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1. Darba attiecību noformēšana 
  

 1.1. Kuras ir manas 
kontaktpersonas 
augstskolā? 

Jūsu kontaktpersonas augstskolā ir: 

Programmas direktors – saskaņo ar Jums studiju kursa saturu, apstiprina studiju 
kursa aprakstu, vienojas par aptuvenu nodarbību laiku (semestri, mēnesi). 

Studiju programmu administrators (plānotājs) – konkrēti, saskaņojot ar Jums, plāno 
jūsu nodarbību laikus, auditorijas. 

Personāla nodaļas vadītājs – organizē un slēdz līgumus ar Jums par darbu 
augstskolā. 

Katedras vadītājs – tās katedras vadītājs, kuras atbildībā ir jūsu docētais studiju 
kurss, sniedz jums metodisko palīdzību, uzaicina uz metodiskajiem semināriem un 
citiem augstskolas pasākumiem, veic nodarbību kvalitātes pārraudzību. 

IT nodaļas vadītājs – tehniskie jautājumi, e-pasts un piekļuves tiesības IT sistēmām. 

Studiju kvalitātes centra vadītājs – konsultācijas par e.riseba.lv (Moodle) 
izmantošanu un tālmācības studiju kursu izstrādi. 

Kontaktinformācija (e-pasts un telefons) ir atrodama mājaslapā. 

1.2. Kurā RISEBA ēkā 
atrodas mana 
katedra? 

Arhitektūras un dizaina katedra un Audiovizuālās mediju mākslas katedra atrodas 
RISEBA Arhitektūras un mediju centrā H2O 6, Durbes ielā 4, Rīgā. Savukārt Biznesa 
katedra, Ekonomikas un finanšu katedra, Reklāmas un sabiedrisko attiecību katedra 
un Valodu katedra atrodas RISEBA galvenajā ēkā Meža ielā 3, Rīgā. 

1.3. Kādi 

dokumenti 

nepieciešami, lai 

noformētu darba 

attiecības?  

Darba attiecību noformēšanai jāiesniedz programmas direktoram šādi dokumenti: 

- CV (obligāti Europass formāta) latviešu un angļu valodā (ārvalstniekam – 
angļu valodā); 

- pases kopija (ja kopija bija iesniegta iepriekš un kopš tā brīža nebija 
izmaiņu, tad atkārtoti nav jāiesniedz) vai, uzrādot pases oriģinālu, jāsniedz 
šādi pases dati:       pases nr. (ārvalstniekam ID nr.), personas kods 
(ārvalstniekam dzimšanas datums), pases izdošanas vieta un datums; 

- izglītību apliecinoša dokumenta kopija (ja kopija bija iesniegta iepriekš un 
kopš tā brīža nebija izmaiņu, tad atkārtoti nav jāiesniedz); 

- informācija ar bankas rekvizītiem; 

- informācija par deklarēto un faktisko dzīves vietu; 

- saimnieciskās darbības veicēja reģistrācijas apliecības kopija (ja 
mācībspēks ir reģistrēts kā saimnieciskās darbības veicējs); 

- ārvalstniekam-fiziskai personai – uzturēšanās atļauja, ja mācībspēks nav 
Eiropas Savienības (Eiropas ekonomiskās zonas) pilsonis; 

- akadēmiskās informācijas centra izsniegtās izziņas kopija par Latvijā 
iepriekš iegūtās augstākās izglītības pielīdzināšanu vai par ārvalstīs izsniegtā 
izglītības dokumenta atzīšanu Latvijā; 

- augstākā līmeņa 1. vai 2. pakāpes valsts valodas prasmes apliecības kopija 
(izņemot tiem, kuri ieguvuši pamata, vidējo vai augstāko izglītību 
akreditētās programmās latviešu valodā). 
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1.4. Kur es varu  

novietot 

automašīnu ?  

RISEBA pagalmā Meža ielā darbojas maksas autostāvvieta Mobilly. Šī autostāvvieta 
darbojas ar barjeras strēlēm, tās kontroli veic videokameras, kas fiksē katra 
transportlīdzekļa iebraukšanu un izbraukšanu. Iebraucot autostāvvietā, 
videokameras fiksē transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numuru.  

Autostāvvietas apsaimniekotājs ir RTU. RISEBA ir vienojusies ar RTU par iespēju 
RISEBA administratīvajiem darbiniekiem un štata pasniedzējiem iegādāties mēneša 
abonementu par pazeminātu cenu – 20 EUR mēnesī. Samaksu par stāvvietas 
izmantošanu maksā par pilnu kalendāro mēnesi neatkarīgi no līguma uzsākšanas vai 
pārtraukšanas datuma. 

Pieteikšanās mēneša abonementam notiek, aizpildot pieteikuma formu HoP 
pašapkalpošanās portālā (hop.visma.lv). Par autostāvvietas samaksu - tiem 
darbiniekiem, kuri pieteikušies mēneša abonementam, ērtākai norēķinu veikšanai 
tiks veikts ieturējums no darba algas. 

Ārštata pasniedzējiem un darbiniekiem, kas nevēlas iegādāties mēneša 
abonementu, ir jārēķinās ar šādām stāvvietas izmaksām. Maksas stāvvietas parastā 
maksa ir 3 EUR dienā; līdz 10 minūtēm - bez maksas. Iebraukt un izbraukt var 
vairākas reizes dienā, samaksa tiek ņemta uzreiz par dienu.  Apmaksāt stāvvietas 
pakalpojumus var ar mobilo aplikāciju Mobilly. 
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2. Studiju kursa sagatavošana 
 

2.1. Kas izstrādā 

studiju kursu? 

Jaunu studiju kursu izstrādā mācībspēks, kas docēs šo kursu, konsultējoties ar 
programmas direktoru. Programmas direktors, uzaicinot mācībspēku, var piedāvāt 
jau iepriekš izstrādātu studiju kursa aprakstu, kas atvieglo studiju kursa 
sagatavošanu. Atlīdzība par jauna studiju kursa izstrādi ir iekļauta stundas likmē un 
par to atsevišķi netiek maksāts. 

