Procesa īpašnieks

Procesam saistošie dokumenti

Iekšējais
dokum.

Process

Ārējās
prasības

3.pielikums
Procesu īpašnieku saraksts

RISEBA

PAMATDARBĪBAS PROCESI
Studiju procesi
Studiju programmu pārvaldība
PR0007-01 Jaunas studiju programmas izstrādes process RISEBA (18.04.2018.)
NT0012-01 Studiju programmas izstrādāšanas, grozījumu veikšanas un slēgšanas noteikumi
(18.04.2018.)
NL0039-02 Studiju programmas padomes nolikums (18.12.2013.)
Studiju programmu izstrāde un
licencēšana

AL 55., 56., 57.pants
Programmas direktors

Ikgadējo studiju virzienu
pašnovērtējuma ziņojuma un
studiju programmas raksturojumu
sagatavošana

x
x
x

Profesiju standarti

x

MK Nr.512 Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu (26.08.2014.)

Studiju programmu un studiju
virzienu sagatavošana akreditācijai
un pārakreditācijai;

x

x

MK Nr. 795 Studiju programmu licencēšanas noteikumi (11.12.2018.)

x

MK Nr.74 Noteikumi par augstāko profesionālo kvalifikāciju (18.02.1997)

x

MK Nr.322 Noteikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju (13.06.2017)

x

NL0031-05 Nolikums par studiju virziena pašnovērtējuma ziņojuma izstrādi (29.11.2017.)

x

Programmas direktors un Studiju
virziena vadītājs
PR0010-01 Ikgadējo pašnovērtējuma ziņojumu sagatavošanas kārtība (29.11.2017.)

Jaunu studiju virzienu atvēršanas
un akreditācijas process

x

MK noteikumi Nr.793 Studiju virzienu atvēršanas un akreditācijas noteikumi (11.12.2018.)

x

AL 55.pants

x

Jaunu studiju programmu izstrādes
process

Studiju prorektors

PR0007-01 Jaunas studiju programmas izstrādes process RISEBA (18.04.2018.)

x

Studiju programmu izstrādāšanas,
grozīšanas un slēgšanas process

Studiju prorektors

NT0012-01 Studiju programmas izstrādāšanas, grozījumu veikšanas un slēgšanas noteikumi
(18.04.2018.)

x

Līdz kalendārā gada beigām
publicē RISEBA mājas lapā
pašnovērtējuma ziņojumu

Studiju virzienu vadītājs
Studiju plānošana

Studiju programmu gada plānu

PR0023-04 Studiju plāna apstiprināšanas procedūra (16.04.2021.)

1

x

3.pielikums
Procesu īpašnieku saraksts

RISEBA
Studiju programmu gada plānu
sagatavošana

Studiju departamenta vadītājs

PR0024-02 Studiju plāna izmaiņu apstiprināšanas process (04.04.2018.)

x

PR0028-02 Plānoto nodarbību izmaiņu veikšanas procedūra (28.09.2017.)

x

Reflektantu uzņemšana

Uzņemšanas noteikumu izstrāde Studiju departamenta vadītājs NT0002-29 Uzņemšanas noteikumi (ikgadēja apstiprināšana)

Uzņemšana (sagatavošanās
uzņemšanai, sagatavošanās kursi)

Imatrikulācija

Imatrikulācija no citas augstskolas

Studiju prorektors

Studiju departamenta vadītājs

Programmas direktors

NL0005-05 Studiju nolikums (24.05.2017.)

x

NL0036-01 Uzņemšanas komisijas nolikums (08.05.2007.)
NL0056-02 Angļu valodas iestājpārbaudījuma nolikums (bakalaura un maģistra studiju
programmās angļu valodā) (23.05.2018.)
NL0057-02 Iestājpārbaudījuma nolikums profesionālajā bakalaura studiju programmā AVMM
(25.03.2020.)
NL0058-02 Zīmēšanas iestājpārbaudījuma nolikums bakalaura studiju programmā "Arhitektūra"
(30.10.2017.)
MK Nr.335 Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību (06.04.2010.)
MK Nr.234 Noteikumi par sākuma termiņu reflektantu reģistrācijai un uzņemšanai augstskolās un
koledžās 2021. gadā (13.04.2021.)

x

Ārējo sakaru nodaļas vadītājs

x
x
x
x

MK Nr.846 Par prasībām, kritērijiem un kārtību uzņemšanai studiju programmās (10.10.2006.)

