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Protokols Nr.1   

                                                                                                                                     

Par pilna laika klātienes studijām 

Profesionālā bakalaura studiju programmā 

Otrā līmeņa profesionālā studiju programmā 

 

LSPA realizētās studiju programmas un to saturs, studiju daļas, dekanāta, katedru un 

docētāju veiksmīga sadarbība nosaka sekmīgu akadēmijas funkcionēšanu. 

Studiju rezultāti ir galvenā mēraukla studējošo cīņā par valsts budžeta apmaksātām studiju 

vietām un stipendijām. 

Studējošo skaits par fiziskas vai juridiskas personas līdzekļiem nodrošina papildus 

ienākumus  sekmīgākai studiju procesa realizēšanai akadēmijā. 

Pilna laika klātienes studijas 2011./2012. akadēmiskajā gadā uzsāka 782 studējošie, tajā 

skaitā 498 studējošie par valsts budžeta līdzekļiem. 

Noslēdzoties 2011./2012.akadēmiskajam gadam, studējošo saime sarukusi un kopējais 

studējošo skaits – 660. 

2011./2012.akadēmiskajā gadā atskaitīti 122 studējošie, kuru atskaitīšanas iemesli formulēti 

šādi: 

- nesekmīgi studējošie un                                   

  nepildījuši līgumsaistības                          - 60; 

- nereģistrējušies pēc  studiju pārtraukuma  - 4; 

- eksmatrikulēti pēc pašu vēlēšanās             - 58. 

 

Liels ir eksmatrikulēto studentu skaits pēc pašu vēlēšanās. 

Pārrunās ar katru, kas pārtrauc studijas pēc paša vēlēšanās, secināms, ka vairums gadījumos 

tam par iemeslu ir finansiālās grūtības. Šī eksmatrikulēto studentu daļa parasti turpina studijas 

nepilna laika neklātienē. 

Tomēr nereti no studentiem izskan vilšanās par to, ka iestājoties LSPA, tika domāts par 

fiziski aktīvu, sporta disciplīnām piesātinātu studiju gaitu. Praksē viss esot savādāk – iesācējs tā 

arī nevarot iegūt sportistam kaut cik tuvinātu rūdījumu. 

Kā viens no akadēmijas uzdevumiem uzskatāms studējošo sekmības veicinošu pasākumu 

ieviešana studiju procesa organizēšanā un administrēšanā. 

Ar 2009./2010.akadēmisko gadu LSPA tiek realizēta studējošo iksemestra reģistrēšanās 

nākošajam studiju semestrim ar sekojošu piedalīšanos konkursā studijām par valsts budžeta 

līdzekļiem apmaksātām studiju vietām. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Studiju rezultātu dinamika: 

 

              2009./2010.ak.g.               2010./2011.ak.g.               2011./2012.ak.g. 

 

2.kurss         7,0545                             7,8583                              7,4890 

3.kurss         7,2439                            8,0975                              7,6019 

4.kurss          7,0571                            8,3009                              7,4609 

 

 Pozitīvi aprobēto ”jaunievedumu”, novērtējuši ne tikai studējošie, bet arī docētāji. 

Studiju rezultāti nosaka vietu sadalījumu cīņā par studijām valsts apmaksātās studiju vietās 

un studējošo stipendijām. 

 

Diemžēl docētāji nereti pieļauj paviršības studējošajiem svarīgo datu reģistrācijā: 

- kļūdās ierakstot studējošo zināšanu un prasmju vērtējumus 

pārbaudījumu protokolos un atzīmju grāmatiņās, 

- rada precedentus, kuru rezultātā studējošie sūdzas dekanātā vai IZM 

IKVD par neobjektīvu vērtējumu vai nelabvēlīgu attieksmi. 

 

 

Senāts nolemj: 

 

1. Atzīt par veiksmīgu ieviesto iksemestra reģistrāciju ar sekojošu konkursu studijām par 

valsts budžeta līdzekļiem. 

2. Katedrām pilnveidot studējošo zināšanu, prasmju un iemaņu vērtēšanu, padarot šo sistēmu 

uzskatāmāku un saprotamāku studējošajiem, novēršot kļūdas studiju rezultātu reģistrācijas 

protokolos un atzīmju grāmatiņās. 

4. Sekmēt studentu iesaistīšanos akadēmijā organizētajās sporta nodarbībās. 

5. Lēmuma izpildi kontrolē dekāns prof. A.Lielvārds.  

 

 

 

  
 Senāta priekšsēdētājs                                                               U.Grāvītis 

 


