IETEIKUMI un noteikumi 2021./2022. studiju gada 1. semestra (rudens-ziemas) sesijas kārtošanai
Latvijas Mākslas akadēmijā
1. Saskaņā ar LMA 2021./2022. studiju gada plānu no 2021. gada 6. decembra sākas 2021./2022. studiju gada
1. semestra (rudens-ziemas) skates un eksāmenu sesija.
Pēc studiju gada plānojuma sesija tiek organizēta divās daļās:
no 06.12.2021. līdz 17.12.2021. – 1. daļa - skates;
no 18.12.2021. līdz 02.01.2022. – Ziemassvētku un Jaungada brīvlaiks
no 03.01.2022. līdz 14.01.2022. – 2. daļa – teorētisko priekšmetu eksāmeni un ieskaites.
Pārbaudījumi šajā semestrī tiek organizēti gan KLĀTIENĒ, ievērojot Covid-19 drošus apstākļus, attiecīgi:
studiju un darba procesā piedalās studējošie un darbinieki tikai ar sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas
sertifikātu;
• bibliotēkas un Informācijas centra darbība notiek Covid-19 drošos apstākļos – darbinieki un apmeklētāji var atrasties telpās
tikai ar sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu;
• skašu formāts - viena studiju kursa ietvaros un bez apmeklētāju pucēšanās;
• pēc iespējas ierobežot dažādu kursu pārklāšanos, nepārsniedzot 20 cilvēku ietilpību auditorijās vai apakšnozaru u.c. telpās,
•

gan ATTĀLINĀTI (saskaņā ar katras apakšnozares skašu un eksāmenu grafiku).
Šajā skašu un eksāmenu sesijā:
1) LMA studējošajiem Studiju grāmatiņas netiek izsniegtas;
2) visu pārbaudījumu rezultāti tiks ievadīti LAIS sistēmā;
3) skašu-praktisko darbu izvērtējums jāorganizē un jānodrošina katedrām. Katra apakšnozare nosaka datumu un
telpas, kurās notiks katra kursa darba izvērtējums, kā arī nosaka attiecīgo darba platformu (zoom; moodle; google
disks u.c), kurā studējošais augšupielādē savus darbus, lai priekšmeta docētājs un katedra var tos novērtēt), ja
skates plānotas attālinātā formātā;
4) apakšnozaru kompozīcijas un specialitātes darbu izvērtējumu jāveic līdz š.g. 17.12.2021.;
5) teorētisko priekšmetu pārbaudījumi (lielajām un miksētajām grupām) tiek plānoti un organizēti ATTĀLINĀTĀ
formātā, docētājam un studentu grupai savstarpēji vienojoties par darba platformu, kurā notiks pārbaudījums
(zoom; moodle u.c.). Pārbaudījuma formai jābūt definētai studiju priekšmeta kursa aprakstā (jābūt ievadītam
LAIS).
 LMA atbalsts LAIS - administratore Arta Žodziņa arta.zodzina@lma.lv; moodle - Ansis Rozentāls
ansis.rozentals@gmail.com; admin@lma.lv
2. Ja students sesijas laikā saslimst vai rodas citi nopietni ierobežojoši apstākļi, kas traucē nokārtot sesiju
paredzētajā laikā, tad jāinformē katedras vadītājs, katedras metodiķis un Bakalaura programmas studiju daļa (epasts: zilgma.predele@lma.lv vai kate.svinka@lma.lv).
Lai studentam piešķirtu sesijas pagarinājumu:
 studentam obligāti jāiesniedz iesniegums (elektroniski jāaizpilda iesnieguma veidlapa – tiks atsūtīta un
studējošā norādīto e-pastu) ar lūgumu - piešķirt sesijas pagarinājumu;
 iesniegumā jānorāda datums, līdz kuram tiek lūgts sesijas pagarinājums;
 iesniegumam jāpievieno ārsta izziņa vai slimības lapa par saslimšanu studiju vai sesijas laikā vai citus
attaisnojošus dokumentus;
 sesijas pagarinājums tiek piešķirts, ja iesniegums iesniegts līdz 2022. gada 14. janvārim;
 sesijas pagarinājums tiek piešķirts ne ilgāk kā līdz 2022. gada 11. februārim, lai studējošais varētu
pieteikties 2021./2022. studiju gada 2. semestra ikmēneša stipendijai;
 studējošajiem sesijas pagarinājums tiek piešķirts ar rīkojumu;
 ja students bez attaisnojoša iemesla nepiedalās noteiktajos pārbaudījumos (nav piešķirts sesijas
pagarinājums, nav saņemta informācija par objektīvu iemeslu, kāpēc students nevar piedalīties sesijas
pārbaudījumā), tad par šāda pārbaudījuma kārtošanu ir jāsamaksā € 30,- (LMA maksājumu kontā);
 studiju parāda – nenokārtotā pārbaudījuma kārtošana tiek veikta individuāli, vienojoties ar priekšmeta
docētāju. Studiju daļā tiek fiksēts kā nokārtots pārbaudījums tad, ja tiek saņemta informācija no pedagoga
par saņemto vērtējumu un ir veikta samaksa (atsūtīts bankas izpildīts maksājuma uzdevums).
