
Jaunas studiju programmas izstrāde notiek saskaņā ar 2018.gada 11.decembra Ministru kabineta 

noteikumiem Nr. 795 „Studiju programmas licencēšanas noteikumi” un DU DMK Nolikumu, DU DMK 

attīstības stratēģijas un citiem studiju procesa reglamentējošiem dokumentiem.  

Jaunu studiju programmu izstrādes process  

Iesaistītās puses Darbība 

Studiju virziena padome, 

Katedras padome 

Studiju virziena padome iesniedz Katedras padomei ierosinājumu par studiju 

programmas izveidi. Norādot informāciju par programmu (studiju programmas 

nosaukumu, studiju programmas aktualitātes pamatojumu, studiju programmas 

apjomu, studiju programmas īstenošanas ilgumu, studiju veidu, formu, 

īstenošanas valodu, uzņemšanas prasības, iegūstamo grādu, piešķiramo 

profesionālo kvalifikāciju vai grādu un profesionālo kvalifikāciju nosaukumus). 

Koledžas direktors, 

Katedras padome, darba 

grupas dalībnieki 

Koledžas direktore izveido darba grupu studiju programmas izstrādei direktores 

vietnieces vadībā. Katedras padome uzrauga jaunās studiju programmas izstrādes 

gaitu, nepieciešamības gadījumā sasaucot Katedras padomes sēdes, lai apspriestu 

studiju programmas saturu, nodrošinājumu u.c. jautājumus. Darba grupas 

dalībnieki izstrādā studiju programmas raksturojumu un visus tā pielikumus. 

Katedras padome, Koledžas 

padome, Akadēmiskās 

informācijas centrs 

Gatavu studiju programmas raksturojumu kopā ar visiem pielikumiem iesniedz 

izskatīšanai Katedras padomei. Pēc veiktā studiju programmas kvalitātes 

izvērtējuma un atbilstības pārbaudes normatīvajiem dokumentiem, tā tiek 

izskatīta Koledžas padomē. Lēmumu par studiju programmas iesniegšanu 

licencēšanai pieņem Koledžas padome. Pēc studiju programmas apstiprināšanas 

1 mēneša laikā tā tiek iesniegta licencēšanai Akadēmiskās informācijas centrā. 

Direktores vietniece izglītības jomā organizē licencēšanas ekspertu komisijas 

vizīti DU DMK. 

 

Lai nodrošinātu studiju programmu atbilstību tautsaimniecības vajadzībām, aktuālajiem normatīvajiem 

dokumentiem vai veiktu to uzlabošanu, sistemātiski tiek organizēti studiju programmu pilnveides un 

pārskatīšanas procesi. To regularitāte ir atkarīga no veicamo izmaiņu nepieciešamības un nozīmības 

pakāpes. 

Studiju programmu pārskatīšanas process  

Iesaistītās puses Darbība 

Katedras padome, 

Koledžas padome 

Katedras padome rosina izmaiņas studiju programmā (kursu 

nodrošinājumā, izmaiņas KP, jaunu studiju kursu ieviešana, u.c. izmaiņas, 

kas nepārsniedz 20% no kopējā studiju programmas apjoma saskaņā ar 

Ministru kabineta noteikumu Nr. 793 „Studiju virzienu atvēršanas un 

akreditācijas noteikumi” 2.3.4 punktu 12) Izmaiņas tiek izskatītas katedras 

sēdē, lēmumu pieņem Koledžas padome. Regularitāte – pēc 

nepieciešamības vai vismaz 1 reizi studiju gadā. 

 

Studiju programmas:  

• ir izveidotas atbilstoši programmas virsmērķiem, kuri atbilst koledžas stratēģijai;  

• ir izveidotas, iesaistot studentus, darba devējus, pedagogus un citas iesaistītās puses;  

• izmanto ārējo ekspertīzi un atskaites punktus;  

• ir izveidotas tā, lai nodrošinātu studentu virzību studijās bez šķēršļiem;  

• nosaka studentu sagaidāmo noslodzi, izmantojot KP/ECTS;  

• ietver rūpīgi izplānotas prakses iespējas;  

• ir pakļautas koledžas noteiktajām apstiprināšanas procedūrām.  

Atgriezeniskās saites iegūšanai aicinām piedalīties jaunu studiju programmu izstrādei vai pilnveides 

procesā DU DMK studējošos, absolventus, darba devējus un citas ieinteresētas personas. 