x

MK Nr.203 Studējošā personas lietas noformēšanas un aktualizēšanas kārtība (27.03.2007.)

x

NL0083-01 Nolikums par klausītāja statusu (10.03.2021.)

x

NL0005-05 Studiju nolikums (24.05.2017.)

x

MK Nr.70 Studiju līgumā obligāti ietveramie noteikumi (23.01.2007.)

x

MK Nr.203 Studējošā personas lietas noformēšanas un aktualizēšanas kārtība (27.03.2007.)

x

AL 45., 46.pants
NL0074-01 Studiju kursu salīdzinājuma protokola un individuālā studiju plāna sagatavošanas
nolikums (17.06.2015.)
MK Nr.932 Studiju uzsākšanas kārtība vēlākajos studiju posmos (16.11.2004.)

x

AL 47.pants

x

PR0033-01 ERASMUS+ Programmas mobilitātes un organizēšanas kārtība (12.04.2017.)

Mobilo studentu uzņemšana

x

NL0017-03 Nolikums par studējošo un pasniedzēju starptautisko apmaiņas programmu
realizēšanu RISEBA 27.10.2010
NL0025-01 Nolikums par ārvalstu studentu imatrikulāciju RISEBA, (21.06.2004.)
PR0034-01 Ārvalstu studentu uzņemšanas process (28.12.2017.)
PR0035-01 RISEBA Uzņemšanas testa (Admission test) organizācijas darba process
(28.12.2017.)
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x
x

x
x
x
x
x

3.pielikums
Procesu īpašnieku saraksts

RISEBA
Ārvalstu studējošo apmeklējuma
uzraudzība
Studiju uzsākšana vēlākos studiju
posmos

Iepriekšējā izglītībā vai
profesionālajā pieredzē sasniegtu
studiju rezultātu atzīšana
Studējošo iekšējās kartības
process

Ārvalstu sakaru nodaļas vadītājs PR0046-01 Studējošo apmeklētības monitoringa procedūra (23.03.2021.)

Programmas direktors

x

NL0074-01 Studiju kursu salīdzinājuma protokola un individuālā studiju plāna sagatavošanas
nolikums (17.06.2015.)
MK Nr.932 Studiju uzsākšanas kārtība vēlākajos studiju posmos (16.11.2004)

x

AL 47.pants

x

x

NL0060-02 Nolikums par ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto
kompetenču un iepriekšējā izglītībā sasniegtu studiju rezultātu atzīšanu (21.11.2018.)

x

Studiju prorektors
MK Nr. 505 Ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto kompetenču un
iepriekšējā izglītībā sasniegtu studiju rezultātu atzīšanas noteikumi (14.08.2018.)
Studiju departaments

x

NT 0001-02 Iekšējās kārtības noteikumi (31.05.2007.)

x

Studiju kursu īstenošana
Studentu tiesību un pienākumu
nodrošināšana
Studiju kursu aprakstu
sagatavošana
Brīvās izvēlēs studiju kursu
organizešanas process
Studiju kursu izstrāde un
atjaunošanas process

Studiju prorektors
Mācībspēks, Programmas
direktors
Studiju departaments
Studiju kvalitātes centrs

NL0005-05 Studiju nolikums (24.05.2017.)

x

PR0012-03 Studiju kursa apraksta aktualizācijas process (30.08.2018.)

x

PR0047-01 Brīvās izvēles studiju kursu organizēšanas un pieteikšanās tiem kārtība (08.03.2021.)

x

PR0048-01 Studiju kursu izstrādes un atjaunošanas procedūra (25.02.2021.)

x

Studiju darbu vērtēšana
NL0005-05 Studiju nolikums (24.05.2017.)

Obligāto pārbaudījumu
organizēšana un vērtēšana
(kontroldarbi, eksāmens)

Kursa darbu organizēšana

x

NL0006-08 Studiju darbu izstrādāšanas nolikums (07.06.2016.)

x

NT0004-01 Pārbaudījumu nosacījumi (21.06.2004.)

x

NL0030-01 Nolikums par eksaminācijas sesiju , (09.02.2005.)

x

PR0026-01 Tālmācības studiju darbu plānošanas process (02.07.2015. )

x

PR0025-01 Tālmācības studiju darbu vērtēšanas process (02.07.2015. )

x

PR0027-01 Tālmācības studiju darbu vērtēšanas process - darbs ar parādniekiem (02.07.2015. )
Programmas direktors, Studiju
departaments, mācībspēks + PR0031-01 Darbs ar studentiem ar akadēmiskiem parādiem (12.10.2016. )
Studiju prorektors
NL0094-01 Kursa darbu izstrādāšanas nolikums (12.05.2021.)

x
x
x

NL0075-01 Nolikums par noslēguma pārbaudījumiem (28.10.2015.)

x

NL0006-08 Studiju darbu izstrādāšanas nolikums (07.06.2016.)
AL 58.pants

x
x
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3.pielikums
Procesu īpašnieku saraksts

RISEBA
MK Nr.512 Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu (26.08.2014.)