 Ja ir neskaidri jautājumi par eksāmenu kārtošanu vai kādas citas problēmas saistītas ar studijām, lūdzu, rakstiet
e-pastu BA Studiju daļai zilgma.predele@lma.lv vai kate.svinka@lma.lv vai zvaniet 28311907 vai 20390337, vai
vaicājiet informāciju apakšnozares katedrā.
Veselību, veiksmi, izturību!
LMA Bakalaura programmas STUDIJU DAĻA

[..] 4. Studiju kārtība1
4.3. Studējošā zināšanas un prasmes tiek vērtētas, apgūstot katru studiju kursu vai studiju moduli, kuram ir studiju plānā
paredzēta noteikta vērtēšanas forma.
Uzsākot nodarbības, docētājs iepazīstina studējošos ar konkrēta kursa prasībām, apjomu un tā pārbaudījuma veidu.
Pārbaudījumā iegūtais vērtējums tiek ierakstīts eksaminācijas lapā. Studiju grāmatiņā tiek ierakstīti sekmīgi vērtējumi no „4”
līdz „10”, atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijas 14.08.1998. rīkojuma Nr.208 apstiprinātajai vērtēšanas skalai. Studiju
grāmatiņā tiek ierakstīts tikai vērtējums „4” un augstāk. Ja studējošā darbs tiek novērtēts ar nesekmīgu vērtējumu: 3, 2 un 1
balli, tad tas tiek fiksēts atzīmju lapās, ko aizpilda kursa docētājs.
Sesijas laikā pārbaudījumi tiek kārtoti atbilstoši LMA prorektora mācību un zinātniskajā darbā apstiprinātam Sesijas
plānam.
4.4. Zināšanas tiek vērtētas pēc 10 ballu sistēmas [..].
4.5. Pārbaudījums ir nokārtots, ja vērtējums nav zemāks par 4 ballēm.
4.6. Studenti, kas ir izpildījuši semestra akadēmiskās saistības, turpina studijas nākamajā semestrī, atbilstoši studiju programmas
prasībām.
4.7. Studentam, kas kādā pārbaudījumā ir saņēmis nesekmīgu vērtējumu, ir tiesības vienu reizi bez papildu maksas atkārtoti kārtot
šo pārbaudījumu attiecīgās sesijas laikā. Studentam, kas nav ieradies uz pārbaudījumu bez objektīva, dokumentāli apliecināta
attaisnojoša iemesla (slimība, ārkārtēji ģimenes apstākļi u. tml.), ir tiesības vienu reizi par papildu samaksu, saskaņā ar LMA
Senāta apstiprinātiem tarifiem, kārtot šo pārbaudījumu attiecīgās sesijas laikā. Par pārbaudījuma kārtošanas laiku un vietu
studentam iepriekš rakstiski jāvienojas ar studiju kursa docētāju.
4.8. Par katru pārbaudījuma kārtošanas reizi ārpus sesijas laika tiek noteikta maksa, saskaņā ar LMA Senāta apstiprinātiem
tarifiem, neatkarīgi no studiju kursa, par kuru tiek kārtots pārbaudījums, apjoma kredītpunktos. Pārbaudījuma atkārtošana, lai
uzlabotu sekmīgu vērtējumu, ir iespējama par maksu tikai vienu reizi.
