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Vispārīgie jautājumi
Iekšējie noteikumi „Rīgas Celtniecības koledžas studiju nolikums” (turpmāk –
nolikums) nosaka studiju mērķi, kā arī imatrikulācijas, studiju organizācijas,
zināšanu pārbaudes un novērtēšanas, studiju programmas un studiju formas
maiņas, studiju pārtraukšanas un eksmatrikulācijas kārtību Rīgas Celtniecības
koledžā (turpmāk – Koledža).
Nolikumā lietoto terminu skaidrojums.
Fāze – 40 nedēļu studiju cikls, kas sadalās četros 10 nedēļu blokos.
Bloks – studiju periods 10 nedēļu garumā.
Projektu metode – mācību darba paņēmiens, kad studenti patstāvīgi, netiešā
projekta eksperta vadībā, izmantojot visdažādākos informācijas avotus un darba
formas, izstrādā pētījumu par konkrētu, reālu problēmu, paši plāno un organizē
šo darbu, apkopo tā rezultātus.
Projekta eksperts – par projektu atbildīgs docētājs. Eksperta uzdevums ir
konsultēt projekta izstrādi, vērtēt darba satura atbilstību projekta mērķim, kas
dots bloka grāmatā.
Studiju mērķis ir nodrošināt iespēju iegūt I līmeņa profesionālo augstāko
izglītību un ceturto profesionālās kvalifikācijas līmeni, teorētiski un praktiski
sagatavot darba tirgum konkurētspējīgus speciālistus.
Imatrikulācija
Imatrikulācija ir personas ierakstīšana koledžas studējošo sarakstā (matrikulā).
Imatrikulēti tiek reflektanti, kuri izgājuši koledžas noteikto uzņemšanas
procedūru.
1

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

3.
3.1.

3.2.
3.3.

3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.

Uzņemšana koledžā notiek saskaņā ar uzņemšanas noteikumiem. Uzņemšanu
organizē uzņemšanas komisija un katedras.
Lai uzsāktu studijas, reflektantiem jānoslēdz līgums ar koledžu.
Pamatojoties uz Uzņemšanas komisijas lēmumu un pēc līguma par izglītības
iegūšanu noslēgšanas direktors izdod rīkojumu par reflektantu imatrikulāciju.
No imatrikulācijas brīža studentam ir visas koledžā studējošā tiesības un
pienākumi, ko paredz šis nolikums, Augstskolu likums, Izglītības likums, RCK
Nolikums un citi normatīvie akti.
Studiju organizācija
Studiju darba apjomu mēra kredītpunktos. Kredītpunkts ir studiju uzskaites
vienība, kas atbilst studējošā 40 akadēmisko stundu darba apjomam (vienai
studiju nedēļai), kurā līdz 50% stundu paredzētas kontaktstundām.
Kontaktstunda ir akadēmiskā personāla un studējošā tieša saskarsme, kas tiek
īstenota studiju programmas mērķu un uzdevumu sasniegšanai un kuras ilgums
ir viena akadēmiskā stunda.
Studijas reglamentē studiju programma, studiju plāns, studiju bloka plāns,
studiju kursu programmas un studiju kalendārais grafiks.
Studiju programma ir veidota atbilstoši izglītības un profesiju standartiem. Par
studiju programmu saturu un to īstenošanu ir atbildīgi katedru vadītāji. Studiju
programma nosaka apgūstamos studiju kursus, to apjomus kredītpunktos,
sadalījumu pa studiju gadiem. Studiju programmas īstenošanai studiju plāns ir
sadalīts 4 fāzēs. Katra fāze atšķiras ar tēmu sarežģītību un padziļinājumu.
Studiju programmu studenti apgūst teorētiskajās un praktiskajās nodarbībās,
projektu darbā, patstāvīgajās studijās un praksēs.
Prakse tiek īstenota koledžas mācību darbnīcās, nozares firmās, uzņēmumos un
projektēšanas birojos.
Studiju pamatveidi ir: lekcijas, semināri, praktiskās nodarbības, patstāvīgais
darbs. Lekcijas var notikt katrai studiju grupai atsevišķi, gan vairākām grupām
kopā.
Nodarbību laiku un vietu nosaka nodarbību saraksts.
Viena studiju nodarbība ir 2 x 45 minūtes ar 5 minūšu pārtraukumu.

