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APSTIPRINĀTS 

Banku augstskolas 

Senāta 29.04.2014. sēdē, 

protokols Nr. 4 

 

Studējošo akadēmisko un finansiālo saistību kārtošanas kārtība 
Rīgā 

 

Izdota saskaņā ar Banku augstskolas Satversmes 21.punktu 

  

 2014.gada 29.aprīlī       Nr. 27-11/014 

I Vispārīgie noteikumi 

 

1.  Šī kārtība nosaka, kā Banku augstskolas (turpmāk tekstā – Augstskola) studiju programmās 

studējošajiem kārtojamas akadēmiskās un finansiālās saistības. 

 

2.  Kārtībā ir lietoti šādi termini: 

2.1. akadēmiskās saistības – studiju kursa programmā noteikto prasību izpilde;  

2.2. akadēmiskie parādi – semestra laikā nenokārtotas akadēmiskās saistības un studiju 

programmas apguve ar zemu apguves līmeni, vērtējums 4 (gandrīz viduvēji) ir 

zemākais sekmīgais vērtējums; 

2.3. finansiālās saistības – studējošā studiju maksas saistības, kuras apstiprinātas 

Augstskolas un studējošā noslēgtajā studiju līgumā. 

 

   3.  Studējošā pienākums ir rakstveidā savlaicīgi informēt Studiju informācijas daļu par 

nepiedalīšanās iemesliem studiju procesā. 

 

4.  Studiju informācijas daļa sagatavo un sniedz informāciju par studējošo akadēmisko un 

finansiālo saistību izpildi Augstskolas Studiju jautājumu komisijai. 

 

II Akadēmisko un finansiālo saistību kārtošana 

 

5. Studiju jautājumu komisija izskata: 

5.1. pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības, profesionālā bakalaura un 

profesionālā maģistra studiju programmās studējošo akadēmiskās un finansiālās 

saistības; 

5.2.  doktora studiju programmā studējošo finansiālās saistības; 

5.3.  finansiālo saistību izpilde tiek īstenota saskaņā ar Augstskolas „Debitoru politiku”. 

 

6. Uz nākamo kursu pārceļ studējošos, kuri saskaņā ar noslēgto studiju līgumu ir izpildījuši 

finansiālās saistības. 

 

7. Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmās studējošo akadēmisko 

saistību kārtošana: 

7.1. uz nākamo kursu pārceļ studējošos, kuri līdz 31.augustam ir ieguvuši visu 

iepriekšējo studiju gadu kredītpunktus un ir ieguvuši 85% no kārtējā studiju gada 

obligāti apgūstamo kredītpunktu skaita;  
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7.2.  uzsākt profesionālo praksi var studējošie, kuri līdz prakses uzsākšanas dienai ir 

nokārtojuši pārbaudījumus visos studiju kursos; 

7.3.  uzsākt kvalifikācijas darba izstrādi var studējošie, kuriem nav akadēmisko parādu; 

7.4.  lai studējošais tiktu pielaists pie kvalifikācijas darba aizstāvēšanas, ir jāpiedalās 

priekšaizstāvēšanā un jāiegūst komisijas pozitīvs atzinums par kvalifikācijas darba 

turpināšanu atbilstoši kalendārajam plānam. 

  

8. Profesionālā bakalaura studiju programmās studējošo akadēmisko saistību kārtošana: 

8.1. uz nākamo kursu pārceļ studējošos, kuri līdz 31.augustam ir ieguvuši visu 

iepriekšējo studiju gadu kredītpunktus un ir ieguvuši 85% no kārtējā studiju gada 

obligāti apgūstamo kredītpunktu skaita;  

8.2.  uzsākt otrā vai ceturtā studiju gada profesionālo praksi var studējošie, kuri līdz 

prakses uzsākšanas dienai ir nokārtojuši pārbaudījumus profesionālās nozares 

specializācijas studiju kursos; 

8.3.  visi akadēmiskie parādi jānokārto divus mēnešus pirms bakalaura darba iesniegšanas.  

 

9. Profesionālā maģistra studiju programmās studējošo akadēmisko saistību kārtošana: 

9.1. pārbaudījumi visos studiju kursos jānokārto līdz maģistra darba izstrādes uzsākšanas 

dienai (studiju programmās ar ilgumu 1 gads un 1,1 gads); 

9.2. pārbaudījumi visos studiju kursos jānokārto līdz otrā studiju gada 1.oktobrim 

(studiju programmās ar ilgumu 1,5 gadi un 2,5 gadi); 

9.3.   profesionālās prakses pārbaudījums jānokārto vienu mēnesi pirms maģistra darba 

iesniegšanas; 

9.4.   lai studējošais tiktu pielaists pie maģistra darba aizstāvēšanas, ir jāpiedalās 

priekšaizstāvēšanā un jāiegūst komisijas pozitīvs atzinums par maģistra darba 

turpināšanu atbilstoši kalendārajam plānam. 

 

10. Augstskolas studējošo akadēmisko saistību izpilde par akadēmiskā gada 1.semestri tiek 

izskatīta akadēmiskā gada 2.semestra sākumā. Studējošais, kuram ir akadēmiskie parādi, 

tiek uzaicināts uz Studiju jautājumu komisijas sēdi. Sēdē izskata jautājumu par studiju 

turpināšanu vai eksmatrikulāciju. 