Noslēguma darbu organizēšana
(Bakalaura darbs, maģistra darbs,
valsts pārbaudījumi)

NL0005-05 Studiju nolikums (24.05.2017.)

x

NL0049-01 Studējošo intelektuālā īpašuma pārvaldības nolikums (27.10.2010.)

x

NL0050-02 Nolikums par plaģiāta kontroli un novēršanu (17.02.2021.)

x

NL0078-01 Akadēmiskā godīguma kodekss (10.10.2018.)

x

NL0004-01 Ētikas kodekss (11.11.2009.)

x

Studiju prorektors

NL0050-02 Nolikums par plaģiāta kontroli un novēršanu (17.02.2021.)

x

Mācībspēki

NL0050-02 Nolikums par plaģiāta kontroli un novēršanu (17.02.2021.)

x

Zinātnes daļas vadītājs
Studiju prorektors un Zinātnes
prorektors
Akadēmiskā godīguma
nodrošināšana studiju procesā

x

Plaģiāta identificēšanas process
studiju procesā
Apmeklējumu monitorings

Studiju kvalitātes centrs

PR0046-01 Studējošo apmeklētības monitoringa procedūra (23.03.2021.)

x

Kursa darba izstrādes process

Studiju virzienu direktori

x

Noslēguma darbu izstrādes
process

Studiju virzienu direktori

Noslēguma darbu izstrādes
process

Studiju virzienu direktori

NL0094-01 Kursa darbu izstrādāšanas nolikums (12.05.2021.)
NL0090-01 Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas „RISEBA” BAKALAURA DARBU
IZSTRĀDĀŠANAS NOLIKUMS Studiju virzieniem: Ekonomika; Vadība, administrēšana un
nekustamo īpašumu pārvaldība (09.12.2020.)
NL0091-01 Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas „RISEBA” MAĢISTRA DARBU
IZSTRĀDĀŠANAS NOLIKUMS Studiju virzieniem: Ekonomika; Vadība, administrēšana un
nekustamo īpašumu pārvaldība (09.12.2020.)
NL0100-01 Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas „RISEBA” STUDIJU DARBU
NOFORMĒŠANAS NOLIKUMS (17.02.2021.)

Studiju darbu noformēšanas
process
Studiju kursu minimālo prasību
pārbaudes process
Noslēguma darbu izstrādes
process
Noslēguma darbu izstrādes
process
Biznesa un ekonomikas fakultātes
attālināta noslēguma pārbaudījumu
organizēšanas process
SAV attālināta noslēguma
pārbaudījumu organizēšanas
process
SARM_attālināta noslēguma
pārbaudījumu organizēšanas
process

Studiju prorektors
Studiju kvalitātes centrs
Studiju virzienu direktori
Studiju virzienu direktori
Biznesa un ekonomikas
fakultātes dekāne

SAV programmas direktors

SARM programmas direktors

PR0048-01 Studiju kursu izstrādes un atjaunošanas procedūra (25.02.2021.)

x

x
x

NL0092-01 Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas „RISEBA” BAKALAURA DARBU
IZSTRĀDĀŠANAS NOLIKUMS Studiju virziens: Māksla (17.02.2021.)
NL0093-01 Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas „RISEBA” MAĢISTRA DARBU
IZSTRĀDĀŠANAS NOLIKUMS Studiju virzieniem: Māksla (17.02.2021.)
PR0041-02 Biznesa un ekonomikas
organizēšanas kārtība (17.11.2020.)

