
 ________________________________________________________________________________Iekšējā kvalitātes vadības sistēma ___________ 

 

Cikli/ 

iesaistītie 

Plānošana Īstenošana Pārraudzība Rīcība 

Studējošie  1. Patstāvīgi vai konsultējoties ar KD 

vadītāju KD tēmu izvēlēšanās. 

2. Izvēlētas KD tēmas saskaņošana ar 

KD vadītāju 

3. KD tēmas pieteikuma veidlapas 

aizpildīšana un iesniegšana, atbilstoši 

studiju procesa grafikā noteiktajam 

termiņam studiju daļas lietvedībā.  

4. Katedras vadītāja pirmreizējas un 

kursa darba vadītāja atkārtotas 

instruktāžas par KD izstrādes, 

novērtēšanas, aizstāvēšanas, 

iesniegšanas prasībām saņemšana. 

5. Izstrādātā KD izprintētu papīra 

formātā un elektroniskas formas 

(PDF) iesniegšana KD vadītājam ne 

vēlāk kā trīs darba dienas pirms 

noteiktās aizstāvēšanas dienas. 

6. KD aizstāvēšanas ziņojuma un 

uzskates materiālu prezentācijas 

programmā sagatavošana un 

saskaņošana ar KD vadītāju. 

  

Procesu virziens PAMATDARBĪBA 

Atbildīgais Katedras vadītājs 

Process Kursa darba  (KD)  izstrāde un aizstāvēšana 

Īpašnieks Profilējošās katedras vadītājs 

Dokuments “Kursa darbu izstrādes un aizstāvēšanas kārtība” 

 



Cikli/ 

iesaistītie 

Plānošana Īstenošana Pārraudzība Rīcība 

Nozare  1. Piedalīšanas KD aizstāvēšanā (kā 

klausītājam), saskaņojot to ar 

katedras vadītāju.  

  

Lietvedības 

sekretāre 

1. Rīkojuma par kursa 

darba vadītājiem un 

novērtēšanas komisijām 

reģistrēšana un 

uzkrāšana. 

2. Rīkojuma par kursa 

darba tēmām reģistrēšana 

un uzkrāšana. 

1. KD novērtēšanas protokolu 

sagatavošana un uzkrāšana. 

  

KD vadītājs  2. Studējošā konsultēšana KD izstrādē, 

noformēšanā, aizstāvēšanā. 

3. Piedalīšanās KD aizstāvēšanā un 

novērtēšanā. 

4. KD PDF formātā saņemšana no 

studējošā un nosūtīšana triju darba 

dienu laikā profilējošās katedras 

vadītājam. 

5. Piecu darba dienu laikā atskaites par 

vadītajiem KD iesniegšana 

profilējošās katedras vadītājam. 

6. Studējošā KD aizstāvēšanas 

ziņojuma un sagatavoto uzskates 

materiālu prezentācijas programmā 

apstiprināšana. 

7. Atkārtotas KD aizstāvēšanas 

organizēšana, ja Studējošais 

attaisnojošu iemeslu dēļ noteiktajā 

datumā nav izstrādājis un aizstāvējis 

kursa darbu. 

8. Trīs darba dienu laikā KD galīgā 

vērtējuma paziņošana studējošajam, 

1. KD atbilstības 

noformēšanas un 

satura prasībām 

pārraudzīšana. 

 



Cikli/ 

iesaistītie 

Plānošana Īstenošana Pārraudzība Rīcība 

veicot ierakstu mācību sociālajā tīklā 

Mykoob. 
 

Katedras 

vadītājs 

1. Kursa darbu paraugtēmu 

sagatavošana. 

2. Studiju procesa grafika, 

kurā noteikts KD 

izstrādes un 

aizstāvēšanas laiks, 

plānošana. 

3. KD novērtēšanas 

komisijas sastāva 

projekta izveidošana. 

4. Rīkojuma par KD tēmām 

sagatavošana. 

1. Apstiprināta studiju procesa grafika 

publicēšana Koledžas mājas lapā 

www.jak.lv. 

2. Trīs darba dienu laikā pēc kursa darba 

aizstāvēšanas KD un prezentāciju 

PDF formātā saņemšana no KD 

vadītāja. 

3. Aptauju par KD kvalitātes uzlabošanu 

izveidošana un rezultātu apkopošana. 

4. Aptaujas rezultātu izskatīšana 

katedras sēdē.  

1. KD izpildes gaitas 

pārraudzīšana.  

 

1. Procesa 

uzlabošana. 

2. Informācijas par 

labojumiem 

procesa aprakstā 

izplatīšana. 

Komisija  1. KD vērtēšana. 

2. Vērtēšanas protokolu iesniegšana 

studiju daļas lietvedībā. 

  

Direktora 

vietnieks 

studiju jomā 

 1. Paraugtēmu, studiju procesa grafiku, 

komisijas sarakstu saskaņošana. 

2. Izmaiņu iniciēšana “Kursa darbu 

izstrādes un aizstāvēšanas kārtība”, 

pamatojoties uz ārējo normatīvo 

regulējumu.  

1. Plānotas frontāļās 

pārraudzības 

gadījumā. 

 

 

Direktors 1. Rīkojuma par kursa darba 

vadītājiem un 

novērtēšanas komisijām 

parakstīšana. 

2. Rīkojuma par kursa darba 

tēmām parakstīšana. 

3. Paraugtēmu, studiju procesa grafiku, 

komisijas sarakstu apstiprināšana. 

 

  

 


