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NOTEIKUMI PAR AKADĒMISKO GODĪGUMU STARPTAUTISKAJĀ 

KOSMETOLOĢIJAS KOLEDŽĀ 

 

1. Vispārīgie noteikumi. 

1.1. Lietoto terminu skaidrojums: 

1.1.1. citāts – cita autora radīta teksta fragmenta izmantojums, norādot atsauci uz 

autoru un darbu un to skaidri atdalot no sava teksta (pēdiņas vai formatējums);  

1.1.2. mācībspēks – fiziska persona ar atbilstošu kvalifikāciju, kura īsteno studiju 

procesu;  

1.1.3. neatļauts palīglīdzeklis – tāds informācijas avots vai metode informācijas 

ieguvei, kuras izmantošanu mācībspēks pārbaudījumā nav atļāvis;  

1.1.4. neatļauta palīglīdzekļa izmantošana – tā lietošana vai lietošanas mēģinājums;  

1.1.5. norakstīšana – cita studenta darba vai tā daļas pārrakstīšana un uzdošana par 

savu;  

1.1.6. pašplaģiāts – plaģiāta paveids, sava darba vai darba fragmenta vairākkārtēja 

izmantošana, uzdodot to par oriģinālu darbu;  

1.1.7. personāls – akadēmiskais personāls un administrācijas darbinieki;  

1.1.7. plaģiāts1 – cita autora publicētu vai nepublicētu darbu (t.sk. vārdu, izteikumu u. 

c.) izmantošana, nenorādot precīzu atsauci uz attiecīgo autoru un/vai darbu;  

1.1.8. safabricēšana – zinātniskās darbības un datu izdomāšana ar nolūku tos publicēt 

kā oriģinālu pētījumu.  

1.2. Noteikumu par akadēmisko godīgumu Starptautiskajā Kosmetoloģijas koledžā (turpmāk 

– SKK) (turpmāk – Noteikumi) mērķis ir stiprināt akadēmisko kultūru un akadēmisko 

godīgumu SKK akadēmiskajā vidē.  

1.3. Noteikumi skaidro akadēmisko godīgumu un ar to saistīto rīcību, uzskaita biežāk 

sastopamos akadēmiskā godīguma principu pārkāpumus akadēmiskajā vidē un SKK 

personāla pienākumus akadēmiskā negodīguma novēršanai.  

1.4. Akadēmiskais godīgums ir uzvedība, kas ietver objektivitāti, atbildību, savstarpēju cieņu 

un uzticēšanos, izslēdz maldināšanu un krāpšanos un veicina Latvijas izglītības un zinātnes 

kvalitāti un prestižu. 

1.5. Ar studijām SKK nesaistītas aktivitātes studējošo neatbrīvo no pilnīgas un precīzas 

studējošā pienākumu izpildes. Ar darbu SKK nesaistītas aktivitātes neatbrīvo SKK personālu 

no pienākuma pilnīgi un precīzi veikt darba pienākumus SKK.  

1.6. Aizliegta pretdarbība vai kaitniecība SKK personāla darbam (pārbaudes rezultātu 

apzināta bojāšana, grāmatu bojāšana bibliotēkā, akadēmisko un citu resursu (t.sk. 

datorprogrammu, e-resursu) neatļauta lietošana, to bojāšana, pieejas liegšana tiem vai 

maldināšana, liedzot pieeju informācijai vai apzināti sniedzot nepatiesu informāciju).  

                                                 
1 Plaģiātisma veidus skatīt saitē: https://www.turnitin.com/static/plagiarism-spectrum/ (angļu valodā). 

https://www.turnitin.com/static/plagiarism-spectrum/
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1.7. Akadēmisko godīgumu ievēro jebkurās attiecībās, kurās iesaistīts SKK personāls. SKK 

personāls atturas no nepatiesas informācijas izplatīšanas par citiem SKK personāla locekļiem.  

1.8. SKK mācībspēks, students vai darbinieks ziņo par akadēmiskā godīguma pārkāpumu 

SKK direktora vietniekam mācību darbā. 

1.9. SKK personālam ir pienākums sadarboties ar SKK direktora vietnieku mācību darbā, ja 

konstatēts akadēmiskā godīguma pārkāpums.  

1.10. Par šo Noteikumu pārkāpumiem iestājas šajos Noteikumos un citos Latvijas Republikas 

normatīvajos aktos paredzētās sekas un atbildība.  

2. Akadēmiskais godīgums studējošo rīcībā. 

2.1. Studējošais ievēro akadēmiskā godīguma principus. Par akadēmiskā godīguma 

pārkāpumu it īpaši tiek uzskatītas šādas darbības:  

2.1.1. jebkādu materiālu vērtību, mantiska vai citāda labuma piedāvāšana par kādas 

darbības izdarīšanu vai neizdarīšanu studējošā vai citas personas akadēmiskajās 

interesēs;  

2.1.2. neatļautu palīglīdzekļu izmantošana studiju procesā vai plaģiāts;  

2.1.3. līdzdalība akadēmiskā godīguma pārkāpumā, t. sk., savu individuālā darba 

rezultātu nodošana citām personām vai kolektīva darba rezultātu iesniegšana savā 

vārdā, ja tas ir bijis definēts kā kolektīvs darbs, pārbaudes darba veikšana cita studenta 

vietā, parakstīšanās cita studenta vietā SKK dokumentos u.tml.;  

2.1.4. nepatiesu ziņu sniegšana par sevi un savu darbu;  

2.1.5. pārbaudes jautājumu vai pārbaudes uzdevumu neatļauta iegūšana un/vai 

izplatīšana;  

2.1.6. akadēmiskā personāla vai studējošo akadēmiskā darba traucēšana vai kavēšana;  

2.1.7. cita apzināta darbība, kas kavē vai traucē studiju procesu un akadēmisko darbu 

SKK.  

2.2. Studējošajam par šo Noteikumu pārkāpumu SKK mācībspēks var izteikt mutisku 

aizrādījumu vai, ziņojot par to SKK direktora vietniekam mācību darbā:  

2.2.1. samazināt vērtējumu pārbaudījumā; 

2.2.2. uzdot atkārtoti veikt pārbaudījuma uzdevumu (par citu tematu vai veikt citu 

uzdevumu);  

2.2.3. nepielaist studiju kursa noslēguma eksāmena kārtošanai – pieprasīt atkārtoti 

apgūt studiju kursu vai tā daļu;  

2.2.4. izteikt priekšlikumu SKK vadībai piemērot studējošajam brīdinājumu par 

eksmatrikulāciju vai studējošo eksmatrikulēt.  

2.3. Pamatojoties uz SKK mācībspēka ziņojumu, par šo Noteikumu pārkāpumu papildus citos 

SKK normatīvajos aktos noteiktajām sekām SKK direktora vietnieks mācību darbā  

studējošajam var:  

2.3.1. anulēt vērtējumu par studiju kursa apguvi, ja pārkāpums konstatēts līdz nākamā 

semestra beigām; 

2.3.2. ierosināt piemērot studējošajam brīdinājumu par eksmatrikulāciju vai studējošo 

eksmatrikulēt.  

2.4. Visus akadēmiskā godīguma pārkāpumus reģistrē studējošā personas lietā.  



 
NOTEIKUMI 

Numurs: 29 

Versija: 2 

K1 

 

Atrašanās vieta tīklā: mape Dokumenti>> Iekšējie dokumenti Lapa 3 no 4 

 

2.5. Ja tiek konstatēts, ka studējošais izmanto vai ir izmantojis neatļautus palīglīdzekļus vai 

pieļāvis plaģiātu, tad studējošo atstādina no pārbaudījuma ar atbilstošu ierakstu protokolā un 

SKK direktora vietnieks mācību darbā pēc mācībspēka ierosinājuma lemj par disciplinārsoda 

piemērošanu studējošam.  

2.6. Studējošais ir tiesīgs sniegt skaidrojumu par savu rīcību SKK mācībspēkiem un SKK 

direktora vietniekam mācību darbā. 

2.7. Par šo Noteikumu pārkāpumu pieņemtos lēmumus studējošais var apstrīdēt SKK 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.  

2.8. Atkārtota studiju pārbaudījuma kārtošana reglamentēta dokumentā “Studiju  

pārbaudījumu, konsultāciju un akadēmiskā parāda  nolikums” (Nr.20). 

3. Akadēmiskais godīgums SKK akadēmiskā personāla un administrācijas rīcība. 

3.1. SKK akadēmiskais personāls:  

3.1.1. vadot studējošo darbus, nodrošina konsultācijas un savlaicīgu atgriezenisko saiti;  

3.1.2. studējošo darbus vērtē objektīvi pēc apstiprinātajiem attiecīgā studiju kursa 

aprakstā noteiktajiem kritērijiem, pamatojoties galvenokārt uz darba saturu, nevis tikai 

pēc darba apjoma vai noformējuma, nepieļaujot interešu konfliktu;  

3.1.3. nepieļauj neatļautu palīglīdzekļu izmantošanu, plaģiātu un citu neatļautu rīcību 

pārbaudījumos;  

3.1.4. ir tiesīgs saņemt no studējošā tā rīcības skaidrojumu;  

3.1.5. ziņo SKK direktora vietniekam mācību darbā par studējošā akadēmiskā 

godīguma pārkāpumu un norāda to pārbaudījumu protokolā; 

3.1.6. nepieprasa un nepieņem dāvanas, pakalpojumus vai papildu samaksu par amata 

pienākumu izpildi (t. sk. konsultāciju);  

3.1.7. neizmanto SKK resursus profesionālajai darbībai, kas nav saistīta ar darbu SKK;  

3.1.8. izmantojot studējošo darba rezultātus tikai ar atbilstošu norādi vai atsauci;  

3.1.9. nepieļauj plaģiātu un pašplaģiātu;  

3.1.10. strikti seko autortiesību ievērošanai akadēmiskajā darbībā;  

3.1.11. studiju kursā izmanto daudzpusīgu literatūru un avotus, atsaucas uz citiem 

speciālistiem attiecīgajā nozarē un izmanto ne tikai paša sarakstītu studiju literatūru, 

nenoniecina citu zinātnieku pētniecisko darbību;  

3.1.12. neiesaista studējošos SKK mācībspēku un vispārējā personāla savstarpējo 

nesaskaņu risināšanā;  

3.1.13. sagatavo oriģinālus pārbaudījumu uzdevumus un regulāri tos atjauno.  

3.2. SKK administrācija veicina akadēmiskā godīguma principu ievērošanu savā darbībā. 

3.3. SKK direktora vietniekam mācību darbā piecu darba dienu laikā pēc ziņojuma par 

akadēmiskā godīguma pārkāpumiem saņemšanas izvērtē šo ziņojumu un pieņem atbilstošu 

lēmumu. 

3.2.2. SKK administrācija pārkāpj akadēmiskā godīguma principus, ja:  

3.2.1. nepamatoti soda vai ignorē SKK mācībspēkus vai studējošos, kas ziņo par 

akadēmiskā godīguma pārkāpumiem;  
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3.2.2. padara ziņošanu par pārkāpumiem sarežģītu, apgrūtinošu vai pat neizpildāmu, 

veicinot pārkāpumu faktu ignorēšanu vai slēpšanu, pieļauj diskrimināciju pārkāpuma 

izvērtēšanā;  

3.2.3. slēpj vai falsificē ziņas par sekmēm un citiem rādītājiem;  

3.2.4. neievēro konfidencialitāti akadēmisko darbu vērtējumu apkopošanā;  

3.2.5. pieļauj interešu konfliktu.  

3.3. Akadēmiskajam un administratīvajam personālam, kas pārkāpj šos Noteikumus, SKK 

valdes priekšsēdētāja vai SKK direktors piemēro disciplinārsodu atbilstoši Latvijas 

Republikas normatīvajiem aktiem. 

 

Izmaiņu apraksts 

Izmaiņu apraksts Izmaiņu pamatojums 

 

 

 

 

Precizēts, ka to dara direktora 

vietnieks mācību darbā 

 
Precizēts teksts 

 


