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Izdots saskaņā ar Augstskolu likuma 3.panta pirmo daļu

I. Jēdzieni
1. Studiju programma – akadēmiskā bakalaura, maģistra, doktora studiju programma,
pirmā līmeņa vai otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma.
2. Tālākizglītības programma – profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides
izglītības, pedagogu profesionālās kompetences pilnveides, pieaugušo neformālās izglītības
un interešu izglītības programma, kas ietver personas iepriekš iegūtās izglītības turpināšanu
un profesionālās meistarības pilnveidošanu atbilstoši konkrētās profesijas prasībām vai
individuālo izglītības vajadzību un vēlmju īstenošanu neatkarīgi no iepriekšējās izglītības.
(LU Senāta 28.10.2019. lēmuma Nr. 36 redakcijā)

3. Studiju modulis – studiju programmas daļa, kuru veido vismaz divi studiju kursi, kas
nodrošina studējošā specializāciju zinātnē vai profesionālās darbības jomā.
4. Obligātā daļa – studiju kursi, kuru apgūšana visiem studiju programmā studējošajiem ir
obligāta.
5. Ierobežotas izvēles daļa – viena vai vairākas studiju kursu kopas, no kurām studentam
jāizvēlas studiju kursi ar katrai kopai noteiktu kredītpunktu apjomu, kas ir mazāks par visas
kopas kredītpunktu apjomu.
6. Izvēles daļa – studiju kursi, kurus Latvijas Universitātes (turpmāk - LU) noteiktā kārtībā
studējošais izvēlas un apgūst jebkurā LU vai citas augstskolas tā paša vai augstāka augstākās
izglītības līmeņa studiju programmā.
7. Akadēmiskā prakse – praksei pielīdzināms studiju kurss LU vai ārpus LU, kas veicina
profesionālās kompetences attīstību un sekmē studējošā nodarbināmības iespējas pēc studiju
programmas absolvēšanas.
8. Vispārējās prasmes – ar nozaru specifiku nesaistītas, darba devēja un nodarbināmā
konkurētspēju sekmējošas zināšanas, prasmes un attieksmes kritiskās domāšanas,
starppersonu komunikācijas, digitālās, sociālās un pilsoniskās darbības, pašiniciatīvas un
uzņēmējdarbības, un citās jomās, kuras apgūst nozaru studiju kursos vai iekļaujot programmā
citu nozaru studiju kursus.
II. Vispārīgie noteikumi
9. Nolikuma mērķis ir noteikt LU izstrādājamo un īstenojamo studiju programmu un
tālākizglītības programmu satura un īstenošanas prasības, kas nodrošinātu kvalitatīvu, Latvijā
un starptautiski konkurētspējīgu, mūsdienīgu un pievienoto vērtību saturošu studiju
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programmu, tālākizglītības programmu piedāvājumu studējošajiem, kā arī resursefektīvu to
īstenošanu.
10. Nolikums nosaka studiju programmu un tālākizglītības programmu struktūras, satura un
pārvaldības principus LU. Nolikums ietver LU īstenoto studiju programmu un tālākizglītības
programmu un to struktūras raksturojumu, kā arī programmu izstrādes noteikumus.
11. Noteikumus un kārtības, kas ir saistītas ar šī nolikuma ieviešanu, kā arī citus saistošos
normatīvos aktus izdod LU noteiktā kārtībā.
12. LU izstrādā un īsteno:
12.1. akadēmiskās studiju programmas;
12.2. pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas;
12.3. otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas;
12.4. rezidentūras programmas;
12.5. tālākizglītības programmas.
13. Studiju programmu īstenošanas mērķis ir nodrošināt iespēju iegūt starptautiski atzītu
akadēmisko un profesionālo augstāko izglītību, veikt fundamentālus un lietišķus pētījumus
humanitārajās, dabas, medicīnas, tehniskajās un sociālajās zinātnēs, kā arī organizēt atbilstošu
tālākizglītību, lai attīstītu zinātni, Latvijas ekonomiku, veicinātu sabiedrības izaugsmi, koptu
latviešu valodu un kultūru, stiprinātu dažādu kultūru sakaru tradīcijas.
14. Studiju programmā tiek nodrošināta iespēja iegūt zināšanas par attiecīgās zinātnes
nozares terminoloģiju angļu vai citā ES valodā.
15. Studiju programmu un tālākizglītības programmu nolikums (turpmāk – nolikums)
izstrādāts, ievērojot Izglītības likuma, Augstskolu likuma, Profesionālās izglītības likuma,
Zinātniskās darbības likuma, valsts akadēmiskās izglītības standarta, pirmā līmeņa
profesionālās augstākās izglītības valsts standarta, otrā līmeņa profesionālās augstākās
izglītības valsts standarta, LU Satversmes un citu spēkā esošu tiesību aktu prasības.
16. Pilna laika studijās ne mazāk kā 40 % no bakalaura studiju programmas apjoma (izņemot
praksei, ja tāda ir noteikta, un bakalaura darba izstrādei paredzēto apjomu) veido
kontaktstundas.
17. Pilna laika studijās ne mazāk kā 30 % no maģistra studiju programmas apjoma (izņemot
praksei, ja tāda ir noteikta, un maģistra darba izstrādei paredzēto apjomu) veido
kontaktstundas.
18. Studējošajam plāno ne vairāk kā 6 noslēguma pārbaudījumus akadēmiskā gada viena
semestrī.
19. Noslēguma pārbaudījumus var plānot semestra ietvaros, noslēdzot studiju kursu.
20. Studiju kursus, kas pieder citai Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas
klasifikācijas grupai nekā pati studiju programma, LU noteiktā kārtībā apstiprina un to
docētājus saskaņo par atbilstošo zinātnes nozari atbildīgā struktūrvienība.
21. Studiju programmām, kuru struktūru un saturu nosaka ārējie tiesību akti un pēc kuru
apgūšanas tiek iegūta reglamentēta profesionālā kvalifikācija, kā arī studiju programmām,
kuras LU īsteno kopīgi ar Latvijas vai ārvalstu augstskolām vai kuras LU pārņem no citas
augstskolas saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem, šo nolikumu piemēro tiktāl, cik tas nav
pretrunā ar ārējiem tiesību aktiem, un lai sasniegtu ārējā tiesību aktā un studiju programmā
noteiktos mērķus.
211. Studiju programmās iekļauj obligātās, ierobežotās izvēles un izvēles daļas.