fakultātes

attālināta

noslēguma

pārbaudījumu

PR0042-01 MEDIJU UN KOMUNIKĀCIJAS FAKULTĀTES REKLĀMAS UN SABIEDRISKO
ATTIECĪBU VADĪBAS KATEDRAS ATTĀLINĀTA NOSLĒGUMA PĀRBAUDĪJUMU (MAĢISTRA
DARBU) ORGANIZĒŠANAS KĀRTĪBA (18.04.2020.)
PR0043-01 MEDIJU UN KOMUNIKĀCIJAS FAKULTĀTES REKLĀMAS UN SABIEDRISKO
ATTIECĪBU KATEDRAS ATTĀLINĀTA NOSLĒGUMA PĀRBAUDĪJUMU (BAKALAURA DARBU)
ORGANIZĒŠANAS KĀRTĪBA (18.04.2020.)
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x

x

x

3.pielikums
Procesu īpašnieku saraksts

RISEBA
AVMM attālinātais noslēgumu
pārbaudījumu organizēšana
process

AVMM programmas direktors

Studējošo rotācija, pārtraukuma
piešķiršana, Atjaunošanās
studijām

Studiju departamenta vadītājs

Studiju pārtraukšanas iemeslu
monitoringa process

Studiju kvalitātes centrs

Kuratoru darba organizēšana
Kursa vecāko darba organizēšana
Studējošo pašpārvaldes darbība

Atgriezeniskās saites
nodrošināšana

Programmas direktors

Attīstības prorektors

PR0044-01 KĀRTĪBA ATTĀLINĀTAI NOSLĒGUMA PĀRBAUDĪJUMU ORGANIZĒŠANAI UN
NORISEI AUDIOVIZUĀLĀS MEDIJU MĀKSLAS KATEDRAS STUDIJU PROGRAMMĀS
(18.04.2020.)
Studiju pārtraukums un rotācija

x

PR0030-01 Darbs ar studentiem studiju pārtraukuma laikā (05.02.2016.)
NL0074-01 Studiju kursu salīdzinājuma protokola un individuālā studiju plāna sagatavošanas
nolikums (17.06.2015.)
PR0045-01 Studiju pārtraukšanas iemeslu monitoringa kārtība Biznesa, mākslas un tehnoloģiju
augstskolā “RISEBA” (24.11.2020.)
Studējošo atbalsts

x
x
x

PR0029-01 RISEBA Kuratoru darbības pagaidu kārtība (30.08.2013.)

x

NL0073-01 Kursa vecāko darbības nolikums (13.05.2015.)

x

NL0010-08 Studējošo pašpārvaldes nolikums (11.11.2020.)

x

AL 53., 54.pants

x

PR0032-01 Studiju kursu novērtēšanas process (01.09.2016.)
Studiju kvalitātes centra vadītājs

x

PR0014-02 Aptauju veikšanas kārtība Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolā RISEBA

x

(09.06.2020.)
Prakses organizēšana
NL0007-01 Metodiskie norādījumi prakses organizēšanā (21.03.2003)
MK Nr.512 Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu (26.08.2014.)
Prakses organizēšana

Programmas direktors, karjeras
MK Nr.785 Mācību prakses organizācijas un izglītojamo apdrošināšanas kārtība (20.11.2012.)
atbalsta speciālists
MK Nr.165 Noteikumi par profesionālās izglītības iestāžu pedagoģiskā procesa un eksaminācijas
centru profesionālās kvalifikācijas ieguves organizēšanai obligāti nepieciešamo dokumentāciju
(06.03.2007)
Studiju mobilitātes nodrošināšana

Studiju mobilitātes nodrošināšana

ERASMUS+ koordinators

x
x
x
x

NL0017-03 Nolikums par studējošo un pasniedzēju starptautisko apmaiņas programmu
realizēšanu RISEBA (27.10.2010)

x

PR0033-01 ERASMUS+ Programmas mobilitātes un organizēšanas kārtība (12.04.2017.)

x

AL 82., 83., 84.pants

x

Studiju finansēšana
NL0026-04 Studiju maksas atlaižu nolikums (12.02.2020.)
Budžeta vietas piešķiršana

Studiju departamenta vadītājs, NT0006-02 Studiju maksas atlaižu piemērošanas noteikumi (12.02.2020.)
Finanšu direktors
PR0038-01 Budžeta vietas piešķiršanas un rotācijas kārtība (25.03.2019.)
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x
x
x

3.pielikums
Procesu īpašnieku saraksts

RISEBA
AL 52.pants

x

NL0021-02 Kredītu piešķiršanas komisijas nolikums (23.03.2005.)
Pieteikšanās studiju kredītam ar
valsts galvojumu

Studiju atlaides piešķiršana

Finanšu direktors

AL 79. pants
MK Nr.231 Noteikumi par studiju un studējošo kreditēšanu studijām Latvijā no kredītiestāžu līdzekļiem,
kas ir garantēti no valsts budžeta līdzekļiem (21.04.2020.)

