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                                                                                               APSTIPRINĀTS 

Starptautiskās Kosmetoloģijas koledžas Padomes sēdē 

Rīgā, 28.10.2015., protokola Nr. 3-11/5 

 

STUDIJU  PĀRBAUDĪJUMU  NOLIKUMS 
 

1. Vispārīgie noteikumi 

1.1. Nolikums nosaka kārtību, kādā kārtojami un pieņemami studiju starppārbaudījumi un 

pārbaudījumi, nosaka to veidus, studentu un akadēmiskā personāla tiesības un 

pienākumus, kārtojot un pieņemot pārbaudījumus. 

1.2. Pārbaudījumi Starptautiskajā Kosmetoloģijas koledžā (turpmāk tekstā – Koledža) 

tiek organizēti saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Koledžas 

iekšējiem normatīvajiem dokumentiem. 

1.3. Tiesības kārtot Koledžas studiju pārbaudījumus ir studējošajam, kurš izpildījis 

studiju programmas prasības. 

 

2. Lietotie termini 

2.1. Pārbaudījums ir zināšanu, prasmju un kompetences vērtēšana studiju kursa apguves 

periodā vai noslēgumā; 

2.2.Pārbaudījumu veidi: 

2.2.1. starppārbaudījumi (kontroldarbs, patstāvīgais darbs, praktiskais darbs, 

referāts, cits darba veids atbilstoši studiju kursa specifikai), 

2.2.2. studiju kursa noslēguma pārbaudījums; 

2.3.Eksāmens un ieskaite ir programmas apguves vērtēšanas pamatformas (MK 

noteikumi Nr. 141 "Noteikumi par valsts pirmā līmeņa profesionālās augstākās 

izglītības standartu", 10. punkts): 

2.3.1. eksāmens ar atzīmi ir studiju pārbaudījuma forma, beidzoties studiju kursa 

apguvei (MK noteikumi Nr. 141 "Noteikumi par valsts pirmā līmeņa 

profesionālās augstākās izglītības standartu", 12. punkts), 

2.3.2. ieskaite ar atzīmi vai ar vērtējumu „ieskaitīts” vai „neieskaitīts” ir studiju 

kursa apguves līmeņa sasniegumu vērtējums (MK noteikumi Nr. 141 

"Noteikumi par valsts pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 

standartu",12. punkts); 

2.4.Kvalifikācijas prakses aizstāvēšana ir prakses noslēguma pārbaudījums; 

2.5.Akadēmiskais parāds ir studiju programmā paredzēto studējošā saistību neizpilde vai 

pārbaudījuma nenokārtošana, t.i., pārbaudījums, kurā students nav saņēmis sekmīgu 

vērtējumu; 

2.6.Akadēmiskā parāda apjoms ir studiju kursu apjoms kredītpunktos, kurā studentam ir 

akadēmiskais parāds; 

2.7.Studiju kursa apraksts – dokuments, kurā noteiktas prasības studiju rezultātu 

iegūšanai: nepieciešamās priekšzināšanas kursa apguvei, kursa īstenošanas mērķi, 

uzdevumi un plānotie studiju rezultāti, kursa saturs, plānojums, literatūra un citi 

informācijas avoti, aprakstīta studiju darba organizācija un vērtēšanas kritēriji; 

2.8.Pārbaudījuma protokols – dokuments studiju kursa apguves rezultātu reģistrēšanai; 

2.9.Apelācija ir sūdzība augstākā instancē, lai panāktu kļūdas vai netaisnības labošanu, 

vai atcelšanu; 

2.10. Plaģiāts ir cita autora darba vai tā daļas uzdošana par savu (literārā, zinātniskā 

darba, izgudrojuma u.tml.). 
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3. Pārbaudījumu formas 

3.1.Pārbaudījumu formas ir: 

3.1.1. rakstisks pārbaudījums, kurā mācībspēks vērtē studējošā rakstveidā izpildītu 

pārbaudījuma uzdevumu, 

3.1.2. mutvārdu pārbaudījums, kurā vērtē studējošā mutiskās atbildes un 

skaidrojumus, 

3.1.3. praktiskais pārbaudījums, kurā vērtē studējošā praktiskās zināšanas un 

prasmes, 

3.1.4. kombinēts pārbaudījums, kurā vērtē gan studējošā mutiskās atbildes, gan 

rakstveidā izpildītus uzdevumus, gan praktiskās zināšanas.  

Mutvārdu, rakstveida un praktisko daļu īpatsvars pārbaudījumā tiek noteikts studiju kursa 

aprakstā. 

