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 STUDIJU PLĀNA APSTIPRINĀŠANAS PROCESS 

Kalendārā gada sākumā pārskata studiju programmu

Vai nepieciešamas 

izmaiņas?

Iesūta katedras vadītājam atjaunotus studiju plānus, t.sk. studentu izvēlētos C daļas 

kursus, un norāda iespējamos mācībspēkus studiju kursa nodrošināšanai

Sasauc Programmas padomi

Pārskata studiju plānus un norāda konkrētu mācībspēku (ja norādīti vairāki)

Izskata studiju kursu apvienošanas iespējas

Veic pārrunas ar ieplānoto mācībspēku un saskaņo ar studiju programmas 

administratoru

Vai nepieciešamas 

izmaiņas?

Studiju plāna un kalendārā grafika (ar aizstāvēšanu un kursa darbu termiņiem) gala 

versiju un (saskaņotu ar mācībspēkiem) nosūta katedras vadītājam

Pārskata studiju plānus, veic izmaiņas ja nepieciešams

Elektroniski nosūta studiju departamenta vadītājam  studiju plānus

Apstiprina studiju plānus. 

Vai studiju plānā 

nepieciešamas 

izmaiņas?

Apstiprinātos studiju plānus elektroniski nosūta IT nodaļas vadīt. un katedru 

vadītājiem

Sagatavo katedras mācībspēku 

plānotas slodzes un ievieto N 

diskā

Mācībspēks paraksta plānoto 

slodzi pie ikgadējās 

izvērtēšanas

Ievada apstiprinātos studiju 

plānus RIS sistēmā

Plāno lekciju sarakstus, 

saskaņo ar programmas 

direktoru un mācībspēkiem

Ievada lekciju sarakstus RIS 

sistēmā un publisko tos

Vai 

nepieciešamas 

izmaiņas lekciju 

sarakstā?

Kontrolē programmas 

realizēšanu

Vai nepieciešamas 

izmaiņas?

Skat. studiju plāna 

izmaiņu apstiprināšanas procesu

Programmas direktors

Katedras vadītājs

Katedras vadītāji, 

programmu direktori un 

Studiju departamenta 

vadītājs

Programmas direktors

Programmas 

direktors

Studiju departamenta 

vadītājs

Katedras asistents

Mācībspēks

Programmas direktors

Beigas
Beigas

Programmas direktors Līdz 1. februārim

Līdz 1.martam

Līdz 1.aprīlim

Līdz 6.maijam

Līdz 30.aprīlim

Līdz 20.maijam

Katedras vadītājs kopā ar 

programmu direktoriem

Pārskata studiju plānus un studiju kursu nosaukumus, un vienojas par konkrētiem 

mācībspēkiem studiju kursu nodrošināšanai
Līdz 15.aprīlim

Pārskata visus katedras studiju programmu plānus un apstiprina tos

Līdz 10.maijam

No 1.jūnija – 15. 

jūnijam

Norāda 

studiju plānā

Līdz 25. jūlijam

Līdz15.augustam 

bakalaura progr., 

līdz 1.septembrim 

maģistra progr.

Nē

Studiju IS 

administrators

Studiju 

programmas 

administrators

Nē

Katedras 

vadītājs

Nē

Jā

Nē

Jā

Norāda 

studiju plānā

Līdz 1.jūnijam

Līdz 1.jūlijam

Jā

Skat.plānoto 

lekciju izmaiņu 

veikšanas procesu

Ievieto apstiprinātos studiju plānus Public mapē. Informē programmas administratorus.

Jā

Studiju prorektors

Izskata sagatavotos studiju plānus, iesniedz studiju prorektoram apstiprināšanai.

Studiju departamenta 

vadītājs

Jā
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