studiju programmu 

akreditācijas speciālistam lūgumu izslēgt studiju kursu 

no Reģistra aktīvās daļas un pārvest to uz  Reģistra 

arhīvu. 

Studiju programmu akreditācijas speciālists veic 

izmaiņas Reģistrā. 

 

Katedras vadītāja vēstule 

studiju programmu 

akreditācijas speciālistam. 

 

Studiju 

progr. 

akreditā-

cijas 

speciālists 
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1.pielikums   

METODISKIE NORĀDĪJUMI STUDIJU KURSA APRAKSTA AIZPILDĪŠANAI  

Studiju kursa apraksts ir obligāta prasība pirms jebkura studiju kursa pasniegšanas uzsākšanas. Jaunu studiju 

kursa aprakstu izstrādā mācībspēks, kas pasniegs šo kursu, katedras vadītāja uzdevumā. Kursa apraksts 

jāsagatavo saskaņā ar TSI studiju kursa apraksta veidlapu, kura tiek apstiprināta ar rektora rīkojumu, valsts un 

apmācības valodās. Studiju kursa aprakstu aizpilda programmas studiju valodās (norādīts akreditācijas lapā vai 

programmas licencēšanas pieteikumā). Studiju kursa apraksts visās programmas īstenošanas valodās ir vienāds, 

atšķirties var tikai pamatliteratūra un papildliteratūra.  

  
1.1 Kods Jaunam studiju kursam kodu piešķir studiju programmu akreditācijas speciālists  

2. 2 Studiju kursa 

nosaukums 

Studiju kursa nosaukums programmas studiju valodās  

 

3. 3 Zinātņu nozare Jauniem studiju kursiem nozare jāizvēlas no Intra piedāvātā nozaru saraksta, kas izveidots 

atbilstoši MKN apstiprinātajam Latvijas zinātņu nozaru un apakšnozaru 

sarakstam:https://likumi.lv/doc.php?id=296661 

4.4 Līmenis Bakalaura programma -B,  

Maģistra programma - M,  

Profesionālā programma - P,  

Profesionālā bakalaura programma - PB, 

Profesionālā maģistra programma – PM, 

Doktora programma –D. 

5.5 Kredītpunktu skaits Kredītpunktu skaits atbilstoši akreditētajai programmai 

 

6.7 Stundu skaits Studiju kursa apjoma pamatmērvienība ir kredītpunktu skaits (KP). No tā tiek noteikts 

nodarbību (kontaktstundu) skaits un pēc tam arī pārbaudījumu skaits. Vienam KP atbilstošais 

kontaktstundu skaits atšķiras dažādām programmām, studiju formām (dienas, vakara, 

neklātienes) un līmeņiem (bakalaura, maģistra). Informāciju par studiju kursa nodarbību 

(kontaktstundu) skaitu sniedz katedras vadītājs.  

Ievadot katram studiju veidam kontaktstundas un patstāvīgā darba stundas, kopējais stundu 

skaits tiek saskaitīts automātiski 

7.8 Studiju kursa 

izstrādātājs  

Studiju kursa izstrādātājs (autors) tiek piedāvāts izvēlei automātiski. Studiju kursa 

izstrādātājs ir viens, izņēmuma gadījumā, ja studiju kurss tiek pasniegts kopīgi ar ārvalstu 

mācībspēku, kā izstrādātāji var tikt noradīti divi cilvēki. 

8.9 Priekšzināšanas Norāda studiju kursus, kurus nepieciešams zināt veiksmīgai dotā kursa apguvei. Izvēlei tiek 

piedāvāti visi TSI studiju programmās iekļautie studiju kursi. Ja speciālas priekšzināšanas 

nav nepieciešamas, lauku atstāj tukšu.  

9.1

0 

Kursa mērķis Studiju kursam izvirzītie mērķi un uzdevumi, kurus kursa autors vēlas realizēt. Mērķiem 

jābūt vērstiem uz 10.punktā norādīto studiju rezultātu sasniegšanu.  

10.1

0 

Studiju rezultāti Studiju rezultāti raksturo zināšanas, prasmes un kompetences, kuras studējošais iegūs studiju 

kursa apmācības procesā. Studiju rezultātus noformulē atbilstoši attiecīgā LKI līmeņa 

zināšanu, prasmju un kompetenču aprakstam, kvalifikācijas prasību standartiem un studiju 

programmas līmenim (sk.4.punktu). 

Sasniedzamie rezultāti ir:  

konkrēti; 

izmērāmi; 

reālistiski; 

iegūstami noteiktā laikā; 

viegli saprotami studentiem. 
Sasniedzamos rezultātus definē, izmantojot šādus pamatvārdus: 

spēj – nosauc konkrētu darbību, kas izglītojamajam ir jāmāk veikt; to norāda ar vienu 

vai diviem precīziem darbību raksturojošiem darbības vārdiem; 

zina – nosauc zināšanas, kādas vajadzīgas, lai šo darbību veiktu; 

izprot – nosauc procesus, kas jāizprot, lai šo praktisko darbību veiktu 

https://likumi.lv/doc.php?id=296661
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11.1

2 

Prasības 

kredītpunkta 

iegūšanai/ Kursa 

apgūšanas rezultātu 

novērtējums 

TSI ir noteikti 2 veidu pārbaudījumi: kārtējie pārbaudījumi, kas tiek organizēti studiju kursa 

apguves laikā, un studiju kursa noslēguma pārbaudījumi, ar kuriem noslēdzas katra studiju 

kursa apguve. Kārtējie pārbaudījumi ir kontroldarbs, patstāvīgais darbs, praktiskais darbs, 

laboratorijas darbs, ziņojums, eseja, referāts u.c., studiju kursa noslēguma pārbaudījumi ir 

ieskaite, eksāmens, kursa darbs. Pārbaudījumu skaitu un veidu nosaka studiju kursa autors, 

ietverot tos studiju kursa aprakstā, kursa aprakstā norāda arī pārbaudījumu svaru kursa 

apguves gala vērtējumā.  
Norāda zināšanu pārbaudes metodes un formas un katra pārbaudes veida nozīmīgumu kopējā 

novērtējuma struktūrā (izteiktu procentos) studiju rezultāta sasniegšanai. 

Iespējams atzīmēt kā obligātu nosacījumu pielaišanai pie studiju kursa gala pārbaudes. 

-Kursa apgūšanas rezultātu novērtējuma sistēma jānorāda atsevišķi: pilna laika studijām, 

nepilna laika studijām, tālmācībai (ja notiek). 

12.1

3 

Studiju kursa saturs Studiju kursa temati un apakštemati 

Kontaktstundu skaitam jāsakrīt ar 6.punktā norādīto  

13.1

4 

Studējoša 

patstāvīgais darbs 

Patstāvīgā darba tēmas ar stundu skaitu pilna laika klātienē, nepilna laika neklātienē un 

tālmācībā (ja notiek). Patstāvīgā darba tēmas neatkārto studiju kursa satura tēmu 

uzskaitījumu. Stundu skaitam jāsakrīt ar 6.punktā norādīto. 

Piemērs.  

Patstāvīgā darba tēmas 
Uzdevumi studiju rezultātu 

sasniegšanai 

1. Kolektīvie aizsardzības līdzekļi 

2. Katastrofu prognozēšana un turpmāka 

rīcība 

3. Ražošanas risku prognozēšana un darba 

vietas drošība 

 Mini prezentāciju (6-10slaidi)  

sagatavošana par minētajām tēmām.  

2.LR un ES likumdošanas dokumentu 

analīze 

Tiesību aktu tematiska konspektēšana, 

konspekta noformēšana. 

3. Individuālās aizsardzības līdzekļi 

(IAL), kuri nepieciešami darba vietās un 

sadzīvē 

Referāta izstrāde, ietverot piemērotu 

teksta vizualizāciju.  

4. Gala pārbaude Sagatavošanās noslēguma testam  
 

14.1

5 

Pamatliteratūra Pamatliteratūra –ne vairāk kā trīs publikāciju nosaukumi, ieteicams studiju kursa 

pasniegšanas valodā. Jāņem vērā, ka pamatliteratūra var variēties atkarībā no valodas, kādā 

studiju kursu pasniedz.  

Kā pamatliteratūru var norādīt tikai tādu literatūru, kas pieejama TSI bibliotēkā drukātā vai 

elektroniskā veidā, vai izvietota TSI e-studiju vide Moodle. 

15.1

6 

Papildliteratūra Pēc docētāja ieskatiem aktuālākā papildliteratūra – ne vairāk kā 5 nosaukumi. 

16.1

7 

Docētāji Docētāju, kuri pasniedz studiju kursu, vārds, uzvārds, zinātniskais grāds un akadēmiskais 

amats 
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2.pielikums 

Kodu piešķiršana studiju kursiem tos reģistrējot Studiju kursu reģistrā  

 

 

1.Ja viena  nosaukuma studiju kurss tiek pasniegts dažādās studiju programmās vienādā apjomā, ar 

vienādu saturisko daļu un vienādiem plānotajiem studiju rezultātiem, tad studiju kursam tiek 

piešķirts viens kods. Kādu kursa sastāvdaļu atšķirības gadījumā, kas atspoguļots tā aprakstā, šis 

kurss tiek reģistrēts katrai studiju  programmai atsevišķi kā patstāvīgs kurss ar savu unikālo 

kodu  

2. Ja viena nosaukuma studiju kurss  ir sadalīts divās vai vairākās daļās, kuras tiek docētas  studiju  

programmā vairākus semestrus , un  katra semestra beigās atsevišķi tiek vērtēti studiju rezultāti, 

kursa nosaukumā jāpievieno daļas numurs (1; 2…), katrai studiju kursa daļai noformējot 

atsevišķu aprakstu ar savu plānoto kursa tematiku, studiju rezultātu vērtējumu utt. Tādas daļās 

studiju kursu reģistrā tiek iekļautas kā patstāvīgi studiju kursi ar atsevišķiem kodiem.  
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3.pielikums 

 

INSTRUKCIJA STUDIJU KURSU APRAKSTU IEVADĪŠANAI INTRANETA 

 

 

Studiju kursu apraksti tiek ievadīti Studējošo datu bāzē https://intra.tsi.lv/root/StudentsDatabase, 

sadaļa Rokasgrāmatas→Priekšmeti. 

 

Darbam datu bāze, jāizmanto pārlūkprogramma Internet Explorer. Izmantojot versiju vecāku 

par 8, strādāt režīmā CompatibilityView. 

 

Studiju kursa apraksta sadaļas tiek aizpildītas atbilstoši metodiskajiem noradījumiem studiju kursa 

apraksta formas aizpildīšanai. 

 

Studiju programmu akreditācijas speciālists veic šādas darbības ar kursu aprakstiem Intra 

(Jaunā redakcija): 

1) Ievada jauna studiju kursa nosaukumu 

2) Veic izmaiņas studiju kursa nosaukumā 

3) Piešķir studiju kursam unikālo kodu  

4) Veic studiju kursa kredītpunktu skaita izmaiņas  

Visiem citiem darbiniekiem - docētājiem, katedru vadītājiem, dekāniem šīm ailēm piekļuve ir liegta.  

 

Studiju kursu aprakstos izmaiņas var veikt šo kursu autori (izstrādātāji) un kursu realizējošās katedras 

vadītājs. Katrs docētājs var ievadīt jauna studiju kursa aprakstu, ja viņš norādīts kā šī kursa izstrādātājs. 

 

Lai studiju kurss būtu visiem pieejams, tam jāatrodas statusā „Aktīvs”(pēdējais lauks formas apakšā). 

 

Laukam Novērtēšanas sistēma ir pogas (kreisajā pusē) papildus ailes pievienošanai un.  (labajā 

pusē) dzēšanai. Parbaudījuma veidus izvēlas no piedāvā saraksta. Docētājs var atzīmēt pārbaudījumu 

kā obligātu.  

 

 
 

Novērtēšanas sistēmu norāda atsevišķi pilna, nepilna laika un tālmācības studijām, ja tādas paredzētas.  

https://intra.tsi.lv/root/StudentsDatabase
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Laukiem 

Studiju kursa saturs 

Studējošā patstāvīgais darbs 

ir pogas (kreisajā pusē)un.  (labajā pusē) papildus ailes pievienosanai vai dzēšanai. Šajos laukos 

tekstu ievada pats docētājs.Katrs kursa temats vai patstāvīgā darba apraksts tiek ievadīts atsevišķā ailē, 

pretī labajā pusē norādot attiecīgās kontaktstundas vai studējošā patstāvīgā darba stundas.Kursa 

tematus un patstāvīgo darbu aprakstus ievada, nenorādot numerāciju vai buletus! Drukājot aprakstu, 

numerācija viesiem laukiem tiks veidota vienveidīga. 

 

 
 

Laukos 

Studiju rezultati 

Pamatliteratūra 

Papildliteratūra un citi avoiti  

nav nepieciešams pievienot papildus ailes, visa informācija jāievada vienā laukā, nenorādot 

numerāciju.  
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Laukos 

Zinātņu nozare  

Līmenis  

Priekšzināšanas  

Docētāji  

var atlasītvairākus ierakstus. Šim nolūkam nospiediet un turiet CTRL.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.pielikums 

STUDIJU KURSA METODISKĀ PLĀNA FORMA 

 

STUDIJU KURSA 

«………………………………………………………………………..» 

metodiskais plāns 

 20__./ 20__. mācību gadam 

 Katedra ____________________________________ 

 

N p/k Tēmas nosaukums 

Lekcijas plūsmās 

Praktiskas 

nodarbības mācību 

grupās  

Laboratorijas 

nodarbības mācību 

grupās  

       

Datums  

         

         

         

         

         

         

         

         

 

Docētājs ______________________________ 

 

 