4. Pārbaudījumu organizācija 

4.1.Pārbaudījumu veidu, organizēšanas kārtību un pārbaudījuma dokumentāciju nosaka 

studiju programmas studiju plāns (Augstskolu likums, 55. pants, MK noteikumi 

Nr. 141 "Noteikumi par valsts pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 

standartu"); 

4.2.Pārbaudījumu plānošanu nodrošina direktora vietnieks studiju darbā; 

4.3.Pārbaudījuma norisi nodrošina akadēmiskais personāls; 

4.4.Pārbaudījuma vērtējums ir 10 (desmit) ballu skalā:  

4.4.1. ļoti augsts apguves līmenis (10 "izcili", 9 "teicami"), 

4.4.2. augsts apguves līmenis (8 "ļoti labi", 7 "labi"), 

4.4.3. vidējs apguves līmenis (6 "gandrīz labi", 5 "viduvēji", 4 "gandrīz viduvēji"), 

4.4.4. zems apguves līmenis (3 "vāji", 2 "ļoti vāji", 1 "ļoti, ļoti vāji") (MK noteikumi 

Nr. 141 „Noteikumi par valsts pirmā līmeņa profesionālās augstākās 

izglītības standartu”, 11. punkts); 

4.5.Uzsākot studiju kursa īstenošanu, akadēmiskais personāls iepazīstina studējošos ar 

starppārbaudījumu un pārbaudījuma prasībām; 

4.6.Starppārbaudījums notiek saskaņā ar kursa plānu, kas ir kursa apraksta sastāvdaļa; 

4.7.Lai iegūtu tiesības kārtot pārbaudījumu, studējošajam jāizpilda studiju kursa 

aprakstā noteiktais darba apjoms (starppārbaudījumi), saņemot pozitīvu vērtējumu. 

Atbilstoši studiju kursa specifikai var noteikt arī prasības nodarbību apmeklējumam; 

4.8.Rakstisks eksāmens vienam studējošajam var ilgt līdz četrām akadēmiskajām 

stundām. Pēc divu stundu darba ir jānodrošina vismaz 10 minūšu pārtraukums. 

Mutvārdu eksāmenā studējošā sagatavošanās laiks ir līdz 45 minūtēm; 

4.9.Uz visiem rakstveida darbiem studējošais raksta savu vārdu un uzvārdu. 

Akadēmiskais personāls var prasīt, lai studējošais ar savu parakstu apliecina, ka 

darbs veikts patstāvīgi; 

4.10. Studējošo, kurš pārbaudījuma laikā izmanto neatļautus informācijas avotus vai 

traucē pārbaudījuma norisi, mācībspēks ir tiesīgs atstādināt no pārbaudījuma 

kārtošanas un izraidīt no auditorijas; 

Ja minētie pārkāpumi ir konstatēti eksāmenā, mācībspēks pārbaudījuma protokolā izdara 

atzīmi „atstādināts”, norādot pārkāpuma pamatu, un rakstiski informē par šādu gadījumu 

direktora vietnieku studiju darbā. 

4.11. Rakstveidā iesniegto pārbaudījuma darbu pārbauda un vērtē bez studējošā 

klātbūtnes; 

4.12. Studējošā iesniegto pārbaudījuma darbu pēc izlabošanas un vērtējuma ievadīšanas 

pārbaudījuma protokolā, mācībspēks nodot uzglabāšanai Koledžas lietvedībā; 

4.13. Ja studējošā pārbaudījuma darbs atzīts par plaģiātu, tas netiek vērtēts un 

uzskatāms par akadēmisko parādu; 
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4.14. Studējošajam ir iespējas kārtot pārbaudījumu atkārtoti. 

5. Atkārtota starppārbaudījuma un studiju pārbaudījuma kārtošana 

5.1.Studējošajam atkārtoti jākārto starppārbaudījums vai pārbaudījums: 

5.1.1. ja vērtējums zemāks par 4 (gandrīz viduvēji) 10 ballu sistēmā vai ir 

„neieskaitīts” ieskaitīts/neieskaitīts sistēmā, 

5.1.2. ja viņš ir atstādināts no pārbaudījuma, 

5.1.3. ja nav ieradies uz pārbaudījumu noteiktā termiņā; 

5.2.Atkārtota starppārbaudījuma vai pārbaudījuma kārtošana ir maksas pakalpojums. Ja 

pārbaudījums nav kārtots attaisnojošu iemeslu dēļ (slimība, ģimenes apstākļi, izziņa 

no darbavietas u.c. iestādēm), studējošajam ir iespēja kārtot pārbaudījumu bez 

maksas. Lēmumu par pārbaudījuma kārtošanu bez maksas pieņem Koledžas 

direktors; 

