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1. Vispārīgie noteikumi  

 

1.1. Katedra ir SIA "Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA"" (turpmāk tekstā 

RISEBA) struktūrvienība, kurā ir apvienots noteiktas jomas studiju kursu īstenošanā 

iesaistītais akadēmiskais personāls. 

1.2. Katedra ir RISEBA studiju, metodiskā, pētnieciskā un mākslinieciskās jaunrades darba 

pamatvienība, kas izstrādā un īsteno studiju kursus, veic zinātnisko pētniecību un 

mākslinieciskās jaunrades darbību. 

1.3. Katedru vada katedras vadītājs. Katedras vadītājam ir pakļauts viss katedras personāls. 

1.4. Katedra, atbilstoši tās darbībai, patstāvīgi izlemj visus akadēmiskās, zinātniskās un 

mākslinieciskās jaunrades darbības jautājumus, kas RISEBA Satversmē nav nodoti Senāta 

pārziņā. 

1.5. Katedra par savu darbību ir atbildīga fakultātes dekānam. 

 

2. Katedras darbība 

2.1. Katedras uzdevumi, tās kompetences ietvaros ir: 

2.1.1. nodrošināt studējošiem kvalitatīvu akadēmiskās un/vai profesionālās augstākās 

izglītības iegūšanu; 

2.1.2. veikt pētījumus vai mākslinieciskās jaunrades projektus katedrās pārstāvētajās zinātņu 

nozarēs un apakšnozarēs; 

2.1.3. veikt akadēmiskā personāla profesionālo novērtēšanu un veicināt tā pilnveidi. 

2.2. RISEBA mācībspēki - gan pamatdarbā strādājošie, gan arī vieslektori ir piesaistīti katedrām, 

un attiecīgi katrai studiju programmai. 

2.3. RISEBA mācībspēku uzdevumi: 

2.3.1. veikt pedagoģisko, metodisko, zinātnisko, mākslinieciskās jaunrades darbu, veidojot 

šim nolūkam piemērotu akadēmisko vidi; 

2.3.2. izstrādāt studiju kursus un tiem atbilstošus metodiskos materiālus atbilstoši RISEBA 

prasībām, veikt ikgadēju to uzlabošanu; 

2.3.3. vadīt un recenzēt valsts pārbaudījuma darbus, piedalīties valsts pārbaudījumu 

komisijās; 

2.3.4. vadīt un novērtēt prakses un  kursa darbus; 

2.3.5. izstrādāt studiju rezultātu pārbaudes materiālus; 

2.3.6. ierosināt studiju programmu un studiju procesa uzlabojumus. 

 

3. Katedras darbības pārvalde  

3.1. Katedras iekšējo darbību reglamentē katedras vadītāja rīkojumi un katedras sēdes lēmumi. 

3.2. Katedras vadītāja rīkojumi un sēdes lēmumi ir saistoši katedras personālam un studējošiem. 

Sēdes lēmumus pieņem ar katedras mācībspēku balsu vairākumu. 

3.3. Katedrā var izveidot komisijas vai darba grupas studiju vai zinātnisko, vai mākslinieciskās 

jaunrades jautājumu risināšanai. 

3.4. Katedras  dokumentācija  un   lietvedība  tiek organizēta atbilstoši RISEBA Dokumentu 

vadības procedūrai un lietu nomenklatūrai. Katedrā ir šāda dokumentācija: 

3.4.1. katedras sēžu protokoli; 

3.4.2. katedras vadītāja rīkojumi; 

3.4.3. studiju virzienu pašnovērtējuma ziņojumi un studiju programmu raksturojumi; 

3.4.4. studiju kursu apraksti; 

3.4.5. noslēguma darbu pētījumu virzieni; 

3.4.6. katedrā saskaņotās prakses vadlīnijas; 

3.4.7. ikgadējās akadēmiskā personāla izvērtēšanas dokumenti; 

3.4.8. atskaites par kuratoru darbu; 
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3.4.9. akadēmiskā personāla vēlēšanu dokumentācija. 
 

 

4. Katedras vadītāja pienākumi 

 

4.1. Katedras vadītāja pienākumi ir: 

4.1.1. plānot, vadīt un organizēt katedras mācībspēku darbu; 

4.1.2. veicināt metodisko, pētniecisko un mākslinieciskās jaunrades darbību īstenošanu 

studiju programmu realizācijā; 

4.1.3. veikt akadēmiskā personāla ikgadējo izvērtēšanu;  

4.1.4. pārraudzīt katedrai piesaistīto studiju programmu studiju kursu aprakstu izstrādi, 

atjaunošanu un aktualizēšanu. 

4.2. Pienākumi saistībā ar studiju programmu īstenošanā iesaistīto personālu: 

4.2.1. apstiprināt un pārvaldīt mācībspēku slodzi; 

4.2.2. sadarbībā ar mācībspēkiem, sagatavot akadēmiskā personāla kvalifikācijas 

paaugstināšanas plānu; 

4.2.3. nodrošināt, lai mācībspēki ievērotu reglamentējošos dokumentus. 

4.3. Pienākumi studiju programmu kvalitātes nodrošināšanā: 

4.3.1. apkopot informāciju par akadēmiskā personāla pētniecisko un mākslinieciskās 

jaunrades darbību; 

4.3.2. kopā ar studiju programmu direktoriem un studiju kursu docētājiem regulāri veikt 

RISEBA bibliotēkas   fonda komplektēšanu ar jaunizdotiem mācību līdzekļiem; 

4.3.3. veicināt sadarbību ar studiju virzienos pārstāvēto nozaru speciālistiem; 

4.3.4. organizēt ikgadējo studiju programmu raksturojumu sagatavošanu un izstrādāt 

studiju virzienu pašnovērtējumu ziņojumus; 

4.3.5. organizēt nodarbību kvalitātes pārbaudi, veicot nodarbību hospitāciju; 

4.3.6. sadarbībā ar Studiju kvalitātes centru novērtēt mācību materiālu kvalitāti; 

4.3.7. Sadarboties ar Metodisko padomi, sniedzot priekšlikumus metodisko semināru 

plānošanā un tematikas izvēlē. 

 
 

5. Katedras sadarbība ar studiju programmu direktoriem 

5.1. Katedras vadītājs un studiju programmas direktori katra studiju gada sākumā kopīgi 

saskaņo kvalificētu mācībspēku atlasi darbam attiecīgajā programmā. 

5.2. Programmas direktoru pienākums ir informēt attiecīgās katedras vadītāju par jauna 

mācībspēka piesaisti programmai, nododot katedras vadītājam šī mācībspēka CV un 

studiju kursa aprakstu/s (latviešu un angļu valodās), kuru/-us mācībspēks lasīs attiecīgajā 

programmā. 

5.3. Katedras vadītājs ir tiesīgs iebilst mācībspēka piesaistei. Ja abas puses nevar vienoties par 

kāda mācībspēka dalību studiju programmu realizācijā, katedras vadītājs un programmas 

direktors vēršas pie studiju prorektora. 

5.4. Katedras vadītājs katra studiju gada sākumā nosaka katedrai piesaistīto mācībspēku 

slodzes sadalījumu katrā no RISEBA realizētajām studiju programmām. 

5.5. Attiecīgās programmas direktors ir tiesīgs rekomendēt vēlamo mācībspēku atalgojumu 

katedras vadītājam. 

5.6. Katedras vadītājam sadarbībā ar studiju programmu direktoriem jānodrošina informācija 

pašnovērtējuma, licencēšanas un akreditācijas materiālu sagatavošanai par akadēmiskā 

personāla pētniecības, zinātnisko un mākslinieciskās jaunrades darbību, un studējošo 

iesaistīšanos pētniecības projektos. 
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6. Katedras vadītāja pilnvaras un atbildība 

6.1. Katedras vadītāja pilnvaras: 

6.1.1. ierosināt mācībspēku apmaksas kārtību; 

6.1.2. sagatavot un izvirzīt mācībspēku akadēmiskā amata vēlēšanām Senātā; 

6.1.3. ierosināt mācībspēku prēmēšanu un saukšanu pie atbildības nekvalitatīvi veikta 

darba gadījumā; 

6.1.4. ierosināt jaunas studiju programmas izstrādi. 

6.2. Katedras vadītājs ir atbildīgs par: 

6.2.1. katedras personāla profesionālo un zinātnisko kvalifikāciju; 

6.2.2. katedrai nodotā inventāra saglabāšanu un lietderīgu izmantošanu; 

6.2.3. katedras darba organizāciju un dokumentāciju. 
 

 

 

 
Sagatavoja darba grupa: I. Senņikova, L. Rutka, I. Romanova, G. Sarkane, I. Faituša, J. Holšteins, I. Javaitis, L. Māsēna 


