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Procedūras apraksts  kārtībai, kādā augstskolas students  

ir tiesīgs klausīties lekcijas  

klausītāja statusā citā augstskolā  

 

Procedūras apraksts ir savstarpējo sadarbības līgumu, kas noslēgti starp Latvijas Kultūras 

akadēmiju (saīsin. LKA), Latvijas Mākslas akadēmiju (saīsin. LMA), Latvijas Universitāti, 

Latvijas Tehnisko universitāti un Daugavpils universitāti, satura konkretizējošs dokuments. 

1. Procedūras aprakstā lietoto terminu skaidrojums: 

-  klausītājs šīs procedūras izpratnē ir persona, kura, pamatojoties uz iesniegumu noteiktā kārtībā 

reģistrējusies konkrētu studiju kursu apguvei un pilda studiju kursu akadēmiskās saistības; 

- pamata augstskola ir tā augstskola, kurā persona - students ir imatrikulēts konkrētās studiju 

programmas apguvei; 

- cita augstskola ir tā augstskola, kurā persona  ir reģistrējusies klausītāja statusā apgūt kādu 

konkrētu studiju kursu (kursus). 

2. Pieteikšanās un reģistrācija studijām klausītāja statusā  
2.1. Students, kurš pretendē uz klausītāja statusu, savā pamata augstskolā aizpilda īpašu veidlapu – 

iesniegumu un iesniedz savas augstskolas atbildīgai personai.  

2.2. Studenta iesniegumā norādīto informāciju izvērtē studiju programmas direktors, sniedz 

atzinumu un nodod akadēmiskā darba prorektoram saskaņošanai. 

2.3. Pamata augstskolā atbilstoši saskaņotos studenta iesniegumus reģistrē un iesniedz citai 

augstskolai vismaz trīs darba dienas pirms tekošā akadēmiskā gada vai semestra sākuma. 

2.4. Kompetences ietvaros citas augstskolas atbildīgā institūcija saskaņo klausītāja iesniegumā 

norādītos studiju kursus ar fakultāti vai katedru, kura īsteno šos kursus,  

apkopo informāciju, iesniedz to akadēmiskā darba prorektoram apstiprināšanai (informācijas 

veidlapa Klausītāju saraksts un sagatavo klausītāju reģistrācijas rīkojumu.  

2.5. Divu nedēļu laikā no semestra sākuma klausītāju sarakstu cita augstskola iesniedz pamata 

augstskolai. 

2.6. Saskaņā ar klausītāju reģistrācijas rīkojumu klausītājam tiek izsniegts personas identifikācijas 

dokuments - klausītāja apliecība.  

3. Studiju process un pārbaudījumi  
3.1. Fakultātes dekāns vai katedras vadītājs  informē kursu docētājus par klausītāju dalību studiju 

kursā. 

3.2. Klausītājiem studiju procesā ir tādas pašas tiesības un pienākumi kā studentiem. 

3.3. Klausītāji pilda studiju kursu apguves akadēmiskās saistības, kā arī var izmantot bibliotēkas 

pakalpojumus.  

3.4. Klausītāji ievēro un pilda augstskolas noteikto studiju kārtību, akadēmiskā darba ētikas 

normas, iekšējās kārtības, darba drošības un ugunsdrošības noteikumus.  

3.5. Par augstskolas studiju kārtību un studiju kursu apguves nosacījumiem klausītājus konsultē 

augstskolas noteiktā atbildīgā institūcija. 

3.6. Studiju kursa pārbaudījumu protokolu sagatavošanu nodrošina augstskolas noteiktā atbildīgā 

institūcija. 

3.7. Pēc studiju kursa apguves klausītājs saņem augstskolas atbildīgās personas parakstītu izziņu  

iesniegšanai pamata augstskolā, kas nosūtījusi studentu apgūt studiju kursu.  

4. Studiju rezultātu atzīšana 

JVLMA atzīst studiju kursus, kurus studējošie ir apguvuši (noklausījušies) citā augstskolā, ja   

izziņā par studiju kursu apguvi ir pozitīvs vērtējums. 

 
 