Atlaižu komisijas priekšsēdētājs, NT0006-02 Studiju maksas atlaižu piemērošanas noteikumi (12.02.2020.)
Finanšu direktors
AL 52.pants

x
x
x
x
x

Eksmatrikulācija
NL0005-05 Studiju nolikums (24.05.2017.)
Eksmatrikulācija un diploma
izsniegšana

Diplomu izsniegšanas process

Studiju departamenta vadītājs

Studiju departaments

AL 49.pants, 59.pants
MK Nr.202 Kārtība, kādā izsniedzami valsts atzīti augstāko izglītību un zinātnisko grādu apliecinoši
izglītības dokumenti (16.04.2016.)
PR0049-01 Valsts atzītu augstāko izglītību apliecinošu dokumentu un to dublikātu izsniegšanas
procedūra (23.03.2021)
Zinātne

x
x
x
x

Zinātniskās darbības prioritāro
virzienu noteikšana

NT0010-01 Zinātniski pētnieciskā virziena vadītāja darbības noteikumi (10.02.2016.)

x

Zinātniskās darbības organizēšana
(zinātnisko izdevumu
sagatavošana un izdošana;
zinātnisko konferenču
organizēšana; studentu zinātnisko
konferenču organizēšana)

NL0032-02 Nolikums par zinātnisko darbību , (22.02.2006.)

x

NL0071-02 Nolikums par akadēmiskā personāla dalības nosacījumiem starptautiskās zinātniskipētnieciskās un akadēmiskās konferencēs, mākslas simpozijos, izstādēs un audiovizuālo darbu
festivālos (11.01.2017.)

x

NL0019-01 Nolikums par studentu zinātnisko konferenču rīkošanu RSEBAA , (13.02.2004.)

x

NT0011-02 Noteikumi par projektu īstenošanas un uzraudzības kārtību (08.05.2019.)

x

NT0011-02 Noteikumi par projektu īstenošanas un uzraudzības kārtību (08.05.2019.)

x

NT0010-01 Zinātniski pētnieciskā virziena vadītāja darbības noteikumi (10.02.2016.)

x

NT0010-01 Zinātniski pētnieciskā virziena vadītāja darbības noteikumi (10.02.2016.)

x

Doktora studiju programmu studiju nolikumi

x

NL0037-02 Zinātniskās padomes nolikums (10.04.2019.)

x

Zinātnes nodaļas vadītājs

Akadēmiskā personāla un
studējošo iesaistīšanās zinātniskās
pētniecības darbā
Studentu zinātniskās konferences
organizēšana
Zinātnisko projektu realizēšana
Iepirkumu un projektu īstenošanas
process
Zinātniskās darbības atskaite
Zinātniski pētnieciskā virziena
vadītaja darbības process

Projektu daļas vadītājs

Zinātnes nodaļas vadītājs
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3.pielikums
Procesu īpašnieku saraksts

RISEBA
NL0055-02 Promocijas padomes nolikums (25.03.2020.)
Doktorantūras īstenošana

Programmas direktors

AL 63.pants
MK Nr.1000 Noteikumi par doktora zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas) tiesību deleģēšanu
augstskolām (27.12.2005)
MK Nr.1001 Doktora zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas) kārtība un kritēriji (27.12.2005)

x
x
x
x

Akadēmiskā godīguma
nodrošināšanas zinātniskajā darbā

Zinātnes nodaļas vadītājs

NL0050-02 Nolikums par plaģiāta kontroli un novēršanu (17.02.2021.)

x

Zinātniski pētnieciskās grupas
darbības process

Zinātnes nodaļas vadītājs

Zinātniski-pētnieciskās grupas darbības noteikumi

x

VADĪBAS PROCESI

Pārvaldes nodrošināšana

Rektors

AL 8.pants, AL 9.pants, AL 3., 4., 5., 7., 10., 11., 76., 77., 80.pants, AL 12., 13., 14.pants
MK Nr.348 Kārtība, kādā augstskola un koledža iesniedz IZM informāciju par savu darbību
(02.05.2006)
RISEBA Satversme (01.03.2016.)
NL0001-01 Nolikums par Satversmes sapulci (04.01.1996.)