Studiju kursu izstrādes un atjaunošanas procedūra, PR0048 

2.2. Kas ir studiju 

kursa apraksts? 

Studiju kursa apraksts ir obligāta prasība pirms jebkura kursa uzsākšanas. Jaunu 
studiju kursa aprakstu izstrādā mācībspēks, kas docēs šo kursu, konsultējoties   ar 
programmas direktoru. Kursa apraksts jāsagatavo speciālā RISEBA veidlapā. 

Programmas direktors var piedāvāt kā paraugu arī jau iepriekš izstrādātu studiju 
kursa aprakstu, kāds paredzēts šajā programmā. Mācībspēks var aktualizēt šo 
tipveida studiju kursa aprakstu un iesniegt apstiprināšanai programmas direktoram. 

Studiju kursa aprakts ir jāsagatavo studiju kursa docēšanas valodā un pēc 
apstiprināšanas obligāti arī latviešu un angļu valodā. Apraksts angļu valodā 
nepieciešams starptautiskajām akreditācijām. 

Kursa apraksts jānosūta programmas direktoram.  

Sagatavotu un saskaņotu studiju kursa aprakstu pdf formātā mācībspēks ievieto 
attiecīgā studiju kursa e.riseba.lv (Moodle) vietnē. 

Studiju kursa apraksta aktualizācijas process, PR0012 

2.3. Cik bieži 

jāaktualizē kursa 

apraksts? 

Studiju kursa apraksts jāaktualizē, izdarot tajā izmaiņas. Regulāri tas jāveic katra tā 
studiju semestra sākumā, kurā attiecīgais kurss tiek docēts – pirmajam semestrim 
līdz 31.augustam, otrajam semestrim līdz 31.janvārim. Aktualizētais      studiju kursa 
apraksts jāiesūta programmas direktoram, kā arī jāievieto e.riseba.lv (Moodle) 
attiecīgā studiju kursa vietnē. Kad studiju kurss jau uzsākts un studenti iepazīstināti 
ar kursa nosacījumiem, studiju kursa aprakstu mainīt nav ieteicams. 

Studiju kursa apraksta aktualizācijas process, PR0012 

2.4. Kāds ir 

kontaktstundu 

skaits kursā? 

Studiju kursa apjoma pamatmērvienība ir kredītpunktu skaits (KP). No tā tiek 
noteikts nodarbību (kontaktstundu) skaits un pēc tam arī pārbaudījumu skaits. 
Vienam KP atbilstošais kontaktstundu skaits atšķiras dažādām programmām, 
studiju formām (dienas, vakara, neklātienes) un līmeņiem (bakalaura, maģistra). 
Informāciju par  studiju kursa nodarbību (kontaktstundu) skaitu sniedz programmas 
direktors. 

Viens kredītpunkts atbilst 40 stundām studenta darba , ietverot gan kontaktstundas 
(lekcijas, laboratorijas darbi, praktiskie darbi, semināri), gan patstāvīgo darbu. 

2.5. Kāds ir 

kontroldarbu un 

eksāmenu skaits 

kursā?  

Augstskolā ir noteikti 2 veidu pārbaudījumi – obligātie un citi pārbaudījumi. 
Obligātie pārbaudījumi (piemēram, kontroldarbs, eksāmens), ir tie, kuru izpilde 
studentiem ir obligāta. Ja tie nav izpildīti, gala atzīme par studiju kursu nevar tikt 
izlikta. Ja nokavēts obligāto pārbaudījumu termiņš, tā kārtošanai studentam 
jāsaņem individuāls vērtēšanas protokols (norīkojums). 

Pilna un nepilna laika studiju kursos obligāto pārbaudījumu skaits ir par vienu 
mazāks nekā attiecīgā studiju kursa kredītpunktu skaits, savukārt tālmācības studiju 
kursos obligāto pārbaudījumu skaits sakrīt ar studiju kursu skaitu. 

Papildus obligātajiem pārbaudījumiem mācībspēks pēc saviem ieskatiem var iekļaut 
studiju kursā, piemēram, mājas darbus, testus, patstāvīgos darbus, seminārus utt. 
Tie ir Citi pārbaudījumi. To skaitu un veidu nosaka pats mācībspēks,  kā arī studiju 
kursa aprakstā (un izliekot gala atzīmi) norāda citu pārbaudījumu svaru studenta 
gala vērtējumā. Ja studiju kursā ir tikai obligātie pārbaudījumi un nav nekādu citu 
pārbaudījumu, tad citu pārbaudījumu svars ir nulle un gala atzīme par kursu var tikt 
aprēķināta tikai no obligātajiem pārbaudījumiem. 

https://e.riseba.lv/pluginfile.php/91973/mod_folder/content/0/Reglament%C4%93jo%C5%A1ie%20dokumenti/Proced%C5%ABras/PR0048%20Studiju%20kursu%20izstr%C4%81des%20un%20atjauno%C5%A1anas%20proced%C5%ABra.docx?forcedownload=1
https://e.riseba.lv/pluginfile.php/91973/mod_folder/content/0/Reglament%C4%93jo%C5%A1ie%20dokumenti/Proced%C5%ABras/PR0012%20Studiju%20kursa%20apraksta%20apstiprinasanas%20process.pdf?forcedownload=1
https://e.riseba.lv/pluginfile.php/91973/mod_folder/content/0/Reglament%C4%93jo%C5%A1ie%20dokumenti/Proced%C5%ABras/PR0012%20Studiju%20kursa%20apraksta%20apstiprinasanas%20process.pdf?forcedownload=1
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3. Nodarbību plānošana 
 

3.1. Kas plāno 

nodarbības, un kā 

tās saskaņo? 