4.
Zināšanu pārbaudes un novērtēšanas sistēma
4.1. Studiju kursu projekti.
4.1.1. Studiju kursu projektus vērtē projekta ekspertu komisija katra projekta izstrādes
beigās.
4.2. Ieskaites un eksāmeni bloka beigās.
4.2.1. Studenta teorētiskās un praktiskās zināšanas bloka beigās pārbauda un novērtē
ar eksāmenu vai ieskaiti.
4.2.2. Studiju kursus, kuros kārtojami eksāmeni un ieskaites, kā arī to sadalījumu pa
blokiem, nosaka studiju plāns un studiju kursu programmas.
4.2.3. Eksāmena un ieskaites veidu (mutiski vai rakstiski) nosaka studiju kursa
docētājs.
4.2.4. Ar koledžas direktora vietnieka studiju un pētniecības darbā apstiprinātu
eksāmenu un ieskaišu sesijas grafiku studentus un akadēmisko personālu
studiju daļa iepazīstina ne vēlāk kā 3 darba dienas pirms eksāmenu nedēļas
sākuma. Pirms eksāmena jāparedz konsultācijas attiecīgajā studiju kursā.
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4.2.5. Eksāmenus atļauts kārtot studentiem, kuri saņēmuši sekmīgus vērtējumus visās
blokā paredzētajās ieskaitēs un projektos.
4.2.6. Studenti, kuriem ir nepietiekams vērtējums divos studiju kursos, kuros nav
eksāmena, izņēmuma kārtā kārtot eksāmenu var tikai ar katedras vadītāja
atļauju.
4.2.7. Atļauju kārtot eksāmenu izdod studiju daļa.
4.2.8. Ieskaites var notikt studiju kursam paredzēto nodarbību un konsultāciju laikā.
4.2.9. Studentus ar vairāk kā trīs nesekmīgiem ieskaišu un eksāmenu vērtējumiem
eksmatrikulē no koledžas.
4.2.10.Studentu ar direktora rīkojumu pārceļ uz nākošo kursu, ja visi kopējo projektu,
eksāmenu, ieskaišu un prakšu vērtējumi ir sekmīgi.
4.2.11.Atkārtota ieskaišu un eksāmenu kārtošana notiek saskaņā ar Akadēmisko
parādu kārtošanas kārtību.
4.2.12.Eksāmenos un ieskaitēs studentu novērtē pēc diviem rādītājiem: kvantitatīvais
un kvalitatīvais. Kvantitatīvais rādītājs ir studiju kursa apjoms kredītpunktos
(KP). Kvalitatīvajam rādītājam ieskaitē vai eksāmenā izmanto 10 ballu sistēmas
kritērijus:
10 balles – izcili: zināšanas, kas pārsniedz studiju programmas prasības,
liecina par patstāvīgiem pētījumiem, par problēmu dziļu izpratni.
9 balles – teicami: pilnā mērā apgūtas studiju programmas prasības, iegūta
prasme patstāvīgi lietot iegūtās zināšanas.
8 balles – ļoti labi: pilnā mērā apgūtas studiju programmas prasības, taču
reizēm trūkst dziļākas izpratnes un spējas zināšanas patstāvīgi
piemērot sarežģītākiem jautājumiem.
7 balles – labi: apgūtas studiju programmas prasības, taču vienlaikus
konstatējami arī atsevišķi mazāk svarīgi trūkumi zināšanu apguvē.
6 balles – gandrīz labi: apgūtas studiju programmas prasības, taču
konstatējamas atsevišķas lielākas problēmas nepietiekoši dziļa
izpratne.
5 balles – viduvēji: visumā apgūtas studiju programmas prasības, kaut arī
konstatējama vairāku svarīgu problēmu nepietiekami dziļa izpratne.
4 balles – gandrīz viduvēji: visumā apgūtas studiju programmas prasības,
konstatējamas vairāku svarīgu problēmu nepietiekama izpratne un
grūtības iegūto zināšanu praktiskai izmantošanai.
3 balles – vāji: apgūtas virspusējas zināšanas par priekšmeta svarīgākajām
problēmām, taču nav spēju tās praktiski izmantot.
2 balles – ļoti vāji: apgūtas virspusējas zināšanas par atsevišķām problēmām,