Struktūras noteikšana, atbildību
sadale

Iekšējo normatīvo dokumentu

Rektors

Senāts, atbilstošā

x
x
x

NL0045-01 Nolikums par RSEBAA ģerboni, logotipu, karogu un himnu (17.06.2009.)

x

NL0012-01 Akadēmiskās šķīrējtiesas nolikums , (30.08.2000.)

x

NL0013-02 RISEBA Daugavpils filiāles nolikum s (02.03.2011.)

x

NL0009-02 Katedras nolikums , 30.04.2008

x

NL0011-02 Metodiskās padomes nolikums , 10.04.2013

x

NL0018-02 Ārējo sakaru nodaļas nolikums , 13.04.2011

x

NL0051-01 Studiju daļas nolikums (06.10.2010)

x

NL0053-01 Komunikācijas nodaļas nolikums (13.04.2011)

x

NL0065-02 Informāciju tehnoloģiju infrastruktūras daļas nolikums (11.01.2017.)

x

NL0066-01 Mediju un komunikācijas nodaļas Tehniskās daļas nolikums (13.02.2013.)

x

NL0068-02 RISEBA studijas "RISEBA Production" nolikums (14.03.2018.)

x

NL0069-01 Radošā biznesa inkubatora nolikums (29.05.2013.)

x

NL0070-01 Mākslas studijas nolikums ( 07.10.2014.)

x

NL0072-01 Projektu daļas nolikums (29.10.2014.)

x

NL0077-01 Valodu centra nolikums (10.02.2016.)

x

NL0002-01 Senāta nolikums (20.03.2007.)

x

NL0003-01 Revīzijas komisijas nolikums (04.01.1996.)

x

NL0002-01 Senāta nolikums (20.03.2007.)

x
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RISEBA
Iekšējo normatīvo dokumentu
izdošana
Iekšējo normatīvo dokumentu
izdošana

Senāts, atbilstošā
struktūrvienība, Administratīvais PR001-01 Dokumentu vadības procedūra (05.10.2009.)
direktors, Kvalitātes vadītājs
PR0004-01 Protokolu izstrādes kārtība (05.10.2009.)
Lietvedības instrukcijas

x

Iekšējā informācijas aprite (KVS mape, docs.riseba.lv u.c.)

x

NL0040-01 RSEBAA arhīva nolikums (03.01.2003.)

x

Rektora birojs
Arhivārs

Dokumentu arhivēšana

x
x

Rektora birojs

Informācijas publicēšanas process
Publicē RISEBA mājas lapā gada
pārskatu līdz tekošā kalendārā
gada beigām

3.pielikums
Procesu īpašnieku saraksts

NL0041-03 Ekspertu komisijas nolikums (10.10.2018.)

x

Rektora birojs

PR0039-01 Lietu nodošanas kārtība dokumentu glabāšanai arhīvā (19.09.2019.)

x

Rektora birojs

PR0040-01 Dokumentu iznīcināšanas kārtība (19.09.2019.)

x

PR0037-01 Studiju gada pārskata sagatavošanas process (17.08.2018.)

x

Stratēģiskā plānošana (darbības
prognozes, attīstības stratēģiskie
plāni, finanšu un investīciju
piesaiste un efektivitāte)
Vadības pārskatu nodrošināšana
(gada pārskats)

Rektors

Kvalitātes pārvaldība
Kvalitātes politika

Kvalitātes vadītājs

Kvalitātes vadība (procesu vadība:
procesu izstrādes kārtība, procesu Kvalitātes vadītājs
saskaņošana; rokasgrāmatas;
dokumentu vadība)
Iekšējo auditu nodrošināšana
(plānošana, veikšana, gada
pārskats par darbību)
Atgriezeniskās saites
nodrošināšana
Klientu apkalpošana
Komercnoslēpuma glabāšanas
procesi

PL0002-02 Kvalitātes politika (13.11.2019)
Standarti un vadlīnijas kvalitātes nodrošināšanai Eiropas augstākās izglītības telpā (ESG) 2015

x

MK Nr.793 Studiju virzienu atvēršanas un akreditācijas noteikumi (11.12.2018.)

x

PR0005-01 Kvalitātes vadības pārskata procedūra (05.10.2009.)

x

PR0001-01 Dokumentu vadības procedūra (05.10.2009.)

x

Rektora birojs

PR0004-01 Protokolu izstrādes kārtība (05.10.2009.)

x

Kvalitātes vadītājs

PR0002-01 Iekšējais kvalitātes audits (05.10.2009.)