5.3.Akadēmisko parādu izcenojumu apstiprina Koledžas valdes priekšsēdētāja; 

5.4.Pārbaudījumu atļauts kārtot trīs reizes. Trešajā reizē studiju kursa apguves rezultātus 

vērtē komisija; 

5.5.Studējošajam atkārtoti jāreģistrējas studiju kursa apguvei šādos gadījumos: 

5.5.1. studējošais pārbaudījumu trīs reizes nokārtojis nesekmīgi, 

5.5.2. studējošais atbilstošā semestra laikā nav izpildījis noteikto prasību apjomu, 

kas viņam dod tiesības kārtot pārbaudījumu, un šo prasību izpilde iespējama, 

tikai atkārtoti apgūstot studiju kursu; 

5.6.Studējošais, kurš ir atstādināts no pārbaudījuma, ir tiesīgs atkārtot pārbaudījumu ne 

ātrāk kā nākamajā semestrī, ja studiju kursa specifika to atļauj; 

5.7.Akadēmiskā parāda stundas akadēmiskajam personālam ir papildus darbs, kas tiek 

uzskatīts un apmaksāts pēc pārbaudījums kārtošanas, atbilstoši akadēmiskā 

personāla stundas amata likmei. 

6. Studējošā pienākumi un tiesības 

6.1. Studējošajam ir pienākums: 

6.1.1. ierasties uz pārbaudījumu laikā, 

6.1.2. pārbaudījuma laikā ievērot akadēmiskā personāla prasības, netraucēt 

pārbaudījuma norisi, t.sk., nesarunāties un atslēgt mobilo telefonu, 

6.1.3. pārbaudījuma laikā lietot tikai akadēmiskā personāla atļautus informācijas 

avotus un palīglīdzekļus, 

6.1.4. nepieļaut plaģiātismu studiju darbā, citas personas izteikto vai uzrakstīto domu, 

izgudrojumu vai atklājumu tālāku paušanu savā vārdā, t.i., nosaucot tos par 

saviem, 

6.1.5. iemaksāt Koledžas norēķinu kontā  vai kasē maksu par atkārtota pārbaudījuma 

veikšanu saskaņā ar maksas pakalpojumu izcenojumiem, 

6.1.6. saskaņot ar akadēmisko personālu atkārtota pārbaudījuma kārtošanas laiku, 

6.1.7. individuāla vai atkārtota pārbaudījuma kārtošanas gadījumā pirms 

pārbaudījuma norises saņemt pārbaudījuma protokolu Koledžas administrācijā; 

6.2.Studējošais ir tiesīgs: 

6.2.1. iepazīties ar izlaboto darbu, 

6.2.2. prasīt no akadēmiskā personāla vērtējuma pamatotību, 

6.2.3. iesniegt apelāciju vai sūdzību šajā kārtībā noteiktajos gadījumos un kārtībā. 

7. Akadēmiskā personāla tiesības un pienākumi: 

7.1.Akadēmiskajam personālam ir pienākums: 

7.1.1. pirmās nodarbības laikā iepazīstināt studējošos ar studiju kursa apguves 

organizāciju un prasībām; nemainīt šīs prasības semestra laikā, 

7.1.2. ierasties uz pārbaudījumu noteiktā laikā, 

7.1.3. pirms pārbaudījuma iepazīstināt studējošos ar pārbaudījuma norises kārtību, 
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7.1.4. pirms pārbaudījuma saņemt Koledžas administrācijā studējošo, kuriem ir atļauts 

kārtot pārbaudījumu, sarakstu un eksaminēt tikai tos studējošos, kuri iekļauti 

šajā sarakstā, 

7.1.5. piecu darba dienu laikā pēc pārbaudījuma darba iesniegšanas izlabot studējošo 

semestra laikā veiktos rakstiskos starppārbaudījumus un pārbaudījumu darbus 

un vērtējumu ierakstīt protokolā, 

7.1.6. ne vēlāk kā nākamajā darba dienā pēc mutvārdu eksāmena ievadīt vērtējumu 

protokolā un nodot to Koledžas administrācijā, 

7.1.7. nodrošināt vērtējuma konfidencialitāti, 

7.1.8. pēc studējošā pieprasījuma sniegt mutisku vērtējuma pamatojumu, 

7.1.9. katra akadēmiskā gada rudens semestrī pieņemt iepriekšējā akadēmiskā gada 

studiju parādniekus, ja viņi iepriekš iesnieguši iesniegumu par studiju gada 

pagarinājumu, 

7.1.10. ne vēlāk kā nākamajā darba dienā rakstiski informēt direktora vietnieku studiju 

darbā par studējošā atstādināšanu no eksāmena; 