taču citās svarīgākās problēmās pilnīgi trūkst orientācijas.
1 balle – ļoti, ļoti vāji: nav izpratnes par priekšmeta pamatproblemātiku.
4.2.13.Pirmais pietiekamais zināšanu novērtējums ir 4 balles.
4.2.14.Ieskaišu un prakses sasniegumu vērtējums ir arī „ieskaitīts” vai „neieskaitīts”.
4.2.15.Eksāmenu biļešu vai testu jautājumus sagatavo studiju kursu docētāji.
4.2.16.Vienā biļetē jābūt vismaz diviem jautājumiem.
4.2.17.Eksāmenu biļešu skaitam jābūt lielākam par studentu skaitu grupā.
4.2.18.Eksāmenos studentus eksaminē studiju kursa docētājs.
4.2.19.Viena studenta eksaminēšanai paredzēta 1/3 mācību stundas. Eksāmena ilgums
vienai studiju grupai nedrīkst pārsniegt 8 stundas.
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4.2.20.Ieteicamais studentu skaits mutiskā eksāmena laikā eksaminācijas telpā ir pieci
līdz seši studenti.
4.2.21.Mutiskā eksāmena laikā students nedrīkst atrasties eksaminācijas telpā ilgāk par
divām stundām.
4.2.22.Rakstiskais eksāmens notiek vienlaikus visai studiju grupai. Rakstu darbu
izpildes ilgums ir ne ilgāk kā četras stundas.
4.2.23.Pēc atbildes uz eksāmena biļetes jautājumiem studentam var uzdot papildus
jautājumus apgūtā studiju kursa ietvaros.
4.2.24.Visus eksāmenos un ieskaitēs iegūtos vērtējumus ieraksta eksāmena/ieskaites
protokolā un studiju kartē.
4.2.25.Ar studiju daļas atļauju var atkārtoti vienā studiju gadā kārtot eksāmenus
atzīmju paaugstināšanai saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 1434
„Noteikumi par Rīgas Celtniecības koledžas sniegto maksas pakalpojumu
cenrādi”.
4.2.26.Ja students nav apmeklējis studiju programmā paredzētās kontaktstundas
slimības dēļ, viņam piešķir sesijas pagarinājumu vai noformē akadēmisko
atvaļinājumu.
4.2.27.Ja students neattaisnotu iemeslu dēļ nav apmeklējis vairāk par 1/3 studiju
programmā paredzētās kontaktstundas, viņu eksmatrikulē.
4.3. Diplomdarba (projekta) izstrādāšana un aizstāvēšana.
4.3.1. Diplomdarbs ir studenta patstāvīgs darbs, kuru aizstāvot viņš iegūst
profesionālo kvalifikāciju attiecīgajā specialitātē. Izstrādājot diplomdarbu,
studenti padziļina, sistematizē un nostiprina iegūtās zināšanas.
4.3.2. Diplomdarbu izstrādā tie studenti, kuri saņēmuši sekmīgu vērtējumu visos
studiju programmā paredzētajos studiju kursos un praksēs, un kuriem ar
direktora rīkojumu dota atļauja izstrādāt diplomdarbu.
4.3.3. Diplomdarbam pēc satura un apjoma jāatbilst profesijas standartā dotajam
speciālista kvalifikācijas raksturojumam.
4.3.4. Diplomdarba saturs, izstrādes gaita, aizstāvēšana un uzglabāšana tiek organizēta
saskaņā ar koledžas katedru „Diplomprojektu izstrādes organizēšanas kārtību”,
„Diplomprojektu oriģinālu uzglabāšanas kārtību” un „Diplomprojektu
elektronisko versiju iesniegšanas, glabāšanas un pieejas kārtību”.
4.4. Ja studējošais pārbaudījumus, kurus pieņem komisija, nokārto ar vērtējumu ne
zemāku par 9 (izcili) un visos pārējos ieplānotajos studiju kursu noslēguma
pārbaudījumos iegūto vērtējumu vidējā svērtā atzīme nav zemāka par 8,5
(astoņi komats pieci), kā arī nevienā studiju kursā vērtējums nav zemāks par 7
(labi), diploma pielikuma 6.1.punktā (papildus informācija) tiek ierakstīts