x

Kvalitātes vadītājs

PR0008-02 Sūdzību un priekšlikumu izskatīšanas procedūra (16.09.2020.)
PR0014-02 Aptauju veikšanas kārtība Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolā RISEBA

x

Studiju kvalitātes centrs
Studiju departaments
Finanšu direktors un
Administratīvais direktors

(09.06.2020.)

x

PR0022-01 RISEBA Klientu apkalpošanas centra kārtība (04.06.2019.)

x

NT0014-01 Noteikumi par komercnoslēpumu un konfidenciālu informāciju (02.04.2020.)

x
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3.pielikums
Procesu īpašnieku saraksts

RISEBA
ATBALSTA PROCESI
Mārketings un komunikācijas vadība
Mārketinga stratēģijas veidošana
un tirgus analīze
Tēla veidošana
Reflektantu piesaistes pasākumu
organizēšana
Mājas lapas uzturēšana
Komunikācijas ar medijiem
nodrošināšana
Informācijas izplatīšana
Informatīvo un prezentācijas
materiālu sagatavošana
Pasākumu foto/ video un
publicitātes nodrošinājums
Jauniešu akadēmija
Publicē RISEBA mājas lapā
informāciju no Studentu gada
aptaujas un absolventu aptaujas
rezultātiem

Mārketinga un komunikācijas
nodaļas vadītājs

Mārketinga stratēģija

x

NL0028-01 Nolikums par Jauniešu biznesa akadēmiju (09.02.2005.)

x

Mārketinga un komunikācijas
nodaļas vadītājs un Karjeras
centra vadītājs
Internacionalizācija

Internacionalizācijas stratēģija
Dalības izstādēs nodrošināšana
Starpuniversitāšu sadarbības
koordinēšana un nodrošināšana
Internacionalizācijas stratēģija

x

Studentu un personāla mobilitāte

PR0033-01 ERASMUS+ Programmas mobilitātes un organizēšanas kārtība (12.04.2017.)

x

Ārvalstu studentu uzņemšanas
organizēšana un nodrošināšana

PR0034-01 Ārvalstu studentu uzņemšanas process (28.12.2017. )
PR0035-01 RISEBA Uzņemšanas testa (Admission test) organizācijas darba process
(28.12.2017.)

x

Starptautisko sakaru un aktivitāšu
organizēšana, koordinēšana un
nodrošināšana
Ārējo sakaru nodaļas vadītājs
Dalības starptautiskās asociācijās
koordinēšana un realizēšana
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x

3.pielikums
Procesu īpašnieku saraksts

RISEBA
Ārvalstu studējošo apmeklējuma
uzraudzība

PR0046-01 Studējošo apmeklētības monitoringa procedūra (23.03.2021.)

x

Finanšu vadība
Finanšu stratēģija
Budžeta plānošana un tā izpildes
kontrole
Finanšu vadības un grāmatvedības
sistēmu organizēšana un attīstība
Saistību un prasību uzskaite un
pārraudzība
Līdzekļu izlietojuma uzskaite un
kontrole
Grāmatvedības uzskaites
nodrošināšana
Finanšu rādītāju analīze un
prognozēšana
Projektu finanšu uzskaite

Finanšu un administratīvais
direktors

Personāla vadība
Personāla politika un stratēģija
Personāla iekšējās darba kārtības
noteikšana, kontrole un
pilnveidošana
Personāla uzskaites sistēmas
nodrošināšana, kontrole
Darba tiesisko attiecību
nodrošināšana

PL0001-02 Akadēmiskā personāla politika (11.09.2019. )

x

NT0007-01 Darba kārtības noteikumi (31.08.2012.)

x
x

Personāla nodaļas vadītājs

Darba samaksas sistēmas
noteikšana un pilnveidošana
Personāla attīstības sistēmas
nodrošināšana

MK Nr.558 Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība (04.09.2018.)

x

Darba likums

x

Valsts valodas likums

x

Izglītības likums

x

Rektora rīkojums Akadēmiskā personāla tipveida slodzes normatīvi (atjaunots ikgadēji)

x

NL0017-03 Nolikums par studējošo un pasniedzēju starptautisko apmaiņas programmu realizēšanu
RISEBA (27.10.2010)
NL0016-03 Nolikums par vēlēšanām akadēmiskajos amatos (27.10.2010)

Vēlēšanas akadēmiskajos amatos

AL 6., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 36., 37., 38.., 39., 40., 41., 42., 60., 61., 62.pants

