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Nolikums par studiju programmu izveides,  

apstiprināšanas un pārskatīšanas kārtību LKrA 

Apstiprināts 

LKrA Senāta sēdē Nr. ____ 2016. gada 15. jūnijā 

 

1. Nolikums nosaka kārtību, ka notiek jaunu studiju programmu izstrāde, apstiprināšanas un 

atjaunošanas kārtību. Nolikums atbilst “Studiju virziena attīstības plānam 2020.-2027. gadam”. 

2. Ierosinājumi par jaunu studiju programmu izstrādi ir regulārs LKrA akadēmiskās kvalitātes 

nodrošināšanas un kvalitātes monitoringa instruments. 

3. Ierosinājums par jaunas studiju programmas izstrādi nāk no augstskolas vadības, personāla vai 

studējošajiem, vai darba devējiem.  

4. Ierosinājuma noformēšanas kārtība ir sekojoša: 

a. Iesniegums par studiju programmas izstrādi tiek iesniegts studiju virziena programmas 

direktoram. 

b. Studiju virziena direktors kopā ar mācībspēkiem apspriež ierosinājuma lietderību un laiku, 

kad jauna studiju programma varētu tikt ieviesta. 

c. Priekšlikums tiek apspriests Senāta sēdē, klātesot studiju programmas autoram; tiek 

apspriesta programmas lietderība, provizoriskais darba tirgus pieprasījums pēc attiecīgajiem 

speciālistiem. Pēc apspriešanas Senāts balso par studiju programmas ieviešanu vai 

noraidīšanu. Pēc apspriešanas tiek pieņemts atbilstošs Senāta lēmums. 
d. Pozitīva lēmuma gadījumā Senāts lūdz studiju virziena direktoru organizēt studiju 

programmas plāna, studiju kursu aprakstu un citu nepieciešamo dokumentu sagatavošanu 

studiju programmas licencēšanai, kā arī attiecīgo mācībspēku piesaisti studiju programmas 

īstenošanai.  

e. Dokumentu projekti, īpaši studiju kursu apraksti, un mācībspēku saraksts pēc iepriekšējas 

iepazīšanās un izvērtēšanas tiek apspriesti atsevišķā Senāta sēdē.  

f. Par sagatavotajiem dokumentu projektiem darba devēju pārstāvji sniedz savus atzinumus. 

Ja sagatavotie dokumenti gūst Senāta pārstāvju atbalstu, studiju programma tiek apstiprināta 

un studiju programmas direktoram tiek uzdots noteiktā termiņā sagatavot iesniegumu un 

citus atbilstošos dokumentus programmas licencēšanai.  

5. Līdzīgi notiek arī programmas īstenošanas gaitas un studiju kursu aktualizēšanas un pilnveides 

nepieciešamības apspriešana un izvērtēšana. Šie jautājumi tiek izskatīti Senāta sēdē vismaz reizi 

studiju gadā.  

6. Studiju virziena pašnovērtējuma ziņojums tiek pārskatīts reizi gadā, ko veic pašnovērtējuma 

ziņojuma sagatavošanas darba grupa studiju virziena direktora vadībā, sadarbībā ar mācībspēkiem, 

studējošajiem un darba devējiem.  

7. Pamatojoties uz studējošo, mācībspēku, darba devēju un augstskolas vadības priekšlikumiem, darba 

grupa sagatavo pašnovērtējuma ziņojuma pilnveides projektu, ko apspriež un apstiprina Senāta sēdē.  

8. Pašnovērtējuma ziņojuma pilnveides procesā tiek izskatīti jautājumi par studiju programmas un 

studiju kursu satura izmaiņām, jaunu studiju kursu iekļaušanu programmā, kā arī jaunu studiju 

programmu izstrādes nepieciešamību vai esošo programmu slēgšanu. 
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