I.

Pirms ievadīt vērtējumus, nepieciešams ievadīt studiju kursam pārbaudījumu īpatsvarus

1. Pēc pieslēgšanas, kreisajā pusē jums ir redzama jauna sadaļa „Studiju kursa vērtējumu īpatsvars”. Uzklikšķinam
uz to.

2. Atvērsies jūsu studiju kursu saraksts, ierobežots ar tekošo studiju gadu

3. Uzklikšķinām uz studiju kursa nosaukumu; atvērsies kursa detaļas:
a. Viena semestra kurss

1.semestris šeit nozīme - vienīgais
b. Divu semestru kurss

1. semestris šeit nozīme – pirmais no diviem, 2.semestris – otrais no diviem

4. Uzklikšķinām uz pogu „Rediģēt” lai ievadītu pārbaudījumu īpatsvarus:

Jūs varat saglabāt ievadu un atgriezties pie tā vēlāk, vai arī iesniegt ievadu.
Pie iesniegšanas, tiks pārbaudīts lai kopēja īpatsvaru summa par katru semestri būti precīzi 100%:

Pēc iesniegšanas, izmainīt īpatsvarus vairs nebūs iespējams līdz nākama studiju gada sakumam

II.

Kad studiju kursam īpatsvari ir ievadīti, var ievadīt vērtējumus

1. Rekomendēta šāda secība vērtējumu ievadīšanai:
a. 1 semestra kurss
1) Kontroldarbi
2) Eksāmens
3) Aktivitāte lekcijās
4) Gala vērtējums - tiek aprēķināts automātiski no 1), 2), 3)
b. 2 semestru kurss
1) Kontroldarbi par I semestri
2) Eksāmens par I semestri
3) Aktivitāte lekcijās I semestrī
4) Kopvērtējums par I semestri - tiek aprēķināts automātiski no 1), 2), 3)
5) Kontroldarbi par II semestri
6) Eksāmens par II semestri
7) Aktivitāte lekcijās II semestrī
8) Kopvērtējums par II semestri - tiek aprēķināts automātiski no 5), 6), 7)
9) Gala vērtējums - tiek aprēķināts automātiski no abiem kopvērtējumiem atkarīgi no KP sadalījuma
starp semestriem
2. Uzklikšķinām uz sadaļu „Izlikt vērtējumu”. Atvērsies vērtējumu saraksts, ierobežots ar tekošo studiju gadu.

3.

Ar filtra palīdzību, atradām grupu vērtējumus, kuri jau ievadīti vai ieplānoti studiju kursam un grupai.
Svarīgi!!! Vienam kursam / vienai grupai ir atļauts ievadīt tikai vienu protokolu priekš katra
pārbaudījuma!!!
4. Ja grupu vērtējums nav izveidots – spiežam „Jauns”

5. Ar filtra palīdzību atlasam kursu un grupu

6. Izvēlāmies pārbaudījuma veidu. Sarakstā ir pieejami tikai tie veidi, kuri kursam ir definēti.

7. Pārbaudījuma īpatsvars it ievietots automātiski; izmainīt to nav iespējams. Tāpēc ir svarīgi iepriekš definēt
īpatsvarus kursa pārbaudījumiem, un tikai tad ievadīt atzīmes

8. Ievadam pārbaudījuma datumu un atzīmes kolonnā „Procents”
a. Procents „0”atbilst atzīmei „nav ierādījies”.
b. Procents „1”atbilst atzīmei „nav pielaists”.
Jūs varat saglabāt ievadu un atgriezties pie tā vēlāk, vai arī iesniegt ievadu.

Kad visas atzīmes ievadītas, spiežam „Iesniegt”
Pēc iesniegšanas, notiek datu apmaiņa ar centrālo RIS serveri, par ko tiek radīts paziņojums. Tajā laikā, nav
rekomendēts veikt darbības ar sistēmu.

9. Ir iespējams izveidot nākamo protokolu, nokopējot iepriekš iesniegto vai saglabāto protokolu ar pogu „Kopēt
grupas protokolu”

Atzīmes, datums un lekcijas tips netiks kopēti
10. Kad ir iesniegti visi kontroldarbi un eksāmens, ir laiks ievadīt atzīmes par studenta aktivitāti. Šis pārbaudījums
atšķiras no visiem pārējiem ar iespēju aprēķināt provizorisko gala vērtējumi, pirms atzīmes par aktivitāti vēl nav
iesniegtas.

Kad ir ievadītas (bet vēl nav iesniegtas) atzīmes, spiežam pogu „Provizoriskais vērtējums”. Rezultāts tiek radīts
jaunajā pārlūkprogrammas logā

(Ja kaut viena no atzīmēm par kontroldarbu, eksāmenu vai aktivitāti trūkst vai ir negatīva, gala vērtējums būs
„nav pielaists” )
Šī sarakstā, 1 studentam trūkst ļoti maz līdz austākai atzīmei. Šajā gadījumā, ir iespējams gala atzīmi izlabot,
palielinot atzīmi par aktivitāti:
o Atgriežamies pārlūkprogrammas logā, kur paliek atvērts protokols ar atzīmēm par aktivitāti
o Palielinām atzīmes tiem studentiem kuri labi strādāja un pelnīja lielāko atzīmi
o Palaidām vēlreiz provizorisko vērtējumu

Ja provizoriskais gala vērtējums apmierina – iesniedzam un aizveram aktivitātes protokolu

11. Aptuveni pēc 1 minūtēs, kad pēdējais iesniegtais protokols ir apstrādāts sistēmā, ir iespējams izveidot gala
vērtējumu. Lai to izdarīt, izvēlamies no saraksta jebkuru no šī kursa/grupas iepriekš iesniegtiem protokoliem,
spiežam „skatīt”

12. Spiežam pogu „sagatavot gala vērtējumu”

ievadīšanai ir pieejami tikai lauki „datums” un „komentārs”

13. Ievadam datumu un spiediet „iesniegt”. Kurss ir novērtēts.