Personāla motivēšanas sistēmas
nodrošināšana
Studiju prorektors

x
x
x

NL0022-01 Prēmiju izmaksu nolikums , (13.10.2004.)

x

PR0020-01 Mācībspēka izvērtēšanas procedūra (27.05.2013.)

x
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3.pielikums
Procesu īpašnieku saraksts

RISEBA
Studiju prorektors
Personāla darba izpildes
novērtēšana

PR0021-01 Hospitācijas procedūra RISEBA (28.09.2013.)

x

PR0036-03 RISEBA Administratīvā personāla darba izvērtēšanas kārtība (11.06.2021.)

x

NL0063-01 Nolikums par RISEBA apbalvojumiem (31.10.2012.)

x

NL0046-01 Nolikums par RSEBAA Goda doktora nosaukuma piešķiršanu (17.06. 2009.)

x

PR0029-01 RISEBA Kuratoru darbības pagaidu kārtība (30.08.2013.)

x

PR0014-02 Aptauju veikšanas kārtība Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolā RISEBA
(09.06.2020.)

x

Personāla nodaļa

NT0016-01 Darbinieku personas datu apstrādes noteikumi (21.10.2020.)

x

Studiju prorektors

NT0001-02 Iekšējās kārtības noteikumi (31.05.2007.)

x

Personāla nodaļas vadītājs

Studiju prorektors
Darbinieku aptauju (apmierinātība)
Personāla nodaļas vadītājs
nodrošināšana
Darbinieku personas datu
apstrādes process
Akadēmiskā personāla iekšējās
kārtības process

Projektu vadība
Projektu pieteikuma sagatavošana,
līguma slēgšana, īstenošana un
finanšu dokumentu aprite
Projektu uzraudzība

Projektu daļas vadītājs
NT0011-02 Noteikumi par projektu īstenošanas un uzraudzības kārtību (08.05.2019.)

x

Projektu uzraudzības komiteja
Infrastruktūras nodrošināšana

Studiju/ darba vides materiāli
tehniskais nodrošinājums
Darba drošības un aizsardzības
organizēšana un nodrošināšana

NT0001-02 Iekšējās kārtības noteikumi (31.05.2007.)
Saimniecības daļas vadītājs

MK Nr.1338 Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos
pasākumos (24.11.2009.)
NT005-01 Datortehnikas lietošanas noteikumi (22.04.2002.)

x
x
x

Informācijas tehnoloģiju vadība
IT infrastruktūras administrēšana
un servisu nodrošinājums
IT infrastruktūras un tās lietošanas
drošības prasību izstrāde un
nodrošināšana
IT lietojumprogrammu
administrēšana
IT lietotājiem nepieciešamā
atbalsta nodrošināšana

NT0008-01 Datorklašu izmantošanas noteikumi , (01.02.2000.)

x

NL0065-02 Informāciju tehnoloģiju infrastruktūras daļas nolikums (11.01.2017.)

x

IT daļas vadītājs

Bibliotēkas pakalpojumu nodrošināšana
Bibliotēkas fonda veidošanas un

NT0003-04 RISEBA bibliotēkas izmantošanas noteikumi (29.11.2017.)
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x

3.pielikums
Procesu īpašnieku saraksts

RISEBA
Bibliotēkas fonda veidošanas un
saglabāšanas politika
Bibliotēkas un tās resursu
izmantošanas kārtība
Fondu papildināšanas kārtība

NL0067-01 Bibliotēkas nolikums (07.10.2014.)
Bibliotēkas vadītājs

MK Nr.371 Noteikumi par bibliotēkas darbam nepieciešamo darbinieku skaitu un darbinieku amatu
ieņemšanai nepieciešamo izglītību (14.08.2001.)

x

x

Fondu uzskaites nodrošināšana
Sadarbība ar sabiedrību (Corporate Connections)
Mūžizglītības centra darbības
nodrošināšana
Mūžizglītības centra programmu
vadība
Sadarbības ar absolventiem
īstenošana
Klausītaju reģitrēšanas, mācību
u.t.t. process

Mūžizglītības centra vadītāja
Mūžizglītības centra vadītāja

NT0013-01 Noteikumi par profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un neformālās
izglītības programmu īstenošanu (13.06.2018.)

x

NL0083-01 Nolikums par klausītāja statusu (10.03.2021.)

x

Attīstības prorektors
Studiju departaments
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