7.2.Akadēmiskais personāls ir tiesīgs: 

7.2.1. noteikt, kādus informācijas avotus un palīglīdzekļus studējošais var izmantot 

pārbaudījuma laikā, 

7.2.2. uzdot eksāmena jautājumus par visu studiju kursu, 

7.2.3. atstādināt no pārbaudījuma un izraidīt no auditorijas studējošo, kurš izmanto 

neatļautus materiālus un informācijas avotus vai traucē pārbaudījuma norisi, 

7.2.4. neatļaut piedalīties pārbaudījumā studējošajam, kurš bet attaisnojoša iemesla ir 

nokavējis pārbaudījuma sākumu vairāk kā 15 minūtes. 

8. Administrācijas pienākumi: 

8.1.Izsniegt pārbaudījumu protokolus studējošajiem, kuri pārbaudījumu kārto individuāli. 

Studējošajiem, kuri pārbaudījumu kārto atkārtoti vai pēc semestra beigām, 

pārbaudījuma protokolu izsniedz pēc visu finansiālo saistību nokārtošanas; 

8.2.Aizpildītos pārbaudījumu protokolus pieņemt tikai no akadēmiskā personāla; 

8.3.Ievadīt studiju kursu vērtējumus Koledžas sekmju reģistrēšanas vietnē Koledžas 

serverī; 

8.4.Nodrošināt pārbaudījumu protokolu uzglabāšanu trīs gadu laikā un pēc tam nodot tos 

Koledžas arhīvā. 

9. Apelāciju izskatīšanas kārtība: 

9.1.Apelāciju par pārbaudījuma rezultātu studējošais var iesniegt direktora vietniekam 

studiju darbā trīs darba dienu laikā pēc rezultāta paziņošanas; 

9.2.Direktora vietnieks trīs darba dienu laikā ar rīkojumu izveido apelācijas komisiju trīs 

cilvēku sastāvā. Apelācijas komisijas sastāvā nedrīkst iekļaut akadēmisko personālu, 

kas piedalījies pārbaudījuma vērtēšanā. Apelācijas komisija izskata iesniegumu un 

informē rakstveidā studējošo par lēmuma rezultātu trīs darba dienu laikā pēc 

iesnieguma saņemšanas; 

9.3.Apelācijas komisijas lēmumu studējošais var pārsūdzēt Koledžas direktoram trīs darba 

dienu laikā pēc tā saņemšanas; 

9.4.Koledžas direktors piecu darba dienu laikā pieņem lēmumu par studējošā sūdzību. 

Koledžas direktora lēmumu var pārsūdzēt Latvijas Republikas Administratīvā procesa 

likuma noteiktajā kārtībā. 

10. Sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība 

10.1. Studējošais ir tiesīgs iesniegt sūdzību: 

10.1.1. par akadēmiskā personāla izvirzītajām prasībām kredītpunktu iegūšanai, ja tās 

neatbilst kursa aprakstā noteiktajām – ne vēlāk kā triju dienu laikā pēc 

paziņošanas, 
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10.1.2. par pārbaudījuma norisi – ne vēlāk kā triju darba dienu laikā pēc pārbaudījuma 

rezultātu paziņošanas, 

10.1.3. par atstādināšanu no pārbaudījuma;  

10.2. Studējošais sūdzību iesniedz direktora vietniekam studiju darbā; 

10.3. Direktora vietnieks sūdzību izskata triju darba dienu laikā un sniedz 

studējošajam rakstisku atbildi;  

10.4. Izskatot sūdzību par pārbaudījuma norisi, direktora vietnieks pieņem vienu no 

šādiem lēmumiem: 

10.4.1. noraidīt sūdzību, 

10.4.2. atļaut kārtot pārbaudījumu atkārtoti, 

10.4.3. izveidot komisiju atkārtota eksāmena pieņemšanai; 

10.5. Ja studējošo neapmierina direktora vietnieka lēmums, tad sūdzība iesniedzama 

Koledžas direktoram. Direktors izskata sūdzību piecu darba dienu laikā un sniedz 

studējošajam rakstisku atbildi. 

11. Studiju pārbaudījumu nolikums stājas spēkā ar 2013.gada 1.septembri. 

 

SASKAŅOTS: 

Starptautiskās Kosmetoloģijas koledžas  

valdes priekšsēdētājs M.Ģederte 

 

 


