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APSTIPRINĀTS 

ar 31.10.2019. Senāta sēdes lēmumu  

(protokols 01-7/3) 

 

STUDIJU UZSĀKŠANAS VĒLĀKOS 

STUDIJU POSMOS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI 

 

 
1. Studijas Transporta un sakaru institūtā vēlākos studiju posmos  tā paša vai zemāka līmeņa 

studiju programmā var uzsākt: 

1.1. pārnākot no citas augstākās izglītības iestādes; 

1.2. pārejot uz citu TSI studiju programmu; 

1.3. atsākot studijas pēc eksmatrikulācijas; 

1.4. turpinot studijas augstākās izglītības programmās bakalaura grāda vai otrā līmeņa 

profesionālās izglītības iegūšanai pēc pirmā  līmeņa profesionālās augstākās izglītības 

ieguves; 

1.5. pēc ārpus formālās izglītības apgūto un profesionālajā pieredzē iegūto zināšanu, 

prasmju un kompetenču vai iepriekšējā izglītībā sasniegto studiju rezultātu atzīšanas 

un  kredītpunktu iegūšanas. 

2. Studijas vēlākos studiju posmos var uzsākt: 

2.1. personas, kuras ir apguvušas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā licencētu vai 

akreditētu augstākās izglītības studiju programmu vai tās daļu. Minētās studiju 

programmas vai tās daļas apguvi apliecina attiecīgās augstākās izglītības iestādes  

izsniegta akadēmiskā izziņa; 

2.2. personas, kurām, saskaņā ar noteikumiem par ārpus formālās izglītības apgūto vai 

profesionālajā pieredzē iegūto kompetenču un iepriekšējā izglītībā sasniegto studiju 

rezultātu atzīšanu, ir atzītas ārpus formālās izglītības apgūtās un profesionālajā 

pieredzē iegūtās zināšanas, prasmes un kompetences vai iepriekšējā izglītībā 

sasniegtie studiju rezultāti un piešķirti kredītpunkti. Atzīšanu apliecina augstskolas 

lēmums par ārpus formālās izglītības apgūto un profesionālajā pieredzē iegūto 

zināšanu, prasmju un kompetenču, kā arī iepriekšējā izglītībā sasniegto studiju 

rezultātu atzīšanu (saskaņā ar Transporta un sakaru institūta 29.04.2014. „Nolikumu 

par ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto kompetenču un 

iepriekšējā izglītībā sasniegto studiju rezultātu atzīšanu”). 

3. Studiju uzsākšanas vēlākos studiju posmos procedūra ir norādīta šo Noteikumu  

Pielikumā. 

4. Studiju kursus  ieskaita, ja to apjoms kredītpunktos abās salīdzināmajās studiju 

programmās ir vienāds vai kredītpunktu skaits iepriekš apgūtajā attiecīgajā priekšmetā ir 

lielāks. 

5. Studiju daļas atbildīgais darbinieks salīdzina iepriekš apgūtos kursus un to apjomu ar 

attiecīgo studiju programmu, norāda, kurus kursus no iepriekš apgūtajiem var ieskaitīt un 

kuros kārtojami papildus pārbaudījumi.  

6. Papildus kārtojamo priekšmetu kopapjoms nedrīkst pārsniegt 20 kredītpunktu studiju 

gadā, kurā persona tiek imatrikulēta, ņemot vērā,  lai kopējais šajā studiju gadā iegūstamo 

kredītpunktu skaits nepārsniegtu 40 kredītpunktu. 

7. Salīdzinājums tiek fiksēts rakstveidā salīdzinājuma protokolā.  
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8. Salīdzināšanu neveic, ja studijas vēlākos studiju posmos uzsāk pēc tam, kad atzītas ārpus 

formālās izglītības apgūtās vai profesionālajā pieredzē iegūtās zināšanas, prasmes un 

kompetences, kā arī iepriekšējā izglītībā sasniegtie studiju rezultāti. 

9. Studiju daļas atbildīgais darbinieks sastāda individuālo studiju plānu, norādot apgūstamos 

kursus, to apjomu kredītpunktos un pārbaudījumu kārtošanas termiņu. Individuālais 

studiju plāns jāsaskaņo ar reflektantu un studiju programmas direktoru. 

10. Studiju daļas vadītājs, pamatojoties uz salīdzinājuma protokolu un individuālo studiju 

plānu, sagatavo rektora rīkojuma projektu par studējošā imatrikulāciju. 
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PIELIKUMS  

 

STUDIJU UZSĀKŠANAS VĒLĀKOS STUDIJU POSMOS PROCEDŪRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzņemšanas dokumentu 

noformēšanas secība 

1. Intervija ar reflektantu  

(Izpilda Uzņemšanas komisijas atbildīgais sekretārs) 

2. Anketas ar sākotnējo informāciju aizpildīšana 

(Izpilda reflektants) 

3. Anketas un izglītību apliecinošo dokumentu 

reģistrācija un pieņemšana Studiju daļā (Izpilda 

Uzņemšanas komisijas atbildīgais sekretārs) 

4. Reflektants aizpilda iesniegumu par iepriekšējās 

izglītības sasniegto studiju rezultātu atzīšanu TSI 

(Izpilda reflektants) 

5. Rēķina sagatavošana par iepriekšējā izglītībā 

sasniegto studiju rezultātu atzīšanas apmaksu, saskaņā 

ar TSI 31.05.2019. rīkojuma Nr. 01-12.1/62A „Par 

maksas pakalpojumiem AS „transporta un sakaru 

institūts”” 4.1. punktu (Izpilda Studiju daļa)   

6. Salīdzinājuma protokola un Individuālā studiju plāna 

izstrāde un saskaņošana ar reflektantu un studiju 

programmas direktoru (Izpilda Studiju daļa)   

(Izpilda Studiju daļa) 

7. Līguma par studijām sastādīšana. Mācību maksas 

aprēķināšana (Izpilda Uzņemšanas komisijas atbildīgais 

sekretārs) 

8. Līguma par studijām slēgšana (Izpilda Studiju daļa) 

 

9. Rēķina par mācību maksu noformēšana (Izpilda 

Studiju daļa) un apmaksa (Izpilda reflektants)  

10. Studenta imatrikulācija (Izpilda Studiju daļa) 

 

11. Individuālā studiju plāna apstiprināšana  

(Izpilda Mācību prorektors un studiju programmas 

direktors) 

 


