
 ________________________________________________________________________________Iekšējā kvalitātes vadības sistēma ___________ 

 

Cikli/ 

iesaistītie 

Plānošana Īstenošana Pārraudzība Rīcība 

Studējošais 1. Katedras vadītāja 

instruktāžas saņemšana 

ak. gada sākumā par 

akadēmisko godīgumu 

Koledžā.  

1. Paša izstrādāto studiju darbu 

paškontrolēšana. 

2. Iesieta Kvalifikācijas darba 

iesniegšana profilējošās katedras 

vadītājam. 

3. Kvalifikācijas darbu PDF formātā 

elektroniska nosūtīšana direktora 

vietniekam studiju jomā. 

 1. Informācijas par 

izmaiņām 

procesā 

saņemšana, 

darbošanās  

atbilstoši tām.  

Docētāji 1. Iepazīšanās ar Koledžas 

iekšējo normatīvo 

regulējumu akadēmiskā 

godīguma nodrošināšanai.  

1. Plaģiāta kontrolēšana studiju darbu 

novērtēšanā. 

2. Ziņošana direktora vietniekam 

studiju jomā par konstatēto plaģiātu. 

Studējošo akadēmiskā 

godīguma principu 

ievērošana. 

1. Informācijas par 

izmaiņām 

procesā 

saņemšana, 

darbošanās  

atbilstoši tām.  

Lietvedības 

sekretārs 

 Plaģiātisma izskatīšanas komisijas sēdes 

protokolēšana 

  

 Plaģiātisma 

izskatīšanas 

komisija 

1. Studējošo instruēšana par 

akadēmisko godīgumu. 

1. Tikšanās ar direktora vietnieku 

studiju jomā, lai izvērtētu 

konstatētos faktus un pieņemtu 

lēmumu (pēc nepieciešamības – ja 

  

Procesu virziens PAMATDARBĪBA 

Atbildīgais Katedras vadītājs 

Process Plaģiāta kontrole 

Īpašnieks Direktora vietnieks IT jomā 

Dokuments “Plaģiātisma kontroles un novēršanas noteikumi Jēkabpils Agrobiznesa koledžā” 
 

“Kvalifikācijas darbu izstrādes kārtība” 

“Valsts noslēguma pārbaudījuma (Kvalifikācijas eksāmena) nolikums” 

 



Cikli/ 

iesaistītie 

Plānošana Īstenošana Pārraudzība Rīcība 

2. Studējošo iepazīstināšana 

ar plaģiāta detektēšanas 

sistēmu  Koledžā. 

sistēma uzrāda plaģiātu vairāk kā 

17% )  

Plaģiātisma 

izskatīšanas 

komisija 

Apstiprināšana ar direktora 

rīkojumu.  

1. Plaģiātisma fakta izskatīšana. 

2. Lēmuma pieņemšana. 

 Informācijas par 

izmaiņām procesā 

saņemšana, 

darbošanās  

atbilstoši tām.  

Katedras 

vadītājs 

Instruktāžas sniegšana ak. 

gada sākumā studējošajiem 

pētniecību un  akadēmisko 

godīgumu Koledžā. 

1. Iesieta Kvalifikācijas darba 

saņemšana.  

Akadēmiskā godīguma 

ievērošana studiju 

procesā.  

Informācijas par 

izmaiņām procesā 

saņemšana, 

darbošanās  

atbilstoši tām.  

Direktora 

vietnieks studiju 

jomā 

 1. Ziņojumu saņemšana no docētājiem 

par konstatēto plaģiātu. 

2. Kvalifikācijas darbu PDF formātā 

elektroniska saņemšana no 

studējošajiem. 

3. Kvalifikācijas darbu pārbaudīšana 

plaģiāta detektēšanas sistēmā. 

4. Tikšanās ar kvalifikācijas darba 

vadītāju lai izvērtētu konstatētos 

faktus un pieņemtu lēmumu (pēc 

nepieciešamības – ja sistēma uzrāda 

plaģiātu vairāk kā 17% ) 

5. Plaģiātisma izskatīšanas komisijas 

vadīšana. 

Kvalifikācijas darbu 

PDF formātā no 

studējošajiem 

savlaicīga iesūtīšana.  

 

Informācijas par 

izmaiņām procesā 

saņemšana, 

darbošanās  

atbilstoši tām.  

Direktora 

vietnieks IT 

jomā 

Ieteikumi procesa 

aktualizēšanai. 

1. Sazināšanās ar detektēšanas sistēmas 

administratoriem. 

2. Sistēma lietotāja no koledžas 

apmācīšana darbībām plaģiāta 

detektēšanai. 

1. Sistēmas darbošanās 

atbilstoši prasībām. 

2. Procesa atbilstība 

iekšējiem 

normatīvajiem 

aktiem.  

Informācijas 

sniegšana par 

izmaiņām procesā.  

 