Programmas direktors piedāvā  studiju kursus, kas tiks docēti nākamajā studiju 
gadā, aptuveni vienojoties arī par paredzamajiem nodarbību laikiem (kurā semestrī, 
dienā vai vakarā, darbdienās vai brīvdienās u.tml.). Kad saņemta jūsu principiāla 
piekrišana docēt studiju kursu, konkrētu nodarbību kalendāro plānu ar precīziem 
jūsu nodarbību laikiem un auditorijām sastāda studiju programmas administrators 
(plānotājs), vienojoties ar jums. Saskaņots un apstiprināts nodarbību grafiks vairs 
nav maināms. Kā rīkoties, ja objektīvu apstākļu dēļ uz nodarbību nevarat ierasties, 
skat. 3.5. punktu. 

3.2. Kur es varu 

uzzināt savu 

nodarbību grafiku? 

Studiju programmas administrators (plānotājs) nosūta ar Jums saskaņoto 
plānojumu uz e-pastu. 

Nodarbību grafiks ir pieejams my.riseba.lv (UNIMETIS) 

3.3. Nodarbību 

apmeklējuma 

uzskaite 

my.riseba.lv 

(UNIMETIS) 

Nodarbību apmeklējuma uzskaite notiek elektroniski, ievadot to my.riseba.lv 
(UNIMETIS) divu dienu laikā, bet ne vēlāk kā kalendārās nedēļas ietvaros. 

Klātienē tiek izmantotas apmeklējuma lapas drukātā formā (apmeklējuma lapas 
visam semestrim izsniedz studiju administrators), no kurām apmeklējumu vēlāk 
mācībspēks ievada my.riseba.lv (UNIMETIS). 

Studējošo apmeklētības monitoringa procedūra, PR0046 

3.4. Ko darīt, ja 

nevar ierasties uz 

plānotajām 

nodarbībām? 

Katrs mācībspēks stingi ievēro nodarbību grafiku, un tā izmaiņas iespējamas tikai 

ārkārtas gadījumos. 

Ja ir iepriekš paredzams, ka svarīgu un objektīvu apstākļu dēļ plānotajā nodarbībā 
jūs nevarēsit piedalīties: 

Cik drīz vien iespējams, par to telefoniski jāinformē atbilstošais programmas 
administrators (plānotājs). Ja izmantojat e-pastu, pārliecinieties, ka šī ziņa ir 
saņemta. Jāievēro princips, ka nodarbības nav atceļamas vai pārceļamas. Tādā 
gadījumā jāpiedāvā  priekšlikumi, kā aizpildīt konkrētās plānotās nodarbības laiku 
(piem., uzaicināt citu mācībspēku, kas var nolasīt  lekciju; uzaicināt nozares 
profesionāli; piedāvāt iepriekš sagatavotu video lekciju, filmu, pārbaudes darbu, 
u.c.). 

Ja pēkšņi (mazāk par 24 stundām pirms nodarbības sākuma) kļūst zināms, ka jūs 

nevarat ierasties uz plānoto nodarbību: 

Nekavējoties par to telefoniski jāinformē atbilstošais programmas administrators 

(plānotājs). Jāiesniedz noteiktas formas elektronisks iesniegums Studiju 

departamenta vadītājai un jāinformē par neierašanos, paskaidrojot iemeslu un 

piedāvājot savu risinājumu. 

Ilgstošas slimības gadījumā augstskola var meklēt aizstājēju, kas turpinās docēt 

attiecīgo studiju kursu. 

3.5. Ko darīt, ja 

nodarbībai 

nepieciešamas 

speciālas 

Ja nepieciešamas speciālas datorprogrammas, tas jāpārrunā ar programmas 
direktoru pirms nodarbību plānošanas. 

Ja nepieciešama datorklase vai kāds papildaprīkojums (piemēram, flip-chart, 
līmlapiņas, u.c.), tas savlaicīgi jānorāda programmas administratoram 
(plānotājam), skaņojot nodarbību grafiku. Jānorāda, kurā laikā un kāds 
papildaprīkojums ir nepieciešams. 

https://e.riseba.lv/pluginfile.php/91973/mod_folder/content/0/Reglament%C4%93jo%C5%A1ie%20dokumenti/Proced%C5%ABras/PR0046%20Studejoso%20apmekletibas%20monitoringa%20procedura.pdf?forcedownload=1
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datorprogrammas/ 

papildaprīkojums? 

4. Gatavošanās nodarbībai 
 

4.1. Kā tiek izplatīti 

studentiem 

paredzētie 

materiāli? 

Studentiem paredzētie materiāli tiek ievietoti studiju platformā e.riseba.lv 
(Moodle). Materiāli papīra formā var tikt izmantoti tikai izņēmuma gadījumos, ja 
elektroniski tos izplatīt nav iespējams. 

4.2. Kas ir 

e.riseba.lv (Moodle) 

sistēma, kam tā 

paredzēta? 

Sistēma e.riseba.lv (Moodle) ir elektroniska studiju vide (platforma), kas tiek 
izmantota studiju materiālu ievietošanai, komunikācijai ar studentiem, 
kontroldarbu un testu veikšanai u.c. darbiem, kas ir paredzēti studiju procesā. 

4.3. Kur un kā var 

kopēt materiālus 

nodarbībām? 

Studiju procesā stingri ieteicams izmantot mācību materiālus tikai elektroniskā 
formātā. 

Nodarbību materiālu, kas nepieciešams darbam auditorijā un ko nav iespējams 
ievietot e.riseba.lv (Moodle) sistēmā, var skenēt vai kopēt RISEBA kopētavā, kas 
atrodas Meža ielā 3, 1.stāvā un Durbes ielā 4, Informācijas centrā. 

Ja kopējamais studiju materiāls ir pieejams elektroniski, tas jānosūta vismaz vienu 
darba dienu iepriekš kopētavas darbiniecei uz e-pastu (kase@riseba.lv) un 
jāpārliecinās, ka materiāls ir saņemts. 

Ja kopējamais studiju materiāls ir tikai papīra formā, tad ne vēlāk kā vienu darba 
dienu iepriekš materiāls jāiesniedz studiju programmu administratoram. 

Visus kopētos studiju materiālus kopētavas darbiniece skenē.  

