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NOTEIKUMI 

PAR MĀCĪBSPĒKU UN STUDĒJOŠO SAVSTARPĒJIEM 

PIENĀKUMIEM UN TIESĪBĀM 
 

APSTIPRINĀTS  
LiepU Senāta sēdē 2011.gada 21.februārī,  protokols Nr.8, lēmums Nr. 2011/18 

 
 

Izdoti saskaņā ar Liepājas Universitātes Satversmes 2.4. punktu 

  

Noteikumi nosaka mācībspēku un studējošo savstarpējos pienākumus un tiesības studiju kursa apguvē 

 

 

I.  MĀCĪBSPĒKU PIENĀKUMI UN TIESĪBAS 

 

1. Mācībspēku pienākumi, 

uzsākot studiju kursu/moduli, 

1.1. izsniegt akadēmiskās grupas studējošiem studiju kursa/moduļa programmu (vismaz 

vienu eksemplāru), kurā  ir norādītas tēmas, literatūra, darba formas (lekcijas, semināri, 

patstāvīgie darbi utt.), kontroldarbu un citu pārbaužu formu laiki; 

1.2. detalizēti izklāstīt savas prasības un vērtēšanas kritērijus; 

1.3. vienoties, ja nepieciešams, par izmaiņām studiju kursa/moduļa programmā vai 

patstāvīgo darbu izpildē; 

 

studiju kursa/moduļa laikā: 

1.4. radoši un atbildīgi realizēt studiju kursa/moduļa programmu; 

1.5. dažādot studiju procesu, izmantojot daudzveidīgas darba metodes (lekcijas, seminārus, 

individuālu vielas apguvi, projektu metodi u.c.) atbilstoši kursa/moduļa specifikai; 

1.6. sniegt konsultācijas saskaņā ar norādīto laiku; 

1.7. sekmēt studējošo zinātnisko un profesionālo kompetenci; 

1.8. informēt studējošos par neierašanos uz lekcijām atbilstoši universitātē noteiktajai 

kārtībai; 

1.9. vienoties ar dekānu/prodekānu par nodarbību atstrādāšanu, informēt studējošos (izņemot 

slimības gadījumus); 

 

beidzot studiju kursu/moduli, 

1.10. saņemt pārbaudījumu protokolu Studiju daļā, pēc pārbaudījuma to nodot atpakaļ; 

1.11. pieņemt studējošo pārbaudījuma kārtošanai tikai tad, ja tiek uzrādīts personu 

apliecinošs dokuments vai studenta apliecība; 

1.12. vērtēt katra studējošā darbu,  vērtējumu pamatojot; 

1.13. konstatējot studējošo iesniegtajos darbos plaģiātu, to nevērtēt pozitīvi; rakstiski 

informēt dekānu par plaģiātu. 

 

Mācībspēku tiesības, 

uzsākot studiju kursu/moduli, 
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1.13. izdarīt izmaiņas studiju kursa/moduļa programmā, saskaņot tās ar studējošajiem; 

1.14. izstrādāt vērtēšanas kritērijus. 

 

studiju kursa/moduļa  laikā, 

1.15. prasīt studējošajiem, lai tiktu apgūta kursa/moduļa programma; 

1.16. prasīt studējošajiem, lai tiktu ievērots patstāvīgo darbu izpildes plāns; 

1.17. prasīt studējošajiem, lai tiktu apmeklētas nodarbības; 

 

izvērtējot studējošo darbu, 

1.18. ņemt vērā studējošo darbu semestra laikā; 

1.19. izraidīt no pārbaudījuma vai samazināt atzīmi, ja pārbaudījuma laikā tiek izmantoti 

neatļauti līdzekļi. 

 

II. STUDĒJOŠO PIENĀKUMI UN TIESĪBAS 

 

2. Studējošo pienākumi, 

uzsākot studiju kursu/moduli, 

2.1. iepazīties ar studiju kursa/moduļa programmu un ievērot tās prasības; 

2.2. ja nepieciešams, noskaidrot neskaidros jautājumus; 

2.3. vienoties par individuālu darba grafiku, ja tas nepieciešams; 

2.4. piedāvāt, ja nepieciešams, izmaiņas studiju kursa/moduļa programmā. 

 

studiju kursa/ moduļa laikā: 

2.5. apgūt studiju kursa/moduļa programmas jautājumus radoši un atbildīgi; 

2.6. ievērot mācībspēka noteikto patstāvīgo darbu izpildes plānu; 

2.7. apgūt nokavētās nodarbības patstāvīgi; 

2.8. neiesniegt plaģiātu. 

 

beidzot studiju kursu/moduli, 

2.9.kārtot pārbaudījumu noteiktajos laikos; 

2.10. ierodoties uz pārbaudījumu, uzrādīt  mācībspēkam personu apliecinošu dokumentu vai 

studenta apliecību. 

 

Studējošā tiesības, 

uzsākot studiju kursu/moduli, 

2.11. saņemt studiju kursa/moduļa programmu; 

2.12. uzzināt mācībspēka prasības un vērtēšanas kritērijus; 

2.13. atsevišķos gadījumos, vienojoties ar mācībspēku, strādāt pēc individuāla grafika;  

2.14. ja nepieciešams, ierosināt izmaiņas studiju kursa/moduļa programmā; 

 

studiju kursu laikā, 

2.15. prasīt, lai mācībspēks studiju procesā izmantotu dažādas metodes, atbilstoši 

kursa/moduļa specifikai; 

2.16. pretenziju gadījumā vērsties attiecīgās struktūrvienībās (dekanāts, studiju daļa, 

rektorāts, Studentu padomē); 

2.17. apmeklēt konsultācijas mācībspēka noteiktajos laikos; 

2.18. prasīt, lai nenotikušās nodarbības tiktu atstrādātas. 

 

beidzot studiju kursu, 

2.19. saņemt vērtējumu un tā pamatojumu; 
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2.20. iesniegt apelāciju par vērtējumu vienas dienas laikā pēc pārbaudījuma vai rezultātu 

paziņošanas dekanātā; 

2.21. lūgt atļaut kārtot pārbaudījumu pie komisijas. 

 

 

Noteikumi par mācībspēku un studējošo savstarpējiem pienākumiem un tiesībām stājas spēkā 

ar 2011. gada 21. februāri.  

Spēku zaudē Senāta 2003.gada 19.maija apstiprinātie Noteikumi par mācībspēku un 

studējošo savstarpējiem pienākumiem un tiesībām  

 

 

 

 
Senāta priekšsēdētāja       (paraksts)        Z.Gūtmane 


