Apstiprināts ar 2017.gada 28.decembra rīkojumu Nr. 17/1.1-11/263

RISEBA Uzņemšanas testa (Admission test) organizācijas darba kārtība
PR0035-01

RISEBA Uzņemšanas tests ir iestājpārbaudījums, ko regulē konkrētā studiju gada RISEBA
Uzņemšanas noteikumi. RISEBA Uzņemšanas testa organizācijas darba kārtība veidot saskaņā ar
RISEBA Uzņemšanas procesu (PR0034-01).
Darba kārtība
1. Reflektants ir veicis reģistrācijas maksu studijām RISEBA (Skat. Ārvalstu studentu uzņemšanas
procesu PR0034-01) un saņēmis automātisku ziņu no DreamApply sistēmas par Uzņemšanas testa
un citu iestājpārbaudījumu kārtošanas norisi (feedback 2);
2. Piektdienās: Ārvalstu studentu koordinatore apkopo reflektantu sarakstu. Līdz plkst.17:00 sūta
e-pastu IT nodaļai;
3. Pirmdienās: IT nodaļa piešķir reflektantiem lietotājvārdu un paroli, sūta sarakstu Ārvalstu
studentu koordinatorei;
4. Otrdienās: Ārvalstu studentu koordinatore informē reflektantu, ka Uzņemšanas testa kārtošanai
tiks atvēlētas 3 darba dienas, no trešdienas līdz piektdienai. Nosūta reflektantam saiti testa
kārtošanai, lietotājvārdu un paroli;
5. No trešdienas līdz piektdienai reflektants kārto testu;
6. Pirmdienās: IT nodaļa saņem testa rezultātus un rezultātu sarakstu nosūta Ārvalstu studentu
koordinatorei līdz plkst.17:00;
7. Ārvalstu studentu koordinatore pārbaudījuma rezultātus nodod Studiju departamenta vadītājai,
kura tos ievada protokolā;
8. Ja reflektants sasniedzis 40% testa robežu, viņš 3 darba dienu laikā tiek informēts par testa
rezultātiem un turpina uzņemšanas procesu. Ārvalstu studentu koordinatore maina studenta statusu
DreamApply sistēmā uz Conditionally Accepted, sūtot feedback (4.) par testa rezultātiem un
nākamajiem uzņemšana soļiem studijām RISEBA.
9. Ja reflektants nav sasniedzis 40% testa robežu, viņš 3 darba dienu laikā tiek informēts par testa
rezultātiem un neturpina uzņemšanas procesu. Ārvalstu studentu koordinatore maina studenta
statusu DreamApply sistēmā uz Failed, sūtot feedback (3.) par testa rezultātiem un to, ka tiek liegta
pieeja studijām RISEBA.

Sagatavoja:
Kvalitātes vadītāja
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Reflektants

Gatavo reflektantu
sarakstu IT par datu
importu uz HW

IT nodaļa

Reflektants ir veicis reģistrācijas maksu
studijām RISEBA (Skat. Ārvalstu studentu
uzņemšanas procesu PR0034-01) un saņēmis
automātisku ziņu ( feedback (2. ) no
DreamApply sistēmas par Uzņemšanas testa
un citu iestājpārbaudījumu kārtošanas norisi

Ārvalstu studentu koordinators

PR0035-01 Ārvalstu studentu uzņemšanas testa (Admission test) organizēšanas process

Katru piektdienu līdz
plkst.17:00 sūta IT nodaļai
informāciju par reflektanta
importu uz HW un lietotājvārda
un paroles saņemšanu
Uzņemšanas testam.

Trīs darba dienu
laikā, no
trešdienas līdz
piektdienai, kārto
Uzņemšanas testu

Katru otrdienu koordinators
informē reflektantu par testa
kārtošanas datumiem, kas
plānoti no konkrētās nedēļas
trešdienas līdz piektdienai.
Nosūta reflektantam saiti
testa kārtošanai, lietotājvārdu
un paroli.

Katru pirmdienu
piešķir reflektanta
lietotājvārdu un paroli,
sūta koordinatoram
sarakstu

Neturpina
uzņemšanas
procesu

Turpina
uzņemšanas
procesu

Saņem testa
rezultātus
DreamApply
sistēmā

Saņem testa
rezultātus
DreamApply
sistēmā

Maina studenta statusu
DreamApply sistēmā uz
Failed (3.), sūtot ziņu par
testa rezultātiem un to,
ka tiek liegta pieeja
studijām RISEBA

Maina studenta statusu
DreamApply sistēmā uz
Conditionally Accepted
(4.), sūtot feedback par
testa rezultātiem un
informāciju par
nākamajiem uzņemšanas
soļiem

Nē

Vai sasniegta
40% robeža?

Katru pirmdienu līdz
plkst.17:00
apkopo testa
rezultātus un sūta
koordinatoram
sarakstu

Sagatavo un nosūta testa
rezultātu apkopojumu Studiju
departamenta vadītājam un
koordinatoram protokola
sagatavošanai
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