DIREKTORA V.I. RĪKOJUMS
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Nr. 2-09/21-17

Par studiju procesa un darba organizēšanu Alberta koledžā Covid-19 infekcijas izplatības apstākļos
no šī gada 21. oktobra līdz šī gada 22.novembrim (ieskaitot)
Atbilstoši Ministru kabineta 2021. gada 20. oktobra grozījumiem 2021. gada 9. oktobra rīkojumā
Nr. 720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” NOSAKU:
1. No šī gada 21.oktobra līdz šī gada 22.novembrim studiju process Alberta koledžā notiek
attālinātā režīmā (tiešsaistē):
1.1. nodarbības un pārbaudījumi tiek nodrošināti tiešsaistē saskaņā ar lekciju un sesijas sarakstu,
studējošiem uzņemoties personīgu atbildību par studiju procesā noteikto saistību izpildi;
1.2. lekciju un sesijas saraksts ir pieejams AK tīmekļa vietnē sadaļā „Studentiem”;
1.3. pamācības darbam AK e-vidē ir pieejamas AK tīmekļa vietnē sadaļas „Studentiem”
apakšsadaļā „E-studentiem” un “Infografikas studentiem”;
1.4. lekciju ieraksti, kā līdz šīm, tiek nodrošināti tikai nepilna laika (e-studijas klātienē)
studējošiem, lekcijas pilna laika (dienas) un nepilna laika (sestdienas) studējošiem netiks
ierakstītas.
2. Studējošiem un personālam:
2.1. klātienē AK var ierasties tikai pilnībā vakcinētas vai pārslimojušas personas ar
sadarbspējigu Covid-19 sertifikātu;
2.2. mutes un deguna aizsegu (sejas masku) pareiza lietošana AK telpās ir obligāta, ja telpā atrodas
vairāk kā viens cilvēks;
2.3. distancēšanās prasību ievērošana AK telpās ir obligāta, t.sk., vietās, kur tas ir fiziski
iespējams, ievērojot 2 metru distanci.
2.4. studējošiem un personālam ir pienākums sekot oficiālajai informācijai un rekomendācijām
gan SPKC mājas lapā, gan citos avotos saistībā ar Covid-19.
3. Prakses atskaišu un studiju darbu iesniegšana un aizstāvēšana notiek atbilstoši AK
nolikumiem:
3.1. Prakses atskaites un patstāvīgie darbi iesniedzami klātienē drukāti, iesieti un parakstīti;
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3.2. Prakses un patstāvīgo darbu aizstāvēšana no šī gada 21.oktobra līdz šī gada 22.novembrīm
visām grupām tiek organizēta tiešsaistē.
4. Prakses īstenošana un aizstāvēšana:
4.1. Prakses īstenošanu nodrošināt, ņemot vērā prakses vietas rīcības politiku ārkārtas situācijas
periodā;
4.2. Noteikt citus prakses īstenošanas un aizstāvēšanas termiņus, ja praksi nav iespējams realizēt
ārkārtas situācijas iemeslu dēļ (iesniedzot direktorei adresētu iesniegumu ar situācijas
skaidrojumu).
5. Administrācija strādā gan klātienes, gan attālinātā režīmā atbilstoši AK direktora v.i. rīkojumam,
noteiktajam darba grafikam un tiešajiem amata pienākumiem.
6. AK bibliotēka līdz šī gada 22.novembrim strādā attālinātā režīmā:
6.1. studējošiem un personālām ir iespēja pasūtīt grāmatas no bibliotēkas katalogiem rakstot epastu uz adresi biblioteka@alberta-koledža.lv;
6.2. grāmatas var saņemt trīs darba dienu laikā, vai nodot studiju daļā AK darba laikā
6.3. ir iespēja pasūtīt arī daļu no grāmatas skenētā veidā un saņemt uz savu e-pastu trīs darba dienu
laikā.
7. AK darba laiks var tikt precizēts atbilstoši aktuālajai situācijai valstī, izvietojot informāciju
tīmekļa vietnē.
8. Studiju virzienu vadītājiem, studiju programmu direktoriem, izglītības metodiķei, studiju
lietvedēm, e-vides koordinatorei, komunikācijas projektu vadītājam nodrošināt šajā rīkojumā
noteiktās prasības un studiju informācijas apriti studējošiem, mācībspēkiem un vispārējam
personālam.
9. Rīkojums ir spēka no tā parakstīšanas brīža.

Direktora v.i.

V.Vežanova
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