4.9. Ja students, divas reizes, atkārtoti kārtojot pārbaudījumu, nav spējis nokārtot to ar sekmīgu (4 - 10 balles) vērtējumu vai arī
nav ticis pielaists pie pārbaudījuma kārtošanas (studentu var nepielaist pie pārbaudījuma kārtošanas saskaņā ar
nosacījumiem, kas minēti LMA Senāta vai LMA prorektora mācību un zinātniskajā darbā apstiprinātā attiecīgā studiju kursa
aprakstā, ar kuru students ir iepazīstināts kursa apguves sākumā), viņam tiek dota iespēja nākamajā gadā par maksu apgūt šo
studiju kursu atkārtoti. Maksa par studiju kursa atkārtošanu tiek noteikta saskaņā ar kursam plānoto kredītpunktu apjomu un
LMA Senāta apstiprinātiem tarifiem; šajā summā iekļauta arī maksa par kursa pārbaudījuma kārtošanu vienu reizi.
4.10. Studenti, kam sesijas beigās ir iepriekšējos semestros nenokārtoti pārbaudījumi, studijas nākamajā semestrī drīkst turpināt
tikai ar dekāna rakstisku atļauju, nosakot termiņus nenokārtoto pārbaudījumu kārtošanai. Iesniegums par atļauju turpināt
studijas nākamajā semestrī studējošajam 5 darba dienu laikā pēc sesijas beigām jāiesniedz:
•
Studiju daļā, ja students studē bakalaura studiju programmās,
•
Maģistrantūrā, ja students studē maģistra programmās,
•
Doktorantūrā, ja students studē doktora programmās.
Par atļaujas izsniegšanas iespējamību un parādu nokārtošanas termiņiem dekāns konsultējas ar studiju programmas direktoru
un attiecīgo studiju kursu docētājiem un pieņem lēmumu, vadoties pēc LMA Senāta apstiprinātiem kritērijiem. Ja studentam
sesijas beigās bez objektīva, dokumentāli apliecināta attaisnojoša iemesla ir nenokārtoti pārbaudījumi un viņš nav saņēmis
dekāna atļauju turpināt studijas nākamajā semestrī, tad viņam ir tiesības pēc paša vēlēšanās atkārtoti studēt attiecīgos
nenokārtotos studiju priekšmetu, apmaksājot studijas atbilstoši nokārtojamo studiju kursu kredītpunktu skaitam un saskaņā ar
LMA Senāta apstiprinātajiem tarifiem, ieskaitot programmas izmaiņu rezultātā radušos kredītpunktus.
4.11. Ja students semestra akadēmiskās saistības nevarēs izpildīt vai nav izpildījis objektīva, dokumentāli apliecināta attaisnojoša
iemesla dēļ un par šāda iemesla esamību ir nekavējoties paziņojis augstskolai, viņam tiek piešķirts pārbaudījumu kārtošanas
termiņa pagarinājums, kura laikā viņš neiegūst akadēmiskā parādnieka statusu. Termiņa ilgumu katrā gadījumā individuāli
nosaka dekāns (programmas direktors), LMA prorektors mācību un zinātniskajā darbā, kā arī pēc attiecīgo docētāju
ieteikuma.
4.12. Studiju gada beigās studējošajiem, kas studē par fizisku vai juridisku personu līdzekļiem, var tikt organizēts konkurss uz
budžeta studiju vietām saskaņā ar atbilstošu LMA Senāta apstiprinātu nolikumu.
4.13. Studenti, kam sesijas beigās ir iepriekšējos semestros nenokārtoti pārbaudījumi, kuru kredītpunktu apjoms pārsniedz 6
kredītpunktus, un šie parādi nav radušies objektīva, dokumentāli apliecināta attaisnojoša iemesla dēļ, ar dekāna rīkojumu var
tikt eksmatrikulēti.
4.14. Studējošajam akadēmiskie parādi obligāti jānokārto viena studiju gada laikā. Ja studējošais nav nokārtojis

akadēmisko parādu viena studiju gada laikā, tad viņam nenokārtotais studiju priekšmets atkārtoti jāapgūst par
maksu, apmaksājot studijas atbilstoši nokārtojamo studiju kursu kredītpunktu skaitam un saskaņā ar LMA Senāta
apstiprinātajiem tarifiem (studiju izmaksas) [sk. LMA Cenrādis: 1 KP 138 €]. Saskaņā ar rektora rīkojumu
studējošais slēdz papildus VIENOŠANĀS LĪGUMU par studiju kursa atkārtotu apguves finansējumu.
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