III. Studiju programmu īstenošanas formas
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22. LU īsteno studijas pilna laika klātienes (turpmāk – PLK), nepilna laika klātienes
(turpmāk – NLK) un nepilna laika neklātienes (turpmāk – NLN) studiju formās.
23. PLK studijas paredz vismaz 40 kredītpunktu, bet ne vairāk kā 52 kredītpunktu ieguvi
viena studiju gada laikā.
24. NLK studijas paredz mazāk nekā 40 kredītpunktu apguvi akadēmiskajā gadā un mazāk
nekā 40 akadēmiskās stundas nedēļā, plānojot studiju darbu studiju gada laikā vienmērīgi
sadalītās nodarbībās, dodot iespēju strādājošajiem studējošajiem apgūt programmu pēc
atbilstoša studiju plāna.
25. NLN studijas paredz mazāk nekā 40 kredītpunktu apguvi akadēmiskajā gadā un mazāk
nekā 40 akadēmiskās stundas nedēļā, izmantojot studiju darbā lielākoties tālmācības metodes
līdz ar ierobežotu skaitu klātienes sesijām, dodot iespēju strādājošajiem studējošajiem, arī
tādiem, kas dzīvo attālos valsts rajonos un ārvalstīs, apgūt programmu pēc atbilstoša studiju
plāna.
26. Visās studiju formās LU nodrošina iespēju izmantot e – studiju vidi.
27. Studentam ir tiesības izveidot individuālo studiju plānu LU noteiktā kārtībā.
IV. Akadēmiskās studiju programmas
28. LU izstrādā un īsteno akadēmiskās bakalaura, maģistra un doktora studiju programmas.
29. Akadēmisko studiju programmu saturu veido atbilstoši šajā nolikumā aprakstītajai
struktūrai, tai skaitā ievērojot ārējo tiesību aktu prasības studiju programmu satura un
struktūras nosacījumiem.
30. Studiju programmu kopējo mērķu un uzdevumu ietvaros var paredzēt dziļāku
specializāciju, ieviešot apakšprogrammas.
V. Akadēmiskās bakalaura studiju programmas
31. Akadēmiskās bakalaura studiju programmas apjoms ir no 120 līdz 160 kredītpunktiem.
32. Akadēmiskās bakalaura studiju programmas mērķis ir nodrošināt iespēju iegūt
starptautiski atzītu akadēmisko augstāko izglītību, veicot fundamentālus un lietišķus
pētījumus dabaszinātnēs, humanitārajās zinātnēs, inženierzinātnēs un tehnoloģijās, medicīnas
un veselības zinātnēs un sociālajās zinātnēs, lai iegūtu darba tirgū pieprasītas kompetences
Starptautiskās izglītības klasifikācijas (International Standard Classification of Education,
ISCED) sestajā līmenī un nodarbināmības iespējas Latvijas Republikas profesiju
klasifikatoram atbilstošā 4. līdz 1. pamatgrupas līmenī.
33. Akadēmiskās bakalaura studiju programmas izstrādē ievēro Ministru kabineta 2014. gada
13. maija noteikumos Nr. 240 “Noteikumi par valsts akadēmiskās izglītības standartu”
noteiktās prasības obligātās un ierobežotās izvēles daļas studiju kursu apjomam un struktūrai,
studiju programmas obligātajā daļā iekļaujot arī:
33.1. akadēmiskās vai citas prakses apguvi LU vai ārpus LU vismaz 2 kredītpunktu
apjomā;
33.2. civilās aizsardzības un vides aizsardzības kursus kopā ne mazāk kā 2 kredītpunktu
apjomā, ja šie kursi nav iekļauti studiju programmas obligātajā daļā plašākā apjomā.
34. Akadēmiskās bakalaura studiju programmas ierobežoto izvēli veido studiju kursi vai
moduļi vismaz 20 kredītpunktu apjomā grādu piešķirošās studiju programmas ietvaros.
35. Ierobežotās izvēles moduļus vai studiju kursus ar kopējo apjomu līdz 20 kredītpunktu
apjomam drīkst apgūt radniecīgās vai saistītās studiju programmās, saskaņojot ar studiju
programmas direktoru LU noteiktā kārtībā.
36. Brīvās izvēles studiju kursus studiju programmā paredzētajā apjomā LU noteiktā kārtībā
var apgūt arī citās augstākās izglītības studiju programmās LU vai ārpus LU.
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37. Akadēmiskās bakalaura studiju programmas obligātajā vai ierobežotās izvēles daļā tiek
iekļauti studiju kursi vai moduļi vismaz 4 kredītpunktu apjomā, kurus apgūst svešvalodā
(angļu vai citā ES valodā). Šis punkts neattiecas uz studiju programmām, kas tiek īstenotas
