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Klausītāju reăistrācijas un uzskaites kārtība Banku augstskolā 
 
Izdota saskaĦā ar Augstskolu likuma 59.

2
 pantu 

 
Rīgā 
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1. Klausītājs ir persona, kura uz līguma pamata par fizisko vai juridisko personu 

līdzekĜiem Banku augstskolā (turpmāk tekstā - Augstskola) ir reăistrējusies atsevišėa 

studiju moduĜa vai studiju kursa apguvei. 

2. Persona studiju kursa apmeklēšanai var pieteikties Studiju informācijas daĜā ne vēlāk 

kā trīs darba dienas pirms studiju kursa uzsākšanās, iesniedzot šādus dokumentus: 

2.1. pases kopiju, uzrādot oriăinālu; 

2.2. izglītību apliecinošu dokumenta kopiju; 

2.3. klausītāja reăistrācijas veidlapu (1.pielikums).  

3. Izvēlētā studiju kursa apguves iespēju pretendents saskaĦo ar atbilstošās studiju 

programmas direktoru, kurš informē kursu docētāju par klausītāju līdzdalību studiju 

kursā. 

4. Studiju informācijas daĜā persona slēdz līgumu ar Augstskolu par studiju kursa apguvi 

un veic maksājumus līgumā noteiktajā kārtībā atbilstoši Augstskolas apstiprinātajiem 

maksas pakalpojumiem. 

5. Personai, kura apgūst studiju kursu klausītāja statusā, ir tādas pašas tiesības un 

pienākumi kā Augstskolā studējošajiem. 

6. Klausītājs pilda attiecīgā studiju kursa programmā noteiktās akadēmiskās saistības, var 

izmantot bibliotēkas un datorkabinetu pakalpojumus, kā arī docētāju konsultācijas, 

atbilstoši noteiktajam konsultāciju grafikam. 
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7. Klausītājs pilda Augstskolas noteikto studiju procesa kārtību, ievēro darba drošības, 

ugunsdrošības un iekšējās kārtības noteikumus. 

8. Studiju informācijas daĜa klausītājam sagatavo personas lietu, izsniedz individuālo 

pārbaudījuma protokolu un veic sekmju uzskaiti. 

9. Par Augstskolā apgūtu studiju moduli vai studiju kursu klausītājam izsniedz apliecību 

(2.pielikums).  

10. Klausītājam ir tiesības uzkrāt ar apliecībām apstiprinātu studiju darba apjomu un, ja 

viĦam ir atbilstoša iepriekšējā izglītība, pieprasīt, lai Augstskola izvērtē darba apjoma 

atbilstību studiju programmām vai to posmiem, piešėirot par to attiecīgus 

kredītpunktus. 

11. Atzīt par spēku zaudējušu 2009.gada 10.martā apstiprināto „Banku augstskolas mācību 

pasākumu apmeklēšanas un pārbaudījumu kārtošanas kārtību klausītāja statusā”. 

 

 

  Rektors           A.Sarnovičs 
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