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1. Vispārīgie noteikumi 

 

1.1. Nolikumā lietotie termini: 

 

Akadēmiskais amats  - (akadēmiskais personāls) amats, kuru pildot, veic akadēmisku darbu. 

Akadēmiskais darbs - studiju darbs un studiju metodiskais darbs, zinātniskais darbs, 

organizatoriskais darbs un profesionālā pilnveide. 

akadēmiskā stunda – studiju darba laika vienība, kuras ilgums ir 45 minūtes. 

kontaktstunda — akadēmiskā personāla un studējošo tieša saskarsme, kura tiek īstenota studiju 

programmas mērķu un uzdevumu sasniegšanai atbilstoši studiju programmas plānam un kuras 

ilgums ir viena akadēmiskā stunda;  

kredītpunkts – studiju uzskaites vienība, kas atbilst studējoša 40 akadēmisko stundu darba 

apjomam, kurā līdz 80%  paredzēts kontaktstundām- lekcijām un praktiskajam darbam, 20% 

pētniecībai (patstāvīgajam darbam). 

pilna laika klātienes studijas – studiju veids, kuram atbilst 40 kredītpunkti akadēmiskajā gadā un 

40 akadēmiskās stundas nedēļā. 

nepilna laika klātienes studijas – studiju veids, kuram atbilst mazāk par 40 kredītpunkti 

akadēmiskajā gadā un mazāk par 40 akadēmiskās stundas nedēļa. 

kvalifikācijas eksāmens - atspoguļo studentu zināšanas, prasmes, attieksmes konkrētās 

kvalifikācijas ieguvei. 

 

1.2.  Šis „Akadēmisko amatu nolikums” (turpmāk – nolikums) ir izstrādāts pamatojoties uz 

Augstskolu likuma, Zinātniskās darbības likumu, Izglītības likumu, Darba likumu, 

Noteikumiem par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un 

pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību un citiem normatīvajiem aktiem. 

1.3. Akadēmiskā personāla amata pretendenta zinātnisko, akadēmisko un pedagoģisko kvalifikāciju 

novērtē koledžas padome. 

1.4. Vēlētajos akadēmiskajos amatos akadēmisko personālu ievēlē atklātā  konkursā uz sešiem 

gadiem. 
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1.5. Nolikumu un izmaiņas tajā apstiprina koledžas padome (turpmāk – padome). 

1.6. Koledžas direktora vietnieks ir atbildīgs par šī nolikuma prasību ievērošanu. 

2. Akadēmiskais personāls 

2.1.  Akadēmisko personālu veido: 

– docents, 

-     lektors, 

-     asistents. 

2.2. Docents. 

2.2.1. Docenta amata pretendentam vispārizglītojošajos un nozares (obligātajos) studiju kursos ir jābūt 

doktora grādam (vai uzsāktām studijām doktorantūrā) un pedagoģiskajai izglītībai;  

2.2.2. Docenta amata pretendentam  nozares (konkrētas profesijas studiju kursos) ir jābūt maģistra 

grādam un pedagoģiskajai izglītībai un pasniedzamajam studiju kursam atbilstošam vismaz septiņu 

gadu profesionālajam praktiskā darba stāžam; 

2.2.3. Ievēlētajiem docenta amatā vienlaicīgi piešķir akadēmisko nosaukumu „docents.”  

2.2.4. Docenta galvenie uzdevumi ir (noteikti amata aprakstā): 

– lekciju lasīšana, studiju nodarbību vadīšana, eksāmenu un pārbaudījumu organizēšana savā studiju 

kursā; 

– pētniecības darbs zinātnes apakšnozarē, kas atbilst docenta amata nosaukumam; 

– pētniecības projektu vadīšana, publikāciju sagatavošana, piedalīšanās konferencēs, semināros un to 

organizēšana. 

2.3. Lektors. 

2.3.1. Lektora amata pretendentam vispārizglītojošajos un nozares (obligātajos)  studiju kursos ir jābūt 

maģistra grādam (vai uzsāktām studijām maģistrantūrā) un pedagoģiskajai izglītībai;   

2.3.2. Lektora amata pretendentam nozares (konkrētas profesijas studiju kursos)  jābūt augstākajai 

izglītībai un pedagoģiskajai izglītībai, kā arī pasniedzamajam studiju kursam atbilstošam vismaz piecu 

gadu profesionālajam praktiskā darba stāžam; 

2.3.3. Lektora galvenie uzdevumi ir (noteikti amata aprakstā): 

– lekciju lasīšana, studiju nodarbību vadīšana, eksāmenu un pārbaudījumu organizēšana savā studiju 

kursā; 

– pētniecības darbs zinātnes apakšnozarē, kas atbilst lektora amata nosaukumam; 
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– pētniecības projektu vadīšana, publikāciju sagatavošana, piedalīšanās konferencēs, semināros un to 

organizēšana. 

2.4. Asistents. 

2.4.1. Asistenta amata pretendentam vispārizglītojošajos un nozares studiju kursos ir jābūt maģistra 

grādam (vai uzsāktām studijām maģistrantūrā) un pedagoģiskajai izglītībai;   

 

2.4.2. Asistenta  amata pretendentam profesionālajos profila studiju kursos ir jābūt augstākajai 

izglītībai (vai arī profesionālajai vidējai izglītībai profila studiju kursā) un pedagoģiskajai izglītībai (vai 

arī uzsāktām tālākizglītības studijām pedagoģijā), kā arī pasniedzamajam studiju kursam atbilstošam 

vismaz piecu gadu profesionālajam praktiskā darba stāžam; 

2.4.3. Asistenta galvenie uzdevumi ir: 

- studiju kursu praktisko un patstāvīgo nodarbību metodiskās bāzes sagatavošana un nodarbību 

vadīšana: 

– individuālais pētniecības darbs zinātnes apakšnozarē, kas atbilst asistenta amata nosaukumam;  

– publikāciju sagatavošana, piedalīšanās konferencēs un semināros.  

2.5.Ievērojot nepieciešamību apgūt praktiskās iemaņas un zināšanas, nozares (obligātajos un  

konkrētās profesijas) studiju kursos  docenta amatu var ieņemt arī persona ar augstāko izglītību 

bez zinātniskā grāda, bet lektora vai asistenta amatu – arī bez akadēmiskā grāda, ja tai ir 

docējamajam priekšmetam atbilstošs pietiekams praktiskā darba stāžs: 

-docenta amatā – persona bez zinātniskā grāda, kurai praktiskā darba stāžs attiecīgajā jomā ir ne 

mazāks kā septiņi gadi; 

-lektora vai asistenta amatā – persona bez akadēmiskā grāda, kurai praktiskā darba stāžs 

attiecīgajā jomā ir ne mazāks kā pieci gadi. 

 

3. Akadēmiskā personāla pienākumi 

3.1. Radoši un atbildīgi piedalīties studiju  programmas īstenošanā. 

3.2. Pastāvīgi pilnveidot savu profesionālo un pedagoģisko kvalifikāciju, apmeklēt metodiskos 

seminārus, iesaistīties lietišķi pētnieciskajā darbā. 

3.3. Ievērot profesionālās ētikas normas. 

3.4. Atbildēt par savu darbību un rezultātiem. 

3.5. Darbā pielietot mūsdienu informācijas tehnoloģiju iespējas un sniegt zināšanas, pielietojot 

iespējamās jaunākās mācību metodes darbam ar pieaugušajiem. 
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3.6. Nodrošināt studentiem iespējas īstenot koledžā savas tiesības. 

3.7. Valsts valodas zināšanas saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. 

4. Akadēmiskā personāla tiesības 

4.1. Īstenojamās studiju programmas ietvaros – atbilstoši nolikumam par studiju un pārbaudījumu 

kārtību, skaidri noteikt studiju kursa  un pārbaudījumu saturu, mācību formas un metodes. 

4.2. Veicot lietišķi pētniecisko darbu, izvēlēties pētniecības metodes, izvērtēt, publiskot un publicēt 

pētījumu rezultātus. 

4.3. Iesniegt priekšlikumus koledžas darbības mērķim atbilstošu pasākumu  organizēšanai. 

4.4. Piedāvāt jaunas studiju programmas un kursus. 

4.5.  Izteikt priekšlikumus koledžas attīstībai un iekšējās kārtības nodrošināšanai. 

4.6. Tikt ievēlētam koledžas pārstāvības, vadības un lēmējinstitūcijās. 

5.  Akadēmiskā personāla atvaļinājumi 

5.1. Koledžas akadēmiskajam personālam katru gadu pienākas apmaksāts astoņu nedēļu atvaļinājums.  

5.2. Akadēmiskajam personālam ir tiesības vienu reizi saņemt apmaksātu triju mēnešu studiju 

atvaļinājumu doktora disertācijas sagatavošanai. 

 

6.Akadēmiskā personāla darba laika uzskaite 

6.1. Plūsmu nodarbībās (lekcijās) var plānot vairākas grupas, viena studiju kursa ietvarā. 

6.2. Praktiskajās nodarbībās, saskarsmes treniņu grupā un svešvalodu nodarbībās  

vienā grupā jābūt ne vairāk kā  22 studentiem. 

6.3. Kopējais kursa un kvalifikācijas darbu skaits, ko vada viens docētājs, ir ne vairāk kā 10 darbi. 

6.4. Valsts pārbaudījumu komisijas sastāvā ietilpst ne mazāk  kā 5 komisijas locekļi. Komisijas 

priekšsēdētājs (vadītājs) un vismaz puse no komisijas sastāva ir nozares profesionālo 

organizāciju vai darba devēju pārstāvji. 

Studiju darbības veidi  

1. Lekcija. 

2. Praktiskā nodarbība (seminārs, projekta darbs, pratiskās nodarbības u.c.). 

3. Konsultācijas  

4. Studiju darbs vadīšana. 

5. Kvalifikācijas darbs vadīšana. 

6. Studiju prakse. 

7. *Konsultācija. 

8. Ieskaite ( ar vērtējumu 10 ballu sistēmā). 
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9. Eksāmens ( ar vērtējumu 10 ballu sistēmā). 

10. *Kvalifikācijas eksāmens  

11. *Studiju prakses aizstāvēšana  

12. *Kvalifikācijas prakses aizstāvēšana (komisijā -2 locekļi). 

13. *Valsts pārbaudījums, kura sastāvdaļa ir  - kvalifikācijas darba aizstāvēšana (komisijā -  

priekšsēdētājs, 4 locekļi).  

14. *Kvalifikācijas darba vadīšana 

15. *Kvalifikācijas darba, recenzēšana. 

16. Kvalifikācijas darba  priekšaizstāvēšana. 

17. Praktiskā daļas priekšaizstāvēšana 

18. Valsts pārbaudījuma teorētiskās daļas konsultācijas 

 

*Pētniecība  

Studiju darbu vadīšana  1 darbs Viens pasniedzējs 0,50 ak. st. 

aizstāvēšana 1 darbs Viens pasniedzējs 0,50 ak.st. 

Valsts pārbaudījumi    

Kvalifikācijas darbs 

vadīšana 
1 darbs Viens pasniedzējs 4 ak. st. 

recenzēšana 1 darbs Viens pasniedzējs 2 ak. st. 

*aizstāvēšana  Viens pasniedzējs  

* samaksa ar direktores rīkojumu tiek veikta pēc šīm normām un noteiktās stundu likmes vai faktiski 

nostrādātajām stundām 

 

4. Bruto/aprēķinātā Akadēmiskā stundas likme akadēmiskajam personālam: 
 

Atbilstoši SKK valdes priekšsēdētājas rīkojumam. 

 

3. Prēmiju aprēķināšanas kārtība 

 

Atbilstoši AKADĒMISKĀ PERSONĀLA ATTĪSTĪBAS PLĀNS; Motivācijas rīki 

 

 

 

 