angļu vai citās ES valodās.
VI. Akadēmiskās maģistra studiju programmas
38. Akadēmiskās maģistra studiju programmas apjoms ir vismaz 80 kredītpunkti, ja tajā
paredzēta reflektantu uzņemšana pēc 120 kredītpunktu apjoma akadēmiskās bakalaura studiju
programmas apguves vai vismaz 40 kredītpunkti, ja tajā paredzēta reflektantu uzņemšana pēc
160 kredītpunktu apjoma akadēmiskās vai profesionālās bakalaura studiju programmas
apguves.
39. Akadēmiskās maģistra studiju programmas mērķis ir nodrošināt iespēju iegūt
zinātniskajos pētījumos balstītu starptautiski atzītu akadēmisko augstāko izglītību, veicot
fundamentālus un lietišķus pētījumus dabaszinātnēs, humanitārajās un mākslas zinātnēs,
inženierzinātnēs un tehnoloģijās, medicīnas un veselības zinātnēs, sociālajās zinātnēs,
pakalpojumu nozarē, lai iegūtu darba tirgū pieprasītas kompetences septītajā ISCED
izglītības līmenī un nodarbināmības iespējas Latvijas Republikas profesiju klasifikatoram
atbilstošā 3. līdz 1. pamatgrupas līmenī.
40. Akadēmiskās maģistra studiju programmas izstrādē ievēro Ministru kabineta 2014.gada
13.maija noteikumos Nr.240 “Noteikumi par valsts akadēmiskās izglītības standartu”
noteiktās prasības obligātās daļas studiju kursu apjomam un struktūrai.
41. Maģistra darbu studējošais izstrādā zinātnieka vadībā.
42. Akadēmiskās maģistra studiju programmas obligātajā vai ierobežotās izvēles daļā tiek
iekļauti studiju kursi vai moduļi, kurus apgūst svešvalodā (angļu vai citā ES valodā), vismaz
8 kredītpunktu apjomā 80 kredītpunktu apjoma studiju programmās un 4 kredītpunktu
apjomā 40 kredītpunktu apjoma studiju programmās apgūst svešvalodā. Šis punkts neattiecas
uz studiju programmām, kas tiek īstenotas angļu vai citās ES valodās.
43. Papildus akadēmiskās maģistra studiju programmas obligātajai daļai studējošais apgūst
civilās aizsardzības un vides aizsardzības studiju kursus kopā ne mazāk kā 2 kredītpunktu
apjomā, ja studējošais tos nav apguvis iepriekšējā studiju posmā.
VII. Akadēmiskās doktora studiju programmas
44. Akadēmiskās doktora studiju programmas ilgums pilna laika studijās ir vismaz trīs gadi.
Studiju programmās iekļauj obligātās, ierobežotās izvēles un izvēles daļas.
45. Akadēmiskās doktora studiju programmas mērķis ir nodrošināt iespēju iegūt individuālā
zinātniskajā darbā balstītu starptautiski atzītu akadēmisko augstāko izglītību un zinātnisko
kvalifikāciju, veicot fundamentālus un lietišķus pētījumus dabaszinātnēs, humanitārajās un
mākslas zinātnēs, inženierzinātnēs un tehnoloģijās, medicīnas un veselības zinātnēs,
sociālajās zinātnēs, pakalpojumu nozarē, lai iegūtu darba tirgū pieprasītas kompetences
astotajā ISCED izglītības līmenī un nodarbināmības iespējas Latvijas Republikas profesiju
klasifikatoram atbilstošā 1. pamatgrupas līmenī.
46. Akadēmiskās doktora studiju programmas obligāto daļu veido:
46.1. studijas un promocijas darba izstrāde, kas ietver literatūras un avotu analīzi,
pētījuma īstenošanu, t.sk. regulāru, bet ne retāk kā reizi gadā, vadītāja novērtētu pārskatu
par paveikto, noslēguma pārskata sagatavošanu un prezentāciju katra studiju gada
noslēgumā studiju programmā noteiktā kārtībā, iegūto rezultātu apkopošanu un analīzi,
publikāciju sagatavošanu un dalību zinātniskās konferencēs, kopā vismaz 80
kredītpunktu apjomā;
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46.2. vispārējo prasmju modulis vismaz 12 kredītpunktu apjomā, kas var ietvert
augstskolu pedagoģisko praksi, augstskolu didaktikas kursu un citus studiju kursus
vispārējo prasmju pilnveidei;
46.3. promocijas eksāmeni, studiju kursi zinātņu nozarē vai apakšnozarē vismaz 14
kredītpunktu apjomā;
46.4. dalība LU doktorantūras skolās vai līdzvērtīga pieredze ārvalstu augstskolās vai
pētniecības institūcijās vismaz 6 kredītpunktu apjomā.

