
Fragmenti no studiju modernizācijas vienošanās trešā posma 

 

1. Vienošanās mērķis ir veicināt studiju procesa un studiju vides modernizāciju, 

attīstot LU piedāvājumu atbilstoši jaunākajām tendencēm Eiropas augstākās 

izglītības un zinātnes telpā, LU stratēģijai un studējošo interesēm.  

1.1. ne vēlāk kā no 2024. gada pavasara semestra izstrādā kārtību, kas dod 

iespēju LU studējošajiem papildus esošajām brīvpieejas studiju un 

atpūtas vietām visās LU Akadēmiskā centra ēkās, kur notiek studiju 

process, nodrošināt auditoriju un semināru telpu un to aprīkojuma 

pieejamību ārpus nodarbību laika; 

1.2. ne vēlāk kā no 2024. gada rudens semestra sākuma izveido un ievieš LU 

iekšējās komunikācijas vadlīnijas studējošo, akadēmiskā un vispārējā 

personāla vienotai informēšanai; 

2. Puses turpina darbu pie saturiski pilnvērtīgas e-studiju vides izveides visos 

studiju līmeņos un studiju kursos:  

2.1. visos studiju kursos pieejams vismaz viens kursa saturam atbilstošs 

pašpārbaudes tests e-studiju vidē, kas neietekmē studējošā gala 

vērtējumu, izņemot gadījumus, kad kursa specifikas dēļ, piemēram, 

lauka kursos, plenēros u.c., to nav iespējams veikt; 

2.2. dekāniem un studiju programmu direktoriem tiek nodrošināta piekļuve 

visu fakultātē docēto kursu e-studiju vides materiāliem. Katedru un 

nodaļu vadītājiem tiek nodrošināta piekļuve attiecīgās katedras un 

nodaļas docēto kursu e-studiju vides materiāliem.  

2.3. pirmajā studiju semestrī neatkarīgi no studiju programmas nodrošināt 

izpratnes apguvi par akadēmisko godīgumu, tā ievērošanas nozīmību un 

tā neievērošanas sekām; 

2.4. nodrošināt visiem studējošajiem pieeju akadēmiskās latviešu un angļu 

valodas apguvei nepieciešamajiem elektroniskajiem materiāliem, kas 

izstrādāti projekta “Digitalizācijas iniciatīvas studējošo iesaistei un 

studiju kvalitātes pilnveidei Latvijas Universitātē un projekta sadarbības 

partneru augstskolās’’ ietvaros; 



2.5. izveidot efektīvu informācijas nodošanas mehānismu par akadēmisko 

godīgumu un ētiku;  

2.5.1. popularizēt un realizēt Studentu mentoru programmu pirmo 

kursu bakalaura un maģistra līmeņa studējošajiem. 

2.6. aktualizēt studējošo pārstāvniecību Studiju virzienu padomēs, fakultāšu 

domēs u.c. institūcijās un izveidot efektīvu mehānismu tās 

pārredzamībai; 

2.7. veicināt aptauju par studiju kursiem un studiju programmām aizpildi, kā 

arī informēt par to rezultātu izmantošanu un nozīmi studiju kvalitātes 

pilnveidē; 

3. Lai veicinātu studējošos atbildīgu attieksmi un līdzdarbību studiju procesā, 

Puses apņemas: 

3.1.  veicināt izpratni par studējošā tiesībām un pienākumiem studiju procesā 

un pienesumu studiju kvalitātes celšanā; 

3.2. pirmajā studiju semestrī neatkarīgi no studiju programmas nodrošināt 

izpratnes apguvi par akadēmisko godīgumu, tā ievērošanas nozīmību un 

tā neievērošanas sekām; 

4. LU SP deleģētie pārstāvji, tiekoties ar fakultātes vadību un par studiju procesa 

organizēšanu atbildīgo LU vadības pārstāvi attiecīgajā fakultātē vismaz reizi 

semestrī, izstrādā plānu par konkrēto izmaiņu ieviešanu, lai risinātu studiju 

kursu novērtējumu anketās norādītos trūkumus [..]. Katru reizi pēc konkrētā 

kursa docēšanas tiek veikts izvērtējums par noteikto uzdevumu ieviešanas 

progresu [..]. 

5. Puses vienojās koordinēt rīcību, lai, iesaistot nozares organizācijas un citus 

sadarbības partnerus, panāktu Nacionālajā attīstības plānā paredzēto un 

Partnerības līgumā ar Eiropas Komisiju valdības uzņemto starptautisko saistību 

izpildi palielināt valsts budžeta finansējumu augstākajai izglītībai un 

zinātniskajai darbībai, panākt studējošo sociālā nodrošinājuma līmeni, kas dotu 

iespējas koncentrēties kvalitatīvai studiju programmu apguvei.  

 