4.4. Kā es varu 

piekļūt e.riseba.lv 

(Moodle) sistēmai? 

e.riseba.lv (Moodle) adrese ir http://e.riseba.lv. Lietotāja vārdu un paroli var 
saņemt (arī  elektroniski) pie sava programmas direktora. 

Problēmu gadījumā rakstīt uz tech@riseba.lv 

4.5. Kā es varu 

ievietot materiālus 

e.riseba.lv (Moodle) 

sistēmā? 

Par atbalstu saistībā ar materiālu ievietošanu e.riseba.lv (Moodle) var vērsties 
Studiju kvalitātes centrā. 

Prasības studiju kursu izstrādei MOODLE vidē ( eRISEBA ) pilna laika klātienes, 
nepilna laika klātienes un tālmācības studijās Biznesa , mākslas un tehnoloģiju 
augstskolā RISEBA  

4.6. Kas var 

konsultēt par 

sistēmas 

izmantošanu? 

Konsultēties par e.riseba.lv (Moodle) izmantošanu var rakstot uz tech@riseba.lv. 

http://e.riseba.lv/
https://e.riseba.lv/pluginfile.php/91973/mod_folder/content/0/Reglament%C4%93jo%C5%A1ie%20dokumenti/Metodiskie%20nor%C4%81d%C4%ABjumi/MN0009%20Pras%C4%ABbas%20studiju%20kursu%20izstr%C4%81dei%20MOODLE%20vid%C4%93.pdf?forcedownload=1
https://e.riseba.lv/pluginfile.php/91973/mod_folder/content/0/Reglament%C4%93jo%C5%A1ie%20dokumenti/Metodiskie%20nor%C4%81d%C4%ABjumi/MN0009%20Pras%C4%ABbas%20studiju%20kursu%20izstr%C4%81dei%20MOODLE%20vid%C4%93.pdf?forcedownload=1
https://e.riseba.lv/pluginfile.php/91973/mod_folder/content/0/Reglament%C4%93jo%C5%A1ie%20dokumenti/Metodiskie%20nor%C4%81d%C4%ABjumi/MN0009%20Pras%C4%ABbas%20studiju%20kursu%20izstr%C4%81dei%20MOODLE%20vid%C4%93.pdf?forcedownload=1
mailto:tech@riseba.lv
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4.7. Vai augstskolā 

ir bezvadu 

internets, kāda ir 

tā parole? 

Bezvadu internets ir pieejams visās augstskolas telpās. 

Durbes 4: tīkla nosaukums H2O6_WIFI, parole h2o6riseba 

Meža 3: tīkla nosaukums RISEBA-WIFI, parole Students@RISEBA 

4.8. Kur var saņemt 

auditorijas 

atslēgas, 

flomāsterus u.c.? 

Atslēgas un flomāsterus saņem RISEBA Klientu apkalpošanas centrā. Par atslēgu 
saņemšanu  un nodošanu ir jāparakstās žurnālā. Mācībspēks ir atbildīgs par telpu, 
kuru izmanto, un seko līdzi, lai durvis pēc nodarbības tiktu aizslēgtas, un atslēgas, 
tāpat kā izsniegtie flomāsteri , nodoti Klientu apkalpošanas centrā. 

4.9. Kur un kā es 

varu iegūt Zoom 

saites 

nodarbībām? 

Gan vienu kopīgu uz visu studiju kursu, gan atsevišķu individuāliem pasākumiem 
Zoom saiti var iegūt rakstot uz zoom@riseba.lv 

4.10. Kur es varu 

vadīt attālinātas 

nodarbības?  

Docētājam ir iespēja izmantot augstskolas telpas nodarbību vadīšanai, iepriekš 
piesakoties pie attiecīgā administratora. Telpas ir aprīkotas ar datoru, kameru un 
mikrofonu. 

Docētājs, ja vēlas, var vadīt nodarbības no mājām, pats nodrošinot savu darba vietu 
attālināto nodarbību vadīšanai, ieskaitot nepieciešamo aprīkojumu (dators, kamera 
un tml.). 

4.11. Kas man 

jādara pirms un 

pēc nodarbības? 

Mācībspēks līdz ar auditorijas atslēgu saņemšanu ir atbildīgs par telpas kārtību un 
iekārtu izmantošanu. Pēc nodarbības beigām mācībspēks izslēdz visu aparatūru, 
notīra tāfeli, izslēdz gaismu un, aizslēdzot auditoriju, atstāj telpu tādā kārtībā, kādu 
to ir saņēmis. 

4.12. Ko darīt, ja 

auditorijas tehnika 

nedarbojas? 

IT atbalsta dienests strādā vienmēr, kad notiek plānotās nodarbības, arī vakaros, 
sestdienās un svētdienās. Gadījumos, kad ir nepieciešams IT atbalsts un/vai 
konsultācija par datortehnikas un/vai programmatūras lietošanu, var vērsties IT 
nodaļā (Meža ielā 3, 203.kab., tālr. 67807008, mob. 25620595 vai Durbes ielā 4, 

mob. 22013413). 

4.13. Kur es varu 

saņemt audio vai 

video tehniku? 

Specializēto audio vai video tehniku audiovizuālās mediju mākslas u.c. nodarbībām 
var saņemt, rezervējot to iepriekš, Durbes ielā 4, mob. 22013413. 

4.14. Kur atrodas 

katedras 

mācībspēku telpa? 

Katrai katedrai ir sava telpa mācībspēkiem, un tās atrašanās vietu var noskaidrot 
pie programmas direktora vai Klientu apkalpošanas centrā. 

4.15. Kādi vēl 

resursi ir pieejami? 

Speciāli mācībspēkiem ir izveidota Facebook grupa “Studiju lietas” 
(https://www.facebook.com/groups/studijulietas). Šeit ir atrodamas video 
pamācības par dažādu resursu izmantošanu, kā arī ir iespēja uzdot  interesējošos 
jautājumus. Grupa ir slēgta un paredzēta vienīgi RISEBA mācībspēkiem. 

  

mailto:zoom@riseba.lv
https://www.facebook.com/groups/studijulietas
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5. Nodarbību norise 
 

5.1. Kas ir 

jāpastāsta 

studentiem 

pirmajā 

nodarbībā? 

Pirmajā nodarbībā mācībspēks: 

- iepazīstina ar sevi un savu profesionālo pieredzi attiecīgajā jomā; 

- detalizēti komentē studiju kursa aprakstu, kas jau pirms nodarbības 
ievietots e.riseba.lv (Moodle), izskaidro nosacījumus sekmīgai studiju kursa 
nokārtošanai, eksāmena, kontroldarbu un citu pārbaudījumu prasības un 
to īpatsvarus gala vērtējumā; 

- informē par konsultāciju laikiem un vēlamo komunikācijas veidu ar 
studentiem (e.riseba.lv (Moodle), tiešais e-pasts, telefons); 

- uzzina, kurš ir grupas vecākais, lai nepieciešamības gadījumā risinātu 
kopējos grupas jautājumus. 

5.2. Vai nodarbību 

sākuma un beigu 

laiks tiek 

kontrolēts? 

Nodarbību grafika ievērošana ir obligāta gan studentiem, gan mācībspēkiem. Tā 
izmaiņas nav  pieļaujamas. 

Nodarbību sākuma un beigu laiki ir precīzi jāievēro. Augstskola periodiski rīko 
pārbaudes par nodarbību laika ievērošanu. Arī studentu aptaujā ir jautājums par     to, 
kā mācībspēks ievēro nodarbību sākuma un beigu laikus. 

5.3. Kādas ir ētikas 

un uzvedības 

kultūras prasības 

studentiem? 

Svarīgi, lai visi mācībspēki uzstādītu studentiem vienādas uzvedības kultūras 
prasības. Ētikas prasības norādītas RISEBA Ētikas kodeksā. 

Studentiem nodarbību laikā jāievēro iekšējās kārtības noteikumi.  

Ētikas kodekss, NL0004 

5.4. Kādas ir ētikas 

un uzvedības 

kultūras prasības 

mācībspēkiem? 

Ētikas un uzvedības kultūras prasības atrunātas RISEBA Ētikas kodeksā. 

Ētikas kodekss, NL0004 

5.5. Kur es varu 

atrast RISEBA 

iekšējos 

reglamentējošos 

dokumentus 

RISEBA mācībspēkam ir saistoši visi iekšējie reglamentējošie dokumenti. Šos 
dokumentus var atrast e.riseba.lv (Moodle) sadaļā Reglamentējošie 
dokumenti 

5.6. Kādi ir 

noteikumi 

nodarbības norisei 

datorklasē? 

Papildus pamatprasībām, kas spēkā visās auditorijās (skat. 4.10. punktu), 
papildus  jāievēro: 

- nemainīt datora konfigurāciju; 

- pārliecināties nodarbības beigās, ka izslēgti visi datori; 

- nelietot ēdienu un dzērienus. 

5.7. Vai ir 

iespējams izveidot 

manas nodarbības 

videoierakstu? 

Šajā jautājumā nepieciešams vērsties RISEBA Informācijas tehnoloģiju nodaļā. 
Videoierakstu var veikt izmantojot arī Zoom funkcionalitāti. 

https://e.riseba.lv/pluginfile.php/91973/mod_folder/content/0/Reglament%C4%93jo%C5%A1ie%20dokumenti/Nolikumi/NL0004%20E%CC%84tikas%20kodekss.docx?forcedownload=1
https://e.riseba.lv/pluginfile.php/91973/mod_folder/content/0/Reglament%C4%93jo%C5%A1ie%20dokumenti/Nolikumi/NL0004%20E%CC%84tikas%20kodekss.docx?forcedownload=1
https://e.riseba.lv/mod/folder/view.php?id=26781
https://e.riseba.lv/mod/folder/view.php?id=26781
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5.8. Kā tiek sekots 

manu nodarbību 

kvalitātei? 

Atbilstoši Hospitācijas procedūrai atbildīgās amatpersonas var apmeklēt jebkuru 
nodarbību, par to iepriekš nebrīdinot mācībspēku. Notiek arī plānveida hospitācijas. 
Katram mācībspēkam ir tiesības un arī pienākums hospitēt citu mācībspēku 
nodarbības. Hospitācija notiek ar mērķi mācīties vienam no otra, kā arī sniegt 
priekšlikumus studiju kvalitātes uzlabošanai. Pēc nodarbības mācībspēki pārrunā 
nodarbības gaitu un saturu un abi paraksta veidlapu. Veidlapas tiek iesniegtas 
katedru vadītājiem un izmantotas mācībspēku izvērtēšanā un studiju procesa 
kvalitātes uzlabošanā. 

Studiju kvalitātes centrs veic studiju kursu auditu saskaņā ar prasībām studiju 
kursu izstrādei e.riseba.lv (Moodle) vietnē. Par audita rezultātiem tiek 
informēts attiecīgās studiju programmas direktors. 

Hospitācijas procedūra, PR0021 

5.9. Kā studenti 

vērtē manu 

nodarbību 

kvalitāti? 

Pēc katra studiju kursa beigām, pirms studenti uzzina eksāmena atzīmes, viņiem tiek 
izsūtītas studiju kursa novērtēšanas anketas, kurās tie pauž savu viedokli par 
mācībspēka nodarbību kvalitāti. Aptaujas rezultāti netiek publiski izpausti, tos 
saņem tikai programmas direktors, katedras vadītājs un pats mācībspēks. 

5.10. Vai man ir 

jāsniedz 

konsultācijas ārpus 

nodarbību laika? 

Mācībspēka stundas likmē ņemts vērā arī tas, ka mācībspēks studiju kursa laikā 
sniedz studentiem  nepieciešamās konsultācijas. Iespējamo konsultāciju laiki 
studentiem jānorāda e.riseba.lv (Moodle), papildus jāinformē par to arī pirmajā 
nodarbībā. Pieņemama ir prakse, ka studentiem uz norādīto konsultāciju laiku ir 
iepriekš jāpiesakās, tikai tas studentiem jānorāda. Konsultāciju pieejamība ir viens 
no kritērijiem, pēc kura studenti vērtē mācībspēku    aptaujā. 

  

https://e.riseba.lv/pluginfile.php/91973/mod_folder/content/0/Reglament%C4%93jo%C5%A1ie%20dokumenti/Proced%C5%ABras/PR0021%20Hospit%C4%81cijas%20proced%C5%ABra.pdf?forcedownload=1
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6. Pārbaudījumi un to vērtēšana 
 

6.1. Kāda ir 

zināšanu 

vērtēšanas sistēma 

augstskolā? Kā 

veidojas studenta 

gala atzīme? 

Studentu zināšanas pārbaudījumos (kontroldarbos, mājas darbos, eksāmenos u.c.) 
tiek vērtētas procentos. 

Moodle ievada pilnīgi visas atzīmes, kādas studējošais saņem studiju kursa laikā. 
Moodle sistēmā tiek izveidots gala vērtējuma algoritms (sakrīt ar studiju kursa 
aprakstā norādīto), kas aprēķina studējošā gala vērtējumu studiju kursā. 

Vērtējumi tiek ievadīti e.riseba.lv (Moodle) un tikai gala vērtējums -  my.riseba.lv 
(UNIMETIS)  

6.2. Vai students 

var kārtot 

eksāmenu, ja nav 

nokārtoti visi 

obligātie 

pārbaudījumi? 

Gadījumos, ja students nav nokārtojis visus obligātos pārbaudījumus, bet ir ieradies 
uz eksāmenu, pēc mācībspēka ieskatiem eksāmenu var  atļaut kārtot. Tomēr gala 
atzīme var tikt izlikta tikai tad, kad ir nokārtoti visi obligātie pārbaudījumi un 
eksāmens. 

6.3. Kur tiek 

izliktas un nodotas 

studentu 

pārbaudījumu 

atzīmes? 

Studentu pārbaudījumu atzīmju izlikšanai, gala atzīmes aprēķināšanai un atzīmju 
protokolu sagatavošanai kalpo informācijas sistēma my.riseba.lv (UNIMETIS). 

6.4. Kas ir 

UNIMETIS? Kā es 

varu piekļūt  šai 

sistēmai? 

Sistēma UNIMETIS ir elektroniska studiju vide (platforma), ko  izmanto studentu 
atzīmju ievadīšanai. UNIMETIS adrese ir http://my.riseba.lv. Lietotāja vārdu un 
paroli var saņemt pie IT nodaļas vadītāja, rakstot uz tech@riseba.lv. 

6.5. Kā strādāt ar 

my.riseba.lv 

(UNIMETIS) 

sistēmu? 

Saistībā ar jautājumiem par my.riseba.lv (UNIMETIS) sistēmas izmantošanu var 
vērsties pie Studiju kvalitātes centra. 

6.6. Cik dienu laikā 

pēc pārbaudījuma 

man jāizliek 

atzīmes? 

Pārbaudījuma atzīmes jāizliek 5 darba dienu laikā pēc pārbaudījuma vai 10 darba 
dienu laikā, ja grupā  ir vairāk  par 50 studentiem. 

6.7. Ko darīt ar 

izlabotajiem 

studentu darbiem? 

Izlabotie studentu darbi ar atzīmēm un komentāriem jāatdod atpakaļ studentiem. 
Daži labākie un vājākie darbi jānokopē. Tie, pabeidzot studiju kursu, jāiesniedz 
programmas direktoram. Pārbaudījumu paraugi ar mācībspēka komentāriem 
nepieciešami programmu akreditācijai. 

Izlabotie darbi jāatdod studentiem nākamajā nodarbībā. Izņēmuma gadījumā visus 
darbus var atstāt pie programmas direktora, iepriekš vienojoties ar grupas vecāko, 
kas darbus saņems un izdalīs pārējiem. 
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6.8. Vai man 

nepieciešams 

studentam pamatot 

savu vērtējumu? 

Jau gatavojot studiju kursa aprakstu, mācībspēks pieņem lēmumu par studentu 
zināšanu vērtēšanas kritērijiem un precīzi apraksta tos. Zināšanu vērtēšanas kritēriji 
studentiem ir jāskaidro, arī uzsākot kursu. 

Kad students ir iesniedzis pārbaudes vai eksāmena darbu, mācībspēks novērtē to 
ar atzīmi (procentos). Vērtējuma atzīmes pamatojums un komentārs ir jāsniedz 
obligāti un cik iespējams detalizēti. Komentāra formu var izvēlēties mācībspēks – 
rakstiski e.riseba.lv (Moodle) vai  uz novērtētā darba. Tālmācības studentiem 
vērtējuma pamatojums obligāti jāsniedz e.riseba.lv (Moodle) tam speciāli 
paredzētajā vietā. 

6.9. Vai drīkst likt 

nesekmīgas 

atzīmes? 

Mācībspēkam studiju kursā ir skaidri un nepārprotami jānorāda studiju darbu 
vērtēšanas kritēriji, lai ikvienam studējošajam būtu skaidrs, kā veidosies ikkatra 
darba vērtējums un studiju kursa gala vērtējums. 

Augstskolas pamatvērtība ir kvalitāte. Ja pārbaudījumā jūs konstatējat, ka studējošā 
zināšanas neatbilst studiju kursa aprakstā definētajām minimālajām prasībām, jāliek 
negatīvs vērtējums. Šajā gadījumā vēl svarīgāk nekā citos gadījumos dot 
atgriezenisko saiti un argumentēti izskaidrot studentam šo vērtējumu. Ja saņemts 
negatīvs vērtējums, studentam jāatkārto pārbaudījums ar individuālu norīkojumu. 

6.10. Vai man 

jāpieņem 

studējošie 

individuāli 

akadēmisko parādu 

kārtošanai? 

 Akadēmiskā parāda kārtošanai studējošo var pieņemt tikai ar individuālo 
norīkojumu. Parādu kārtošanas datums jāsaskaņo ar studiju programmu 
administratoru. Vērtējums jāieliek studējošā individuālā norīkojumā un jāiesniedz 
Studiju programmu administratoram vai studentam nogādāšanai Studiju daļā. 

6.11. Ko darīt, ja ir 

aizdomas par 

plaģiātismu? 

Virspusēju pārbaudi var veikt, ievietojot darbu interneta meklētājprogrammā 
(piemēram, google.com). Padziļinātai pārbaudei darbu var iesniegt IT daļā ar 
lūgumu veikt pārbaudi uz plaģiātismu, izmantojot Ouriginal rīku (e-pasts: 
tech@riseba.lv). RISEBA piedalās Latvijas augstskolu Vienotajā datorizētās 
plaģiātisma kontroles sistēmā. Visi studējošo noslēguma darbi tiek centralizēti 
pārbaudīti, salīdzinot tos ar citu augstskolu noslēgumu darbiem. 

Nolikums par plaģiāta kontroli un novēršanu, NL0050-02 

6.12. Kādi ir 

noteikumi 

studentiem studiju 

darbu (kursa 

darbu, bakalaura 

un maģistra darbu) 

izstrādāšanai? 

Studiju darbu izstrādāšanas noteikumus nosaka attiecīgie studiju darbu 
izstrādāšanas nolikumi. 

Nolikumus un citus reglamentējošos dokumentus var atrast e.riseba.lv (Moodle) 
vietnes sadaļā “Reglamentējošie dokumenti”. 

https://e.riseba.lv/pluginfile.php/91973/mod_folder/content/0/Reglament%C4%93jo%C5%A1ie%20dokumenti/Nolikumi/NL0050%20Nolikums%20par%20pla%C4%A3i%C4%81ta%20kontroli%20un%20nov%C4%93r%C5%A1anu.pdf?forcedownload=1
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7. Bibliotēkas resursi 
 

7.1. Kā es varu 

ierosināt iegādāties 

studiju kursā 

nepieciešamos 

informācijas 

resursus? 

Studiju kursam nepieciešamo informācijas resursu (tajā skaitā grāmatu) iegāde  
jāsaskaņo ar programmas direktoru, iepriekš pārliecinoties,  vai šāda literatūra  
pieejama bibliotēkā. Programmas direktors iesniedz bibliotēkas vadītajam 
iesniegumu, kurā norāda, kādi informācijas resursi (autors, nosaukums, eksemplāru 
skaits, e-grāmata ISBN u.c.) nepieciešami studiju programmai. 

7.2. Kādas ir 

studentiem un 

akadēmiskajam 

personālam 

pieejamās 

elektroniskās datu 

bāzes? 

Pieejamās datu bāzes: 

• Web of Science  Scopus 

• Emerald 

• Ebsco 

• ScienceDirect  

• Scopus 

• Leta.lv (ziņas un arhīvs) 

• Nozare.lv  

Visām datu bāzēm ir iespējams iegūt individuālos pieejas kodus, sūtot uz e-pastu 
bibl@riseba.lv vārdu, uzvārdu un katedru, kurā strādā. Detalizētu informāciju par 
datu bāzu izmantošanu var saņemt RISEBA bibliotēkā. 

RISEBA bibliotēkā pieejama Harvard Business School Publishing-„European Course 
Materials” programma. Ar materiāliem  var iepazīties HBSP mājaslapā 

www.hbsp.harvard.edu/ 

Aicinām izmantot arī brīvpieejas elektroniskos resursus. Informācija par tiem 
pieejama šeit - https://www.riseba.lv/lv/par-riseba/biblioteka/katalogi-un-datu-
bazes/brivpieejas-e-resursi 

7.3. Vai 

akadēmiskajam 

personālam 

bibliotēkas 

lietošanas 

noteikumi ir 

atšķirīgi no 

studentiem? 

Akadēmiskajam personālam, tāpat kā studentiem, ir vienādi bibliotēkas 
lietošanas noteikumi . 

mailto:bibl@riseba.lv
http://www.hbsp.harvard.edu/
https://www.riseba.lv/lv/par-riseba/biblioteka/katalogi-un-datu-bazes/brivpieejas-e-resursi
https://www.riseba.lv/lv/par-riseba/biblioteka/katalogi-un-datu-bazes/brivpieejas-e-resursi


DOCĒTĀJU ROKASGRĀMATA 

15 

© Šī rokasgrāmata satur informāciju, kas var tikt klasificēta kā konfidenciāla vai ierobežotas pieejas informācija. Ja jūs neesat šīs 
rokasgrāmatas adresāts vai persona, kas tiesīga šo ziņu saņemt, vēlamies informēt, ka jebkāda šīs ziņas satura izpaušana, 
kopēšana, izplatīšana vai darbība, pamatojoties uz šajā ziņā ietverto informāciju, ir aizliegta un var būt pretlikumīga. 

 

 

8. Vēlēšana akadēmiskajos amatos 
 

8.1. Kādas 

priekšrocības ir 

augstskolā RISEBA 

ievēlētam 

akadēmiskajam 

personālam?  

Ievēlētam (štata) akadēmiskajam personālam ir noteiktas priekšrocības: 

- apmaksāts astoņu nedēļu atvaļinājums; 

- ik pēc sešiem gadiem — apmaksāts sešu kalendāro mēnešu akadēmiskais 
atvaļinājums zinātniskiem pētījumiem vai zinātniskā darba veikšanai ārpus 
savas darbavietas; 

- ir tiesības vienu reizi saņemt apmaksātu triju mēnešu studiju atvaļinājumu 
doktora disertācijas sagatavošanai; 

- papildus apmaksātas brīvdienas par aktīvi veiktu darbu sabiedriskā kārtā 
(piemēram, kuratoru darbs); 

- veselības apdrošināšana; 

- iespēja apmaksāt redzes korekcijas līdzekļu iegādes izdevumus; 

- papildsamaksa par zinātniskajām publikācijām; 

- apmaksāta dalības maksa konferencēs un radošajos forumos; 

- iespēja apmaksāt komandējuma izdevumus; 

- iespēja piedalīties ERASMUS+ apmaiņas programmā; 

- iespēja celt kvalifikāciju kursos, starptautiskajās meistarklasēs vai 
nometnēs, pilnīgi vai daļēji sedzot izdevumus; 

- studiju maksas atlaides, ja mācībspēks studē augstskolā RISEBA 
(piemēram, doktorantūrā); 

- studiju maksas atlaides mācībspēka ģimenes locekļiem, studējot  
augstskolā RISEBA vai vidusskolā „Victoria”; 

- pabalsti būtiskos dzīves notikumos; 

- apmaksāti darbinieku sporta, atpūtas un komandas saliedēšanas 
pasākumi; 

- pilnīgi vai daļēji apmaksāti darbinieku kopīgie personāla ceļojumi RISEBA 
jubilejās. 

Tomēr štata akadēmiskajam personālam ir arī papildu prasības. Notiek ikgadēja 
akadēmiskā personāla zinātniskā, pedagoģiskā un organizatoriskā darba izvērtēšana 
pēc noteiktiem kritērijiem. No šī vērtējuma ir atkarīga mācībspēka stundas likme 
nākamajā gadā. 

8.2. Ko man darīt, ja 

vēlos tikt ievēlēts? 

Jāatbilst RISEBA Nolikuma par vēlēšanām akadēmiskajos amatos prasībām. 
Pamatkritērijs ievēlēšanai akadēmiskajā amatā ir doktora zinātniskais grāds. Sīkāku 
informāciju var saņemt pie katedras vadītāja. 
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9. Dažādi jautājumi 
 

9.1. Ar ko RISEBA 

augstskola atšķiras 

no citām Latvijas 

augstskolām?  

RISEBA ir viena no vecākajām un lielākajām Latvijas privātajām augstskolām ar 
tradicionāli augstu studiju internacionalizācijas līmeni un programmu īpatsvaru 
angļu valodā. Visas RISEBA studiju programmas ir akreditētas IZM. Augstskolai 
piešķirta Centrālās un Austrumeiropas menedžmenta attīstības asociācijas 
(CEEMAN, http://www.ceeman.org/accreditation) starptautiskā kvalitātes 
akreditācija (International Quality Accreditation). RISEBA ir vienīgā augstskola 
Latvijā, kuras programmām izdevies iegūt prestižo starptautisko EPAS akreditāciju 
(https://www.efmd.org/accreditation-main/epas), kas apliecina izglītības kvalitātes 
atbilstību starptautiskajiem  standartiem. 

No Latvijas augstskolām RISEBA ieņem otro augstāko vietu reitingā “Eduniversal 
Business Schools Ranking” https://eduniversal-ranking.com/business-school-
university-ranking-in-latvia.html) 

9.2. Kur es varu 

iegūt plašāku 

informāciju par 

augstskolu 

RISEBA? 

Iegūt plašāku informāciju par augstskolu RISEBA, tās vadību, simboliku, misiju, 
vīziju un vērtībām var mājaslapā internetā www.riseba.lv 

vai pievienojoties augstskolas RISEBA sociālajiem tīkliem, kuros ievietojam visu 
aktuālo informāciju: 

Facebook :                                        RISEBA.LV 

Facebook International                 RISEBA International 

Instagram                                          @risebauniversity 

Instagram International                 @riseba_international 

LinkedIn                                             RISEBA_University 

Youtube                                             @risebaweb 

Twitter                                               @RISEBA_LV 

ENG Wikipedia: 
https://en.wikipedia.org/wiki/RISEBA_University_of_Business,_Arts_and_Technolo
gy 

LV Wikipedia: 
https://lv.wikipedia.org/wiki/R%C4%ABgas_Starptautisk%C4%81_ekonomikas_un_
biznesa_administr%C4%81cijas_augstskola 

9.3. Kur man 

vērsties, ja gribu, 

lai RISEBA par 

mani publicē ziņas 

Lai par Jums RISEBA publicētu ziņas tās mājaslapā vai sociālajos tīklos, sazinieties ar 
RISEBA Mārketinga un komunikācijas nodaļas vadītāju. Kontaktinformācija ir 
atrodama RISEBA mājaslapā: https://www.riseba.lv/lv/kontakti/marketinga-un-
komunikacijas-nodala  

 

 

Paldies, ka esat izvēlējušies strādāt augstskolā RISEBA! Ceram, ka šī informācija palīdzēs Jums 

izprast studiju procesu augstskolā un veiksmīgi pildīt mācībspēka pienākumus  mūsu kolektīvā. 

Vēlam Jums panākumus un radošu studiju procesu! 

Jūsu augstskola RISEBA 

http://www.ceeman.org/accreditation
https://www.efmd.org/accreditation-main/epas
https://www.efmd.org/accreditation-main/epas
https://eduniversal-ranking.com/business-school-university-ranking-in-latvia.html
https://eduniversal-ranking.com/business-school-university-ranking-in-latvia.html
http://www.riseba.lv/
https://www.facebook.com/RISEBA.LV
https://www.facebook.com/RISEBA.INTERNATIONAL
https://www.instagram.com/risebauniversity/
https://www.instagram.com/riseba_international/
https://www.linkedin.com/school/riseba-university/
https://www.youtube.com/channel/UCoJBgcb0GL0vGhgmAby0sjw
https://twitter.com/RISEBA_LV
https://en.wikipedia.org/wiki/RISEBA_University_of_Business,_Arts_and_Technology
https://en.wikipedia.org/wiki/RISEBA_University_of_Business,_Arts_and_Technology
https://lv.wikipedia.org/wiki/R%C4%ABgas_Starptautisk%C4%81_ekonomikas_un_biznesa_administr%C4%81cijas_augstskola
https://lv.wikipedia.org/wiki/R%C4%ABgas_Starptautisk%C4%81_ekonomikas_un_biznesa_administr%C4%81cijas_augstskola
https://www.riseba.lv/lv/kontakti/marketinga-un-komunikacijas-nodala
https://www.riseba.lv/lv/kontakti/marketinga-un-komunikacijas-nodala
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