VIII.
Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas
47. Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas apjoms ir 80 līdz
120 kredītpunkti.
48. Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas mērķis ir nodrošināt
iespēju iegūt starptautiski atzītu profesionālo nepabeigta pirmā cikla augstāko izglītību, lai
iegūtu piekto ISCED izglītības līmeni un darba tirgū pieprasītas kompetences atbilstoši
Latvijas Republikā apstiprinātam ceturtās profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesijas
standartam.
49. Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas izstrādē ievēro
Ministru kabineta 2001.gada 20.marta noteikumos Nr.141 “Noteikumi par pirmā līmeņa
profesionālās augstākās izglītības valsts standartu” noteiktās prasības studiju programmā
iekļaujamo kursu apjomam un struktūrai.
IX. Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas
50. LU veido un īsteno šādas otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju
programmas:
50.1. profesionālās bakalaura studiju programmas;
50.2. profesionālās maģistra studiju programmas;
50.3. citas otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas.
51. Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu mērķis ir nodrošināt
iespēju iegūt starptautiski atzītu profesionālo augstāko izglītību, lai iegūtu sesto vai septīto
ISCED izglītības līmeni un darba tirgū pieprasītas kompetences atbilstoši Latvijas Republikā
apstiprinātam piektā profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesijas standartam vai atbilstoši
reglamentētas profesionālas kvalifikācijas prasībām, kur studiju programmas struktūru un
saturu nosaka ārējie normatīvie akti.
52. Pilna laika studijās ne mazāk kā 40 % no bakalaura studiju programmas apjoma (izņemot
praksei, ja tāda ir noteikta, un bakalaura darba izstrādei paredzēto apjomu) veido
kontaktstundas.
53. Pilna laika studijās ne mazāk kā 30 % no maģistra studiju programmas apjoma (izņemot
praksei, ja tāda ir noteikta, un maģistra darba izstrādei paredzēto apjomu) veido
kontaktstundas.
X. Profesionālās bakalaura studiju programmas
54. Profesionālo bakalaura studiju programmu apjoms ir vismaz 160 kredītpunkti.
55. Profesionālās bakalaura studiju programmas ietver obligātās un ierobežotās izvēles daļas
studiju kursus, kas organizēti studiju kursos vai moduļos.
56. Profesionālās bakalaura studiju programmas izstrādē ievēro Ministru kabineta 2014. gada
26. augusta noteikumos Nr. 512 “Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās
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izglītības valsts standartu” noteiktās prasības profesionālajā bakalaura studiju programmā
iekļaujamo studiju kursu saturam un struktūrai.
57. Profesionālajā bakalaura studiju programmā iekļauj civilās aizsardzības un vides
aizsardzības kursus kopā ne mazāk kā 2 kredītpunktu apjomā, ja šie kursi nav iekļauti studiju
programmas profesionālās kompetences apguves daļā plašākā apjomā.

XI. Profesionālās maģistra studiju programmas
58. Profesionālās maģistra studiju programmas apjoms ir vismaz 80 kredītpunkti, ja tajā
paredzēta reflektantu uzņemšana pēc 120 kredītpunktu apjoma akadēmiskās bakalaura studiju
programmas apguves vai vismaz 40 kredītpunkti, ja tajā paredzēta reflektantu uzņemšana pēc
160 kredītpunktu apjoma profesionālās vai akadēmiskās bakalaura studiju programmas
apguves, ja tajā ir ietverti 5.profesionālās kvalifikācijas līmenim atbilstoši studiju rezultāti un
prakse vismaz 20 kredītpunktu apjomā, vai pēc akadēmiskās maģistra studiju programmas
apguves.
59. Profesionālās maģistra studiju programmas izstrādē ievēro Ministru kabineta 2014. gada
26. augusta noteikumos Nr. 512 “Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās
izglītības valsts standartu” noteiktās prasības profesionālajā maģistra studiju programmā
iekļaujamo studiju kursu saturam un struktūrai.
60. Profesionālajā bakalaura studiju programmā studenti papildus apgūst civilās aizsardzības
un vides aizsardzības kursus kopā ne mazāk kā 2 kredītpunktu apjomā, ja šie kursi nav
iekļauti studiju programmas profesionālās kompetences apguves daļā plašākā apjomā.
61. Profesionālā maģistra studiju programma var ietvert izvēles daļu.
XII. Tālākizglītības programmas
62. LU izstrādā un īsteno tālākizglītības programmas, tajā skaitā:
62.1. profesionālās tālākizglītības programmas;
62.2. profesionālās pilnveides izglītības programmas vismaz 160 stundu apjomā;
62.3. pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas;
62.4. pieaugušo neformālās izglītības programmas;
62.5. interešu izglītības programmas.
63. Tālākizglītības programmu mērķis ir nodrošināt iespēju iegūt vai pilnveidot darba tirgus
prasībām atbilstošu profesionālo kvalifikāciju vai individuālo izglītības vajadzību un vēlmju
īstenošanu neatkarīgi no iepriekšējās izglītības.
(LU Senāta 28.10.2019. lēmuma Nr. 36 redakcijā)

XIII. Studiju programmu izstrāde
64. LU izstrādā vienas nozares vai starpnozaru studiju programmas. Studiju programmu
izstrāde LU noteiktā kārtībā norit šādos secīgos posmos:
64.1. studiju programmas koncepcijas izstrāde un apstiprināšana studiju programmu
kvalitātes novērtēšanas komisijā (turpmāk − SP KNK);
64.2. pilna apjoma studiju programmas izstrāde un apstiprināšana SP KNK;
64.3. studiju programmas apstiprināšana LU Senātā;
64.4. studiju programmas licencēšana un akreditācija.
(LU Senāta 28.10.2019. lēmuma Nr. 36 redakcijā)

65. Studiju programmas koncepcijas izstrādi vai pilnu studiju programmu izstrādi var
ierosināt LU personāla pārstāvji un darbinieki, LU koleģiālās lēmējinstitūcijas, kā arī ar LU
nesaistītas personas.
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66. Studiju programmas koncepcijas izstrādi saskaņo ar fakultātes dekānu un jomas
prorektoru. Starpnozaru studiju programmas koncepcijas izstrādi saskaņo ar atbilstošo jomu
prorektoriem.
67. Programmas koncepcijā ietver:
67.1. programmas struktūras, satura, studiju rezultātu aprakstu;
67.2. iegūstamās kvalifikācijas nosaukumu;
67.3. programmas absolventu iespējamā darba tirgus izpēti;
67.4. atsauksmes no iespējamo darba devēju pārstāvjiem;
67.5. izglītības piedāvājuma izpēti Latvijā un ārzemēs;
67.6. ieceres salīdzinājumu ar līdzīgām Latvijas un ārvalstu augstskolās īstenotajām
studiju programmām;
67.7. akadēmiskā potenciāla pieejamības analīzi;
67.8. sadarbības iespēju analīzi ar citām studiju programmām un augstskolām;
67.9. nepieciešamo materiālo resursu, tai skaitā bibliotēkas resursu, aprakstu;
67.10. programmas izmaksu novērtējumu.
68. Studiju programmas koncepciju saskaņo studiju programmu padomē vai padomēs un ar
iesaistīto struktūrvienību vadītājiem. Programmas koncepcijas izveidē iesaistītās
struktūrvienības vienojas par koncepcijas virzīšanas atbildīgo personu.
69. Koncepcijas virzītājs iesniedz Akadēmiskajā departamentā:
69.1. SP KNK priekšsēdētājam adresētu iesniegumu ar lūgumu izvērtēt studiju
programmas koncepciju;
69.2. studiju programmas koncepciju atbilstoši 75.punktam.
70. SP KNK, pieaicinot neatkarīgus ekspertus, izvērtē studiju programmas koncepciju,
sagatavo atzinumu koncepcijas virzītājam un iesaistītās struktūrvienības vadītājam vai
struktūrvienību vadītājiem par studiju programmas izstrādes tālāku virzību.
71. Pozitīva SP KNK atzinuma gadījumā struktūrvienības vadītājs vai vadītāji izveido darba
grupu studiju programmas turpmākai izstrādei un notīko atbildīgo par turpmāko programmas
virzību.
72. Negatīva SP KNK atzinuma gadījumā struktūrvienības vadītājs var lūgt atkārtoti SP
KNK izskatīt koncepciju, pieaicinot citus recenzentus, t.sk. ārvalstu.
73. Izstrādātu studiju programmu iesniedz apstiprināšanai studiju programmu padomē vai
padomēs un fakultātes domē vai fakultāšu domēs, vai zinātnisko institūtu zinātniskajās
padomēs.
74. Pēc studiju programmas apstiprināšanas 76.punktā minētajās institūcijās atbildīgais par
studiju programmas virzību iesniedz Akadēmiskajam departamentam:
74.1.
SP KNK priekšsēdētājam adresētu iesniegumu;
74.2.
struktūrvienību domes vai iesaistīto struktūrvienību domju sēdes protokola/-u
izrakstu/-us;
74.3.
76.punktā minēto institūciju lēmumus par studiju programmas apstiprināšanu
un tālāku virzību;
74.4.
studiju programmas aprakstu, kas noformēts saskaņā ar ārējo normatīvo aktu
prasībām.
75. Akadēmiskais departaments izvērtē studiju programmas atbilstību ārējo normatīvo
dokumentu prasībām.
76. Ārējo tiesību aktu prasībām atbilstošas studiju programmas kvalitāti izvērtē divi
neatkarīgi eksperti, kurus apstiprina LU noteiktā kārtībā. Programmas nodrošinājumu ar
mācību literatūru izvērtē un atzinumu sniedz LU Bibliotēka. Lēmumu par studiju programmu
virzīšanu apstiprināšanai Senātā pieņem SP KNK sēdē.
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77. SP KNK sniedz atzinumu LU Senātam par SP KNK apstiprinātās studiju programmas
kvalitāti un atbilstību tiesību aktu prasībām.

XIV. Tālākizglītības programmu izstrāde un īstenošana
78. Vienas nozares vai starpnozaru tālākizglītības programmas var izstrādāt un īstenot LU
pamatstruktūrvienības un Administrācijas departamenti.
79. Tālākizglītības programmu izstrāde un īstenošana notiek atbilstoši LU normatīvajiem
aktiem un atbilstoši programmas veidam.
80. (Svītrots ar LU Senāta 28.10.2019. lēmumu Nr. 36)
(LU Senāta 28.10.2019. lēmuma Nr. 36 redakcijā)

XV. Studiju programmu īstenošana
81. Akreditētu un licencētu studiju programmu īstenošanas kārtību nosaka LU iekšējie
tiesību akti, tajā skaitā par:
81.1. jaunu studiju un izglītības programmu sākšanu;
81.2. uzņemšanas nosacījumiem, imatrikulāciju un reģistrēšanos studijām;
81.3. studiju kursu un moduļu, studiju prakšu plānošanu, īstenošanu un aktualizēšanu;
81.4. pārbaudījumu, galapārbaudījumu organizēšanu un rotācijas norisi;
81.5. eksmatrikulāciju, diploma un apliecinājumu izsniegšanu;
81.6. iepriekš iegūtās izglītības vai profesionālās pieredzes pielīdzināšanu;
81.7. studiju programmu pašnovērtēšanas procesu;
81.8. studējošo priekšlikumu un sūdzību iesniegšanu, administratīvo lēmumu
apstrīdēšanu;
81.9. promocijas procesu.
82. Noteikumus un kārtības, kas ir saistītas ar šī nolikuma ieviešanu, kā arī citus saistošos
normatīvos aktus izdod LU noteiktā kārtībā.
83. Starpdisciplināras studiju programmas, kuru īstenošanā līdzvērtīgi iesaistītas vairākas
struktūrvienības, ar rektora rīkojumu organizē attīstības programmu veidā Akadēmiskajā
departamentā. Šādu attīstības programmu pārraudzībai izveido uzraudzības padomi, iekļaujot
tajā visu programmas īstenošanā iesaistīto pamatstruktūrvienību un LU Administrācijas
pārstāvjus.
84. Lēmumu par studiju programmas slēgšanu pieņem LU Senāts.
(LU Senāta 28.10.2019. lēmuma Nr. 36 redakcijā)

XVI. Izmaiņas studiju programmās un tālākizglītības programmās
85. Izmaiņas studiju programmās var ierosināt LU personāls, t.sk. studējošie, LU sociālie
partneri un Akadēmiskais departaments, tās izvērtē un virza apstiprināšanai studiju
programmu padome/-es, bet apstiprina fakultātes dome/-es.
Izmaiņas tālākizglītības programmās var ierosināt LU personāls, t.sk. kursu
klausītāji, LU sociālie partneri un Akadēmiskais departaments, tās izvērtē un
apstiprina atbilstoši LU normatīvajiem aktiem.

85.1.

(LU Senāta 28.10.2019. lēmuma Nr. 36 redakcijā)

86.

XVII. Noslēguma noteikumi
Nolikums stājas spēkā 2017. gada 1. maijā.
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87. Akadēmiskais departaments sagatavo metodiskos ieteikumus šā nolikuma
piemērošanai.
88. Ar šī nolikuma spēkā stāšanos spēku zaudē LU Senāta ar 2004. gada 29. marta lēmumu
Nr. 236 apstiprinātais Latvijas Universitātes Studiju programmu nolikums.
89. Nolikuma spēkā stāšanās brīdī akreditētās studiju programmas un virzieni drīkst palikt
nemainīgi līdz akreditācijas perioda beigām.
(LU Senāta 28.10.2019. lēmuma Nr. 36 redakcijā)

90. Ar šo grozījumu spēkā stāšanos spēku zaudē Latvijas Universitātes Tālākizglītības un
interešu izglītības nolikums (apstiprināts ar LU Senāta 28.05.2012. lēmumu Nr. 224).
(LU Senāta 28.10.2019. lēmuma Nr. 36 redakcijā)

Senāta priekšsēdētājs

M. Kļaviņš

Senāta sekretāre

I. Upacere
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