„Studiju programma apgūta ar izcilību”.
5.
Noteikumi par plaģiātismu.
5.1. Definīcijas
5.1.1. Plaģiātisms ir cita autora darba (publicēta vai nepublicēta), tā fragmentu vai
ideju izmantošana bez atbilstošas atsauces uz šo autoru. Par plaģiātismu tiek
uzskatīts arī akadēmiskais darbs vai tā fragments, kas pēc struktūras un
argumentācijas atbilst cita autora darbam.
5.1.2. Atsauce ir informācija, kurā norādīts, no kurienes aizgūts cita autora darba
fragments.
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5.2. Atsauču izmantošana
5.2.1. Jebkurā mācību vai zinātniskajā darbā (raksts, eseja, referāts, grāmata,
akadēmiskā publikācija utt.) atsauces uz šajā darbā izmantotajām citu autoru
oriģinālajām idejām, tiešiem citātiem, pārfrazētiem citātiem ir obligātas.
5.2.3. Izmantotās literatūras saraksts vai bibliogrāfija darba beigās nevar tikt uzskatīta
par adekvātu atsauci.
5.2.4. Ar atsauci ir jānorāda ne tikai tieši citēti citu autoru teksti, bet arī jebkura
unikāla ideja vai doma, kuras autors ir tieši identificējams. Atsauce uz
vispārzināmām idejām un izteicieniem, kas var tāpēc tikt uzskatīti par
kopīpašumu un nav unikāli identificējami to autoru, nav nepieciešama.
5.2.5. Gadījumā, ja rodas šaubas par to, vai atsauce ir nepieciešama, vai nav,
jāizšķiras par labu atsauces izmantošanai.
5.2.6. Atsauces noformē atbilstoši RCK metodiskajiem norādījumiem „Izmantoto
informācijas avotu saraksts lietišķajos pētījumos, diplomdarbos, kursa darbos”
un RCK metodiskajiem norādījumiem lietišķā pētījuma darbu izstrādāšanai un
aizstāvēšanai.
5.3. Autorības apliecinājums studentu darbos
5.3.1. Katra studenta rakstu darba titullapā jābūt ietvertam šādam paziņojumam: “Ar
savu parakstu apliecinu, ka, izņemot vietas, kur tas skaidri un nepārprotami
norādīts, šis ir pilnībā mans darbs”. Zem paziņojuma jābūt studenta parakstam.
5.4. Procedūra studenta plaģiātisma gadījumā
5.4.1. Ja tiek atklāts, ka studenta darbs var tikt klasificēts kā plaģiātisms, pasniedzēja
pienākums ir šo darbu neieskaitīt un paziņot par šo pārkāpumu nodaļas vadībai,
ierosinot arī ieteicamās sankcijas, kādas būtu jāpiemēro pret studentu.
5.4.2. Darbs tiek uzskatīts par plaģiātisku, ja pasniedzējs ir atklājis kaut vienu skaidru
plaģiātisma piemēru konkrētajā darbā.
5.4.3. Katedras sēde izskata studentu plaģiātisma gadījumus un pieņem lēmumus par
piemērojamajām sankcijām.
5.5. Vērtēšanas kritēriji, izvēloties piemērojamās sankcijas
5.5.1. Par īpaši būtiskiem pārkāpumiem tiek uzskatīti:
1)
Gadījums, kad students kā savu ir iesniedzis darbu, ko pilnībā
uzrakstījusi kāda cita persona;
2)
Gadījums, kad students atkārtoti pieķerts plaģiātismā;
5.5.2. Pārkāpuma nozīmīgums ir atkarīgs no tā, cik būtisks mācību procesā ir
plaģiātiskais darbs. Visbūtiskākie ir (secībā no visbūtiskākajiem uz vismazāk
būtiskajiem):
1)
kvalifikācijas darbs (diplomdarbs, diplomprojekts, lietišķais pētījums);
2)
kursa darbi, kursa projekti;
3)
darbi, kas tiek iesniegti kāda atsevišķa priekšmeta kursa mācību procesā.
5.6. Piemērojamās sankcijas
5.6.1. Atkarībā no pārkāpuma smaguma, pret studentu, kas pieķerts plaģiātismā var
piemērot šādas sankcijas:
1)
darba neieskaitīšana; jāizstrādā jauns darbs par citu tēmu;

