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Transporta un sakaru institūta Studiju kārtības noteikumi
1. Vispārējie noteikumi
Transporta un sakaru institūta (tālāk tekstā- TSI) Studiju kārtības noteikumi reglamentē studiju
procesa organizēšanas kārtību, studentu tiesības un pienākumus, studiju kārtību un studējošā
statusa maiņas kārtību.
2. Studiju procesa organizēšanas kārtība
2.1. Nodarbības TSI tiek organizētas atbilstoši apstiprinātajām studiju programmām un studiju
plāniem.
2.2. Akadēmiskais gads ilgst desmit mēnešus (40 kredītpunkti - tālāk tekstā KP), tas tiek
iedalīts divos semestros – rudens un pavasara. Nepieciešamības gadījumā ar rektora lēmumu
var tikt ieviests papildus vasaras semestris. Tādā gadījumā akadēmiskā gada ilgums tiek
noteikts ar rektora rīkojumu.
Ar rektora rīkojumu tiek apstiprināts semestra sākuma un beigu kalendārais grafiks.
2.3. Nodarbību saraksts tiek izveidots katram semestrim, to apstiprina rektors. Nodarbību
saraksts tiek publicēts ne vēlāk kā 7 dienas pirms semestra sākuma. Tālmācības formas
studentiem semestra sākumā tiek atvērta pieeja studiju kursiem Distant.tsi.lv sistēmā atbilstoši
studiju plānam.
2.4. Vienas nodarbības ilgums - divas akadēmiskās stundas (1 akadēmiskā stunda – 45 minūtes)
2.5. Nodarbību sākuma un beigu laiku, kā arī pārtraukuma ilgumu starp nodarbībām nosaka ar
rektora rīkojumu.
2.6. Ienākt auditorijā pēc nodarbības sākuma, bez iepriekšējas saskaņošanas ar docētāju, kurš
vada nodarbību, ir aizliegts. Tiesības apmeklēt nodarbības bez iepriekšējas saskaņošanas ar
nodarbību vadošo docētāju ir rektoram, prorektoriem, attiecīgo fakultāšu dekāniem un Studiju
daļas vadītājam.
3. Nodarbību veidi un to apmeklētības kontrole
3.1. TSI noteikti šādi studiju darba veidi:
- lekcija;
- praktiskās, laboratorijas nodarbības, seminārs;
- prakse;
- kursa projektēšana (kursa projekts, kursa darbs);
- kontroldarbs;
- studējošā patstāvīgais darbs;
3.2. Lekciju nodarbības tiek pasniegtas plūsmai/kursam.
3.3. Praktiskajām/laboratorijas nodarbībām kurss tiek dalīts grupās.
4.Studējošo pienākumi un tiesības
4.1.

TSI studējošo pienākums ir savlaicīgi un precīzi izpildīt Līguma par studijām TSI

nosacījumus.
4.2. TSI studējošo tiesības ir noteiktas Līguma par studijām TSI nosacījumos, kā arī
studējošajiem ir tiesības:
- savlaicīgi saņemt nepieciešamo informāciju par jautājumiem, kas saistīti ar studiju
procesu;
- vēlēt un tikt ievēlētiem studējošo pašpārvaldēs;
- dibināt biedrības, pulciņus un klubus;
- piedalīties TSI administratīvo institūciju darbā Latvijas Republika likumdošanā un TSI
normatīvajos aktos noteiktajā kartībā;
- iesniegt sūdzības, priekšlikumus un iesniegumus.
4.3. Akadēmiskās brīvības ietvaros TSI studējošajam ir tiesības:
- studēt pēc individuāla studiju plāna/grafika;
- noteiktā kārtībā pārtraukt un atsākt studijas;
- izvēlēties un mainīt studiju programmas un apmācības formas;
- studēt citās augstskolās;
- nodarboties ar zinātnisko pētījumu darbību.
5. Studiju rezultātu kontrole
5.1.TSI noteikti šādi studiju kontroles veidi:
Tekošā:
- praktiskie/laboratorijas darbi;
- kontroldarbi u.c.
Noslēdzošā:
- kursa darbi;
- kursa projekti
- ieskaites;
- eksāmeni.
Tekošā kontrole notiek visa semestra laikā.
Noslēdzošā kontrole – sesijas laikā pēc semestra beigām. Kursa darbu var aizstāvēt semestra
gaitā.
Tekošās un noslēdzošās kontroles veids noteikts katras programmas studiju plānā kārtējam
akadēmiskajam gadam.
Sesijas sākuma un beigu termiņu nosaka ar rektora rīkojumu.
5.2. Nodarbības sesijas laikā notiek saskaņā ar Studiju daļas izveidoto nodarbību sarakstu.
Sesijas nodarbību saraksts tiek publicēts ne vēlāk kā 14 dienas pirms tās sākuma.
5.3. Studējošo zināšanas tiek vērtētas pēc 10-ballu skalas:
10 - izcili (izcili); 9 - teicami (teic.); 8 - ļoti labi (ļ.labi); 7 - labi (labi); 6 - gandrīz labi (g.labi); 5 viduvēji (viduv.); 4 - gandrīz viduvēji (g.viduv.); 3 - vāji (vāji); 2 - ļoti vāji (ļ.vāji); 1 - ļoti ļoti vāji
(ļ.ļ.vāji).

Zemākais pozitīvais vērtējums ir 4 – „gandrīz viduvēji”.
Vērtējumu raksta ar skaitli un vārdiem, piemēram: 8 (ļ.labi).
5.4. Pie sesijas kārtošanas netiek pielaisti studenti, kuriem ir finanšu parādi par studijām TSI.
5.5. Sesiju kārtot atsevišķos studiju priekšmetos netiek atļauts studentiem, kuri nav izpildījuši
studiju priekšmetā noteiktās prasības.
5.6. Studējošais tiek pārcelts nākošajā kursā pie nosacījuma, ka izpildīts ne mazāk kā 75% no
iepriekšējo kursu studiju plāna.
5.7. Studējošiem, kuri nav nokārtojuši sesiju noteiktajā termiņā attaisnojošu iemeslu dēļ, ir
tiesības pagarināt sesijas kārtošanas termiņu, iesniedzot iesniegumu ar pievienotiem
paskaidrojošiem dokumentiem.

6. Akadēmiskais atvaļinājums, studiju turpināšana pēc pārtraukuma, atkārtotas studijas
6.1 Studējošajam ir tiesības pārtraukt studijas, nezaudējot studējošā statusu (izmantot
akadēmisko atvaļinājumu), bet ne vairāk kā divus kalendāros gadus pēc kārtas. Akadēmisko
atvaļinājumu uz studējošā iesnieguma pamata noformē ar rektora rīkojumu.
6.2. Akadēmiskā atvaļinājuma laikā studējošajam atļauts kārtot akadēmiskos parādus, noteiktā
kārtībā apmaksājot to kārtošanu, izmantot bibliotēkas pakalpojumus un apmeklēt lekcijas kā
brīvklausītājam, rakstiski to saskaņojot ar Studiju daļu.
6.3. Studiju turpināšana pēc pārtraukuma vai akadēmiskā atvaļinājuma pagarināšana tiek
noformēta ar rektora rīkojumu pēc attiecīga studējoša iesnieguma.
6.4. Studējošajiem, kuri noteiktajā termiņā nav izpildījuši studiju plāna prasības, var piedāvāt
palikt atkārtotām studijām.
7. Noslēguma pārbaude
Studējošie, kuri pilnā apjomā izpildījuši studiju plāna prasības un kuriem nav studiju finanšu
parādu tiek pielaisti noslēguma pārbaudei – kvalifikācijas eksāmenam un/vai gala
pārbaudījuma darbu aizstāvēšanai.

