Papildus vienošanās studiju līgumam Nr. _________
Rīgā,

201___.g. ___. ____________

Alberta koledža, tās direktores XXX personā, kas darbojas pamatojoties uz Alberta koledžas
Statūtiem un Nolikumiem, no vienas puses, un vārds, uzvārds XXX pers.kods XXX (turpmāk
tekstā – Studējošais), no otras puses, vienojas par sekojošo:
1. Studējošā statuss: pilna laika studiju 2018.g. reflektants.
2. Studējošais piedalās Alberta koledžas sociālā atbalsta programmā. Saskaņā ar Alberta
koledžas apstiprināto sociālā atbalsta programmu, Studējošajam tiek piešķirta 50%
atlaide studiju maksai pirmajam studiju gadam ar nosacījumu, ka līdz 2018.g.
10.augustam jāiemaksā visa studiju maksa ar atlaidi par pirmo studiju gadu, t.i., 630 Eiro:
Maksājuma termiņš
Studiju kurss

(līdz tekošā mēneša

10.datumam)

3.

4.

5.

Visas programmas*

1.semestris

Līdz 2018.g.
10.augsutam

2.semestris

2019.g. pavasara
semestris

Pilna laika studijas
(EUR)

630

0

Kopā par 1. kursu ar 50% atlaidi:

630

Koledžas atbalsta (atlaides) apmērs:

630

Studējošam ir pienākums:
3.1. Apmeklēt lekcijas un seminārus; visi darbi (mājas darbi, testi, studiju darbi u.tml.)
jāpilda augstā kvalitātē; darbi jāiesniedz, jānodod un jāaizstāv savlaicīgi; visi
pārbaudījumi, t.sk., ieskaites un eksāmeni jākārto savlaicīgi; nepieciešamības
gadījumā var apmeklēt bezmaksas konsultācijas; aktīvi izmantot bibliotēkas
materiālus; Studējošais ir informēts, ka ieskaišu un eksāmenu atkārtota kārtošana ir
maksas pakalpojums (sk. “Nolikumu par Alberta koledžas studējošo studiju samaksu
un citiem maksājumiem”).
3.2. Aktīvi piedalīties studējošo pašpārvaldes darbā un/vai Alberta koledžas pasākumos,
t.sk., apmeklēt mācību ekskursijas, vieslekcijas, konferences, lietišķās spēles,
piedalīties AK projektos, AK konkursos, zinātniskajos pētījumos u.c.;
3.3. Nest Alberta koledžas labo slavu;
3.4. Piedalīties AK akreditācijas procesos.
Atlaide attiecas tikai un vienīgi uz studiju maksu un neattiecas uz citiem maksājumiem
(t.sk. līgumsodiem, maksājumiem par nesavlaicīgu eksāmenu kārtošanu utt.). Sociālās
programmas dalībnieki nav tiesīgi lūgt atlikt studiju maksas termiņu, kā arī apstādināt
līgumