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 IEKŠĒJIE NOTEIKUMI  

 Jēkabpilī  
   

14.08.2019.           Nr.1.-8/9 

 

Valsts noslēguma pārbaudījuma 

(Kvalifikācijas eksāmena) nolikums 
 

Izdoti saskaņā ar 

Augstskolu likuma 58.panta otro daļu, 

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 

72.panta pirmās daļas 2.punktu 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

1. Valsts noslēguma pārbaudījuma (Kvalifikācijas eksāmena) nolikums nosaka 

kārtību, kādā tiek organizēti pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmu 

apguves gala pārbaudījumi kvalifikācijas piešķiršanai un diploma izsniegšanai. 

2. Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmu apguves gala 

pārbaudījums ir Kvalifikācijas eksāmens (turpmāk– Eksāmens), kura sastāvdaļa ir 

kvalifikācijas darba aizstāvēšana (turpmāk – Prezentēšana). 

3. Tiesības kārtot Eksāmenu ir studējošajiem, kuri sekmīgi apguvuši studiju 

programmu un ieguvuši nepieciešamo kredītpunktu skaitu.  

4. Nolikuma darbības pamatā ir LR normatīvie akti, kas reglamentē pirmā līmeņa 

augstāko profesionālo izglītību un Jēkabpils Agrobiznesa koledžas (turpmāk – Koledža) 

studiju procesu reglamentējošie normatīvie akti. 

 

II. Eksāmena komisija 

5. Eksāmena pieņemšanu un kvalifikācijas piešķiršanu veic Eksāmena komisija 

(turpmāk – Komisija). 

6. Komisijas sastāvā ir priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks un vismaz trīs 

locekļi. 

7. Vismaz puse no Komisijas sastāva ir nozares profesionālo organizāciju vai 

darba devēju pārstāvji. 

8. Komisija tiek uzaicināta iepazīties ar kvalifikācijas darbiem klātienē Koledžas 

telpās katedras vadītāja klātbūtnē. 
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9. Pirms Eksāmena Komisija saņem katedras vadītāja vai direktora vietnieka 

Studiju jomā instruktāžu par Eksāmena norisi.  

10. Komisijas darbu vada Priekšsēdētājs (turpmāk – Priekšsēdētājs). 

11. Eksāmenā piedalās Sekretārs (turpmāk – Sekretārs). 

12. Sekretāra pienākumi:  

12.1. sagatavo telpu Eksāmena norisei; 

12.2. lietvedības sekretāres sagatavoto Eksāmena dokumentāciju nogādā 

Eksāmena norises telpā un sakārto Komisijas locekļu darba vietas; 

12.3.  protokolē Eksāmena norisi; 

12.4. Eksāmena protokolu grāmatu iesniedz lietvedībā; 

12.5. kvalifikācijas darbā ieraksta Eksāmena Komisijas izlikto vērtējumu; 

12.6. kvalifikācijas darbus nogādā bibliotēkā. 

13. Sekretārs ir atbildīgs par Eksāmena materiāliem līdz to iesniegšanai 

lietvedībā un bibliotēkā.  

 

III. Eksāmena norise 

14. Eksāmena kārtošanas laiks tiek noteikts ar Koledžas direktora rīkojumu 

atbilstoši studiju procesa grafikam. 

15. Ja kāds no Komisijas pārstāvjiem nav ieradies, Koledžas direktora vietnieks 

pieņem lēmumu par cita komisijas pārstāvja darbību komisijā.  

16. Eksāmens sastāv no kvalifikācijas darba prezentēšanas un atbildēm uz 

Komisijas uzdotajiem jautājumiem par kvalifikācijas darbu. 

17. Kvalifikācijas darba AIZSTĀVĒŠANA paredz studējošā ziņojumu 

(prezentāciju izveidotu, izmantojot elektroniskā formātā sagatavoto Koledžas vienoto 

veidni) 5 – 7 min. Autora ziņojumam jābūt lakoniskam, pamatojot darba tēmas 

aktualitāti, darba mērķi, risināmos uzdevumus un darba struktūru, aizstāvot no darba 

izrietošos secinājumus un priekšlikumus. 

18. Ziņojums drīkst būt papildināts ar demonstrējamiem materiāliem. 

19. Pēc Prezentēšanas Priekšsēdētājs nolasa recenziju. Ja recenzents ir uzdevis 

jautājumus, studējošais uz tiem sniedz atbildes.  

20. Studējošajam ir tiesības izteikt domas par recenziju un argumentēt izteiktās 

piezīmes. 

21. Eksaminējamais, saskaņojot ar direktoru, drīkst uzaicināt studējošo 

pašpārvaldes pārstāvi un/vai citu interesentu. 

22. Eksāmena norises telpā drīkst atrasties eksaminējamie, Komisija, Sekretāre, 

kvalifikācijas darbu vadītāji un studējošo uzaicinātā/-ās persona/-as. 

 

IV. Eksāmena vērtēšana 

23. Eksāmena vērtēšanu Komisija veic slēgtā sēdē (piedalās Komisija un 

Sekretārs) pēc visu Prezentāciju noklausīšanās. 
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24. Eksāmens tiek vērtēts 10 ballu skalā. 

25. Eksāmena vērtējumu veido recenzenta (30%), kvalifikācijas darba vadītāja 

(20%) un Komisijas locekļu (10% x 5) vērtējumu summa.  

26. Komisijas lēmums par Eksāmena vērtējumu pamatojas uz: 

26.1. recenzenta vērtējumu; 

26.2. kvalifikācijas darba vadītāja vērtējumu; 

26.3. studējošā prasmi aizstāvēt savu darbu; 

26.4. studējošā atbildēm uz recenzenta un Komisijas jautājumiem; 

26.5. studējošo dalību Koledžas lietišķo pētījumu konferencēs (katrā studiju 

gadā), zinātniski pētnieciskajās konferencēs (piesummējot 0,3 punktus pie Eksāmena 

vērtējuma); 

26.6. studējošā dalību starptautiskajās konferencēs ar prezentāciju un/vai 

publikāciju (piesummējot 0,5 punktus pie Eksāmena vērtējuma). 

27. Pirms Eksāmena rezultātu paziņošanas Priekšsēdētājs noskaidro vērtējumu 

paziņošanas veidu – publiski vai individuāli. Vērtējumu publiska paziņošana auditorijā 

Eksāmena komisijas un studējošo klātbūtnē ir pieļaujama tiem studējošajiem, kas deva 

tam piekrišanu. 

28. Eksāmena vērtējumu paziņo Eksāmena kārtošanas dienā. 

29. Atkārtota Eksāmena kārtošana pieļaujama vienu reizi akadēmiskajā gadā, ne 

agrāk kā vienu mēnesi pēc iepriekšējā Eksāmena kārtošanas. 

 

V. Kvalifikācijas piešķiršana 

30. Diplomu par pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību, kas apliecina arī 

iegūto ceturto profesionālās kvalifikācijas līmeni, saņem studējošais, kurš apguvis 

programmu un nokārtojis Eksāmenu, iegūstot tajā vērtējumu, kas nav zemāks par 4 – 

“gandrīz viduvēji”. 

31. Ja vērtējums ir zemāks par 4 – “gandrīz viduvēji”, studējošajam izsniedz 

izziņu par programmas apguvi. 

32. Studējošo, kurš nav kārtojis Eksāmenu vai ieguvis vērtējumu, kas zemāks 

par 4 – “gandrīz viduvēji”, eksmatrikulē ar tiesībām triju gadu laikā atkārtoti kārtot 

Eksāmenu. 

 

VI. Noslēguma jautājums 

33. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Koledžas 2016.gada 

1.novembra iekšējie noteikumi Nr.1.-8/5 “Valsts noslēguma pārbaudījuma (Kvalifikācijas 

eksāmena) nolikums”. 

 

 

Direktore         R.Pole 

 

 

Upeniece 65231726 