5

2)

atkārtota plaģiātisma vai kvalifikācijas darbā konstatēta plaģiātisma
gadījumā – studenta eksmatrikulācija (atskaitīšana).

5.7. Plaģiātisms pasniedzēju vidū
5.7.1. Šo noteikumu 5.1. un 5.2.punkti vienādā mērā attiecas kā uz studentiem, tā uz
pasniedzējiem.
5.7.2. Pasniedzēju plaģiātisma gadījumus izskata RCK Ētikas komisija. Pierādīta
plaģiātisma gadījumā ir tiesības pasniedzēju atbrīvot no darba.
5.7.3. Par īpaši būtisku pārkāpumu uzskatāms gadījums, ja pasniedzējs savā
akadēmiskajā darbā bez adekvātām atsaucēm izmantojis savu studentu
patstāvīgos darbus. Atsauce uz konkrēta studenta darbu nav nepieciešama, ja tā
ieguldījums pasniedzēja darbā aprobežojas ar rutīnas pienākumu veikšanu
(piemēram, atsauču precizēšana, aptaujas veikšana utt.). Šādos gadījumos
autoram ir morāls pienākums izteikt pateicību cilvēkiem, kas piedalījušies darba
tapšanā.
5.7.4. Studentam, kura darbu pasniedzējs izmantojis plaģiātisma nolūkos, ir tiesības
pieprasīt, lai viņa sūdzība tiktu izskatīta Ētikas komisijā un pret pasniedzēju
piemērotas pārkāpuma smagumam atbilstošas sankcijas.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

7.
7.1.
7.2.

7.3.
7.4.
7.5.

Studiju programmas un studiju formas maiņa
Ja studējošais vēlas mainīt studiju formu (studiju laiks dienā vai vakarā) vai
studiju programmu, viņam studiju daļā jāiesniedz rakstveida iesniegums.
Par studējošā pārcelšanu uz citu studiju formu tiek izdots direktora rīkojums.
Par studiju programmas maiņu lemj abu programmu katedru vadītāji. Par
studējošā programmas maiņu tiek izdots direktora rīkojums un tiek noslēgts
jauns līgums par izglītības iegūšanu.
Ja studiju programmā atbrīvojas budžeta vietas, tad Koledžas direktors uz
studējošā iesnieguma pamata ir tiesīgs labākos pilna laika maksas studentus,
kas ir nokārtojuši visas akadēmiskās un studiju līgumā fiksētās saistības un
studē studiju programmās, kurās ir valsts budžeta dotētās studiju vietas, pārcelt
uz valsts budžeta finansētajām vietām, par ko tiek izdots direktora rīkojums un
tiek noslēgts jauns studiju līgums.
Studiju pārtraukšana
Studējošajam ir tiesības pārtraukt studijas uz laiku līdz 2 gadiem, nezaudējot
studējošā statusu.
Studiju pārtraukšana iespējama sekojošu iemeslu dēļ:
slimība,
bērna piedzimšana,
studijas ārvalstīs,
ģimenes apstākļi.
Studijas tiek pārtrauktas uz laiku, kāds minēts studenta rakstveida iesniegumā,
saskaņojot ar grupas kuratoru un katedras vadītāju.
Par studiju pārtraukšanu un atsākšanu tiek izdots direktora rīkojums.
Valsts budžeta finansētajiem studentiem studiju pārtraukuma laikā tiek
pārtraukta stipendijas izmaksa. Maksas grupu studentiem studiju pārtraukuma
laikā studiju maksa nav jāmaksā.
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7.6.

Studiju pārtraukuma laikā studējošais drīkst kārtot studiju parādus, noteiktā
kārtībā apmaksājot to kārtošanu, saņemt bibliotēkas pakalpojumus, apmeklēt
lekcijas kā brīvklausītājs, rakstveidā saskaņojot to ar studiju daļu.
7.7. Lai atsāktu studijas, studējošais studiju daļā iesniedz rakstisku iesniegumu. Par
studiju atsākšanu lemj studiju daļas vadītājs.
7.8. Atsākot studijas, visi pirms studiju pārtraukuma iegūtie kredītpunkti tiek
ieskaitīti.
7.9. Studējošais, kurš mēneša laikā pēc apstiprinātā studiju pārtraukuma nav
rakstiski izteicis vēlēšanos atsākt studijas vai pagarināt studiju pārtraukumu,
tiek eksmatrikulēts.
7.10. Studējošais, kurš pēc studiju pārtraukuma ir atsācis studijas, bet nav nokārtojis
bloka akadēmiskās saistības un nav lūdzis pagarināt termiņu, tiek
eksmatrikulēts mēneša laikā pēc nākošā bloka sākuma.
8.
8.1.
8.2.
8.2.1.
8.2.2.
8.2.3.
8.2.4.
8.2.5.
8.2.6.
7.3.

9.

Eksmatrikulācija
Eksmatrikulācija ir studējošā izslēgšana no koledžā studējošo saraksta
(matrikula).
Studējošo eksmatrikulē, ja:
studējošais ir apguvis studiju programmu un ieguvis kvalifikāciju,
studējošais to vēlas (uz rakstveida iesnieguma pamata),
noskaidrojas, ka studējošā uzņemšanu ir ietekmējusi maldināšana vai cita
pretlikumīga rīcība,
studējošais nav nokārtojis nepieciešamos pārbaudījumus vai nav veicis citus
studiju uzdevumus,
studējošais ir pārkāpis koledžas iekšējās kārtības noteikumus,
pēc teorētiskā kursa beigšanas studējošais nav nokārtojis gala pārbaudījumus
vai diplomdarba aizstāvēšanā ir ieguvis zemāku vērtējumu par 4 ballēm.
Studējošais par valsts budžeta līdzekļiem, kas eksmatrikulēts tādēļ, ka nav
nokārtojis nepieciešamos pārbaudījumus vai nav veicis citus studiju
uzdevumus, var turpināt studijas par maksu, par ko tiek noslēgts jauns studiju
līgums. Maksas apmērs ir RCK Koledžas padomes noteiktais tam
akadēmiskajam gadam, kurā students tiek atjaunots studiju turpināšanai.
Eksmatrikulētais studējošais par valsts budžeta līdzekļiem, kas pārcelts uz
maksas grupu, atkārtoti var pretendēt uz valsts budžeta finansētu vietu ne agrāk
kā nākamajā studiju gadā.
Noslēguma jautājums
Atzīt par spēku zaudējušiem Rīgas Celtniecības koledžas 20.05.2013. iekšējos
noteikumus Nr.6 „Rīgas Celtniecības koledžas studiju nolikums”.
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