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ALBERTA KOLEDŽAS IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI
STUDĒJOŠAJIEM
Izdoti saskaņā ar Augstskolas likuma 26.pantu

1. Noteikumu mērķis
1. Noteikumi nosaka Alberta koledžas (turpmāk tekstā AK) studējošo
pienākumus, tiesības un atbildību par šo Noteikumu neievērošanu.
2. Studējošo darba organizēšana
2.1. Studijas notiek saskaņā ar nodarbību sarakstu, kas ir pieejams sekretariātā,
informatīvajos stendos, ka arī AK mājas lapā www.alberta-koledza.lv.
3. Studējošo pienākumi
3.1. Ar savu rīcību nest AK labu slavu.
3.2. Mērķtiecīgi un godprātīgi apgūt izvēlēto studiju programmu, saskaņā ar
akadēmisko kalendāru savlaicīgi izpildīt studiju programmas prasības.
3.3. Ievērot savstarpējo attiecību kultūru, ar cieņu izturēties pret citiem
studējošajiem, AK studējošo pašpārvaldes priekšsēdētāju un locekļiem,
AK personālu un AK apmeklētājiem.
3.4. Pildīt ar AK noslēgtā līguma saistības.
3.5. Noteiktajos termiņos nokārtot visas finansiālās saistības ar AK.
3.6. Nekavējoties paziņot par izmaiņām personas datos, dzīvesvietas vai
kontaktadreses, telefona numura, e-pasta adreses vai uzvārda maiņu u.c.
mācību daļas vadītājam.
3.7. Lai uzlabotu un padarītu efektīvāku informācijas apmaiņu starp
administrāciju un studentiem kā arī starp studentiem un pasniedzējiem
koledža rekomendē izveidot kopīgu grupas e-pasta adresi un darīt to
zināmu Studiju daļai.
3.8. Nodarbības laikā ievērot docētāja prasības, netraucēt nodarbības norisi.
3.9. Savlaicīgi AK noteiktā kārtībā rakstiski informēt koledžas direktoru par
studiju pārtraukšanu.
3.10. Nelietot pārbaudījumos neatļautus materiālus un palīglīdzekļus, nepieļaut
plaģiātismu studiju darbā.
3.11. Ievērot tīrību un kārtību telpās.
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3.12. Iepazīties ar ugunsdrošības un darba drošības noteikumiem un ievērot
tos.
3.13. Saudzīgi izturēties pret AK īpašumu un materiālajiem resursiem. Ja
studējošā darbības dēļ īpašums ir bojāts vai nodarīti zaudējumi, atlīdzināt
AK radītos zaudējumus civiltiesiskā kārtībā.
3.14. Neatrasties AK telpās alkohola un narkotisko vielu reibumā, neizplatīt
narkotiskās un psihotropās vielas.
3.15. Pēc iespējas piedalīties visos AK pasākumos, piemēram, konferencēs,
diskusijās, lietišķas spēlēs, kā arī „Gada Alberta” vēlēšanās, bruņinieku
turnīrā un iesvētībās.
3.16. Ārpus nodarbību pasākumu organizēšanu AK teritorijā saskaņot ar AK
direktoru un studējošo pašpārvaldi.
4. Studējošo tiesības
4.1. AK noteiktā kārtībā pārtraukt un atsākt studijas, mainīt studiju
programmu, izvēlēties studiju kursus un pasniedzējus.
4.2. Uzsākot studijas, iepazīties ar studiju programmas saturu, studiju laikā
iepazīties ar izmaiņām studiju programmās un studiju kursa apguves
nosacījumiem.
4.3. Uzsākot studiju kursu, uzzināt kursa pārbaudījuma formu un
nosacījumus, vērtēšanas kritērijus.
4.4. Tikai ar docētāja atļauju studiju procesā veikt audioierakstus,
videoierakstus un fotografēt.
4.5. Savlaicīgi saņemt objektīvu sava studiju darba novērtējumu. Eksāmenu,
ieskaišu rezultātu paziņošanas laiks tiek noteikts vai nu iepriekš
saskaņojot to ar attiecīgā priekšmeta pasniedzēju, vai arī ne vēlāk kā trīs
dienas pēc mutiska eksāmena/ieskaites un septiņas dienas pēc rakstiska
eksāmena/ieskaites.
4.6. Saņemt mācībspēka konsultācijas AK noteiktā kārtībā. Papildus lekcijām,
Studiju daļas vadītāja organizē konsultācijas. Konsultācijas tiek rīkotas
centralizēti (visiem studējošiem) sesijas laika un individuāli – saskaņā ar
izstrādāto grafiku.
4.7. Lūgt studiju programmas direktoru atļaut atkārtoti kārtot pārbaudījumu
vai pārcelt akadēmisko saistību kārtošanu uz nākamo semestri, ja šīs
saistības nav nokārtotas savlaicīgi.
4.8. Noteiktajā kārtībā izmantot AK telpas, iekārtas, bibliotēku, kultūras un
sporta objektus.
4.9. Vēlēt un tikt ievēlētiem studentu pašpārvaldē.
4.10. Saņemt visu nepieciešamo informāciju, kas saistīta ar studiju procesu.
4.11. Studēt drošos un nekaitīgos apstākļos.
4.12. Saņemt nediskriminējošu AK darbinieku attieksmi.
4.13. Saņemt personas un studiju datu aizsardzību.
4.14. Noteiktā kārtībā saņemt atlaides studiju maksai.
4.15. Iesniegt rakstiskus iesniegumus, priekšlikumus un sūdzības par studiju
procesa īstenošanu un pilnveidošanu. Alberta koledža anonīmas sūdzības
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neizskata. Ja studējošie nevēlas iesniegt iesniegumu minot savu vārdu,
tad studējošiem ir iespēja ar savam sūdzībām vērsties Alberta koledžas
Studējošo pašpārvaldē un lūgt tai iesniegt sūdzību ar savu vārdu.
4.16. Nepieciešamības gadījumā lūgt sesijas pagarinājumu. Sesijas
pagarinājumu var lūgt šādos gadījumos:
4.16.1.
Ja sesijas laikā students ir slimojis un slimības dēļ nav varējis
nokārtot savas saistības, jāuzrāda ārsta izziņa;
4.16.2.
Ja sesijas laikā studentam bija jādodas darba komandējumā,
jāuzrāda attiecīgi dokumenti (piem. Rīkojums no darba vietas par
darbinieka komandējumu);
4.16.3.
Tuvinieku nāves gadījumā.
4.17.
Sesijas pagarināšanai studiju daļā jāiesniedz iesniegums, kas adresēts
koledžas direktorei. Iesniegums ietver pamatojumu kādēļ studentam ir
nepieciešama sesijas pagarināšana. Iesniegumam klāt tiek pievienotas
dokumentu kopijas, kas apliecina iemeslu kādēļ students ņem sesijas
pagarinājumu (slimības lapas kopija, rīkojums par darbinieka norīkošanu
komandējumā u.tml.)
5. Disciplinārsodi par Iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu
5.1. Par Noteikumu pārkāpumiem studējošajam ar AK direktora rīkojumu var
izteikt brīdinājumu par eksmatrikulāciju (svītrošana no studējošo
saraksta). Brīdinājums par eksmatrikulāciju ir spēkā vienu gadu no tā
izteikšanas brīža.
5.2. Plaģiātisma gadījumā Students maksā Alberta koledžai līgumsodu 50 Ls
(piecdesmit latu) apmērā. Līgumsoda samaksa neatbrīvo studentu no
saistībām, t.i. no pienākuma pienācīgi izpildīt uzdotus darbus.
5.3. Par būtiskiem Noteikumu pārkāpumiem vai gada laikā atkārtoti izteikto
brīdinājumu studējošajam kā disciplinārsodu var piemērot
eksmatrikulāciju.
5.4. Disciplinārsodu piemēro, izvērtējot pārkāpuma raksturu, tā sekas,
studējošā vainas pakāpi nodarījumā, kā arī ziņas, kas raksturo viņa
personību.
5.5. Fiksēt Noteikumu pārkāpumu ir tiesīgs jebkurš AK studējošais vai
darbinieks. Par fiksēto pārkāpumu viņš rakstiski informē AK vadību.
Pirms disciplinārsoda piemērošanas no studējošā pieprasa rakstveida
paskaidrojumu par izdarīto pārkāpumu.
5.6. Disciplinārsodu var piemērot ne vēlāk kā viena mēneša laikā no
pārkāpuma atklāšanas dienas.
5.7. Disciplinārsodu piemērošana tiek saskaņota ar studentu pašpārvaldi.
5.8. Studējošais ir tiesīgs iesniegt apelāciju par viņam piemēroto
disciplinārsodu AK direktoram.