 

11. Ja studējošais netiek pārcelts uz nākamo akadēmisko gadu: 

11.1. Studiju informācijas daļā studējošais noslēdz studiju līgumu par atkārtotām 

studijām. Studiju maksa tiek noteikta atbilstoši kārtojamo kredītpunktu apjomam; 

11.2. studējošo eksmatrikulē ar tiesībām atjaunoties studijām atbilstoši Augstskolas 

„Studiju pārtraukšanas un uzsākšanas kārtībai”. 

 

12. Studiju informācijas daļa individuālo pārbaudījuma protokolu studiju kursa vērtējuma 

ierakstam, atbilstoši Augstskolas maksas pakalpojumu izcenojumiem, izsniedz: 

12.1. ja pārbaudījums tiek kārtots ārpus grupai noteiktā datuma bez attaisnojoša iemesla. 

Par attaisnojošu iemeslu tiek uzskatīts - slimība, ārkārtēji ģimenes apstākļi, 

komandējums, ar Augstskolu saskaņotas studijas vai prakse ārzemēs. Attaisnojošs 

dokuments jāiesniedz 2 mēnešu laikā no dokumenta izsniegšanas brīža. 

Studējošajam, kurš lūdz izsniegt bezmaksas protokolu attaisnojoša iemesla dēļ, ar 

Studiju jautājumu komisijas sēdes lēmumu tiek noteikts protokola derīguma termiņš 

– 2 mēneši no sēdes lēmuma pieņemšanas datuma; 

12.2.  nesekmīga vērtējuma rezultātā; 

12.3.  ja studējošais apgūst studiju kursu studiju pārtraukuma laikā; 

12.4.  debitoram, kas termiņā nav samaksājis studiju maksu, protokolu izsniedz un tajā 

vērtējumu ieraksta tikai pēc finansiālo saistību nokārtošanas. 

 

13. Pēc vērtējuma ierakstīšanas individuālajā protokolā docētājam to jāiesniedz Studiju  

informācijas daļā. 
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      14. Ja studējošais akadēmisko parādu vienā studiju kursā kārto otro reizi un nesaņem pozitīvu 

vērtējumu, tad viņš var lūgt Studiju jautājumu komisiju atļaut trešo reizi pārbaudījumu 

kārtot Augstskolas izveidotas docētāju komisijas klātbūtnē.  

 

15. Studiju formu vai virzienu studējošais var mainīt uz tā paša vai zemāka līmeņa studiju 

programmu, ja izvēlētajā akadēmiskajā grupā ir vakanta studiju vieta. Par studējošā 

pārcelšanu uz citu studiju grupu lemj Studiju jautājumu komisija. Pārcelšanas gadījumā 

studējošais izpilda izvēlētajā studiju kursa programmā noteiktās prasības un nokārto 

finansiālās saistības atbilstoši Augstskolas maksas pakalpojumu izcenojumiem. Ja tiek 

mainīts studiju virziens, studējošais Studiju informācijas daļā noslēdz jaunu studiju līgumu. 

 

      16. Sekmju uzlabošanu mācību gada laikā drīkst veikt ne vairāk kā divos studiju kursos, tā 

veicama atbilstoši Augstskolas maksas pakalpojumu izcenojumiem. 

 

      17. Studējošajam, apgūstot Augstskolas izvēlēto studiju programmu, saskaņā ar Augstskolas  

„Nolikumu par iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegto studiju rezultātu 

atzīšanu”, var tikt ieskaitīti iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtie 

studiju rezultāti un citās augstskolās klausītāja statusā apgūtie studiju kursi: 

17.1. iesniegums par apgūto studiju kursu atzīšanu jāiesniedz līdz akadēmiskā gada 

uzsākšanas dienai;  

17.2. iesniegums par profesionālajā pieredzē sasniegtajiem studiju rezultātiem jāiesniedz 

līdz profesionālās prakses līguma noslēgšanas dienai. 

  

      18. Studējošais var lūgt studiju maksas sadalīšanu termiņos vai studiju maksas atlikšanu uz 

vēlāku termiņu, ne ilgāku par nākamā maksājuma termiņu. 

 

19. Studējošajiem, kuri saņem valsts galvojuma kredītu, līgumsods netiek piemērots par studiju 

maksas maksājumiem, kurus sedz kredītiestāde. 

 

III Studiju pārtraukums un eksmatrikulācija 

 

      20. Studiju pārtraukuma piešķiršana un atjaunošana studijām pēc studiju pārtraukuma notiek 

saskaņā ar Augstskolas „Studiju pārtraukšanas un uzsākšanas kārtību Banku augstskolā.” 

 

      21. Studējošo eksmatrikulē, ja viņš viena mēneša laikā pēc studiju pārtraukuma termiņa beigām 

nav atjaunojies studijām. 

 

      22. Pēc paša vēlēšanās studējošo eksmatrikulē, ja Studiju informācijas daļā no studējošā ir 

saņemts parakstīts iesniegums. 

 

23. Studējošo eksmatrikulē trīs mēnešu laikā, ja viņš nav samaksājis studiju maksu saskaņā ar 

studiju līgumā noteikto studiju maksas grafiku. 

 

24. Atzīt par spēku zaudējušu 2012.gada 30.oktobrī apstiprināto „Studējošo finansiālo un 

akadēmisko saistību kārtošanas kārtību”. 

 

  

               Rektors              A.Sarnovičs  

 

   
 

 


