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Brīvās izvēles studiju kursu organizēšanas un pieteikšanās tiem kārtība 

 

1. Brīvās izvēles studiju kursu (šeit un turpmāk – C daļas kursi) izvēle 

1.1. Studiju programmas direktors sagatavo ieteicamos studiju kursus C daļai, no kuriem studējošais var 

izvēlēties sev interesējošo. Ieteicamie C daļas studiju kursi tiek reģistrēti studiju plānā. 

1.2. Studējošais var izvēlēties jebkuru studiju kursu, kas tiek realizēts RISEBA, kā C daļas kursu. Vienlaicīgi 

studējošajam ir pienākums pārliecināties, ka izvēlētais studiju kurss nepārklājas ar paša studējošā studiju 

kursu plānu. Studējošais RISEBA mājaslapā var iepazīties ar pieejamajiem studiju kursiem. 

1.3. Studējošais pēc savas iniciatīvas var apgūt jebkuru studiju kursu citā augstskolā, kuru RISEBA vēlāk 

pielīdzina (ieskaita atbilstošā kredītpunktu apjomā) C daļas studiju kursam. Ja studējošais izvēlās apgūt 

C daļas studiju kursu citā augstskolā laikā, kad studējošais studē RISEBA, pielīdzinot studiju kursu, 

studiju atlaide netiek piemērota. 

1.4. No 1.1. punktā minētajiem brīvās izvēles studiju kursiem studējošo grupai tiek īstenots tikai tas brīvās 

izvēles kurss, kuru ir izvēlējies vairākums studentu (vai arī konkrēts studentu skaits). 

1.5. Ja studējošais izvēlas  1.2. punktā piedāvāto brīvās izvēles studiju kursu, studējošajam ir jāsazinās ar 

izvēlētā studiju kursa studiju programmas direktoru un savas studiju programmas direktoru, lai vienotos 

par iespējām un saskaņotu dalību izvelētajā studiju kursā (1.pielikums). Saskaņojuma formā jānorāda 

studiju programma, grupa, kredītpunktu skaits u.c. informācija par kursu, kuru studējošais vēlas apgūt. 

Saskaņošanas gadījumā, studējošais parakstītu saskaņojuma formu iesniedz savas studiju programmas 

administratoram. 

1.6. Ja pielīdzina brīvās izvēles studiju kursu no citām augstskolām (1.3. punkts), tiek saglabāts studiju kursa 

nosaukums no citas augstskolas. 

1.7. Reģistrējoties studiju kursa apguvei, students apņemas izpildīt kursa programmā paredzētās prasības. To 

neizpildes gadījumā studentam tiek fiksēts akadēmiskais parāds. 

2. Pieteikšanās brīvās izvēles studiju kursiem 

2.1. Reizi gadā notiek pieteikšanās uz semestra brīvās izvēles studiju kursiem. Students var reģistrēties 

Studiju departamentā uz jebkuru no piedāvātajiem studiju kursiem, ņemot vērā studiju programmas C 

daļas plānojuma kredītpunktu skaitu. Studenta apgūto studiju kursu kopējais apjoms nedrīkst pārsniegt 

studiju programmā plānoto. Studējošajam ir iespēja apgūt papildus studiju kursus klausītāja statusā 

atbilstoši RISEBA cenrādim. 

2.2. C daļas studiju kursi par nākamo studiju gadu ir jāizvēlas līdz 30.aprīlim ieskaitot. 

3. Ierobežojumi reģistrācijai brīvās izvēles kursiem 

3.1. Ja studējošais izvēlas  1.2. punktā piedāvāto brīvās izvēles studiju kursu, var tikt ierobežota iespēja 

pieteikties konkrētajam studiju kursam šādos, bet ne tikai, gadījumos: 

3.1.1. Studiju kursā ir noteikts minimālais studējošo skaits, kurš netiek sasniegts; 

3.1.2. Studiju kursā ir ierobežots vietu skaits; 

3.1.3. Studējošajam trūkst priekšzināšanas studiju kursa apguvei; 

3.1.4. Izvēlētais studiju kurss nav tajā pašā līmenī, kurā studē studējošais; 

3.1.5. Cits iemesls 
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Pielikums: 

1. Brīvās izvēles studiju kursu organizēšanas un pieteikšanās tiem kārtības blokshēma 

2. Saskaņojuma forma par brīvās izvēles studiju kursa apgūšanu 

3. Informatīvas vēstules studējošajiem, par nepieciešamību izvēlēties brīvās izvēles kursu, sagatave 

 

 

Sagatavoja: 

Studiju kvalitātes centra vadītājs                                                                        I. Javaitis 
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1.pielikums 

Brīvās izvēles studiju kursu organizēšanas un pieteikšanās tiem kārtības blokshēma 
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2.pielikums 

RISEBA Studiju programmas Studiju programmas nosaukums1 direktoram 

Studiju programmas direktora vārds un uzvārds 

 

RISEBA Studiju programmas Studiju programmas nosaukums2 direktoram 

Studiju programmas direktora vārds un uzvārds 

 

 
Vārds, uzvārds 
Personas kods 

Programmas kods 
  

Studējošā vārds un uzvārds  

Studējošā personas kods 

Studiju programmas kods, kurā studējošais studē 

 

 

IESNIEGUMS 

 

 

Lūdzu saskaņot iespēju man apgūt brīvās izvēles studiju kursa formā studiju kursu: 

Studiju kursa nosaukums  

Studiju kursa līmenis Bakalaurs / Maģistrs 

Studiju forma Pilna laika / Nepilna laika / Tālmācība 

Studiju veids Klātiene / Neklātiene 

Studiju valoda Latviešu / Angļu 

Semestris  

Kredītpunktu skaits  

kas tiek realizēts studiju programmā  Studiju programmas nosaukums2 laika posmā no _____ līdz _____. 

 

Ar izvēlēto studiju kursu tiek aizstāts jānorāda, kurš C daļas kurss tiek aizstāts 

 

Datums: __________.      Paraksts: _________________  

 

 

RISEBA Studiju programmas Studiju programmas nosaukums1 direktors 

Studiju programmas direktora vārds un uzvārds 

 

Paraksts: _________________ 

 

RISEBA Studiju programmas Studiju programmas nosaukums2 direktors 

Studiju programmas direktora vārds un uzvārds, paraksts 

 

Paraksts: _________________  

                                                           
1 Studiju programma, kurā studējošais studē 
2 Studiju programma, kurā tiek realizēts studiju kurss, kuru studējošais vēlas apgūt 
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3.pielikums 

 

Labdien, cien. student! 

Ir pienācis laiks izvēlēties nākošajam studiju periodam brīvās izvēles studiju kursus. 

Lūdzam jūs līdz 202_.gada __._______ ieiet portālā my.riseba.lv un uzdevumos (tasks) izdarīt savu izvēli, 

piešķirot katram piedāvātajam kursam prioritātes. 

Informējam, ka minimālais studējošo skaits studiju kursa organizēšanai ir 10 cilvēki. Ja noteiktu studiju kursu 

izvēlas mazāks studējošo skaits, tad tiek organizēts tas kurss, par kuru nobalsoja vairākums. 

Ar cieņu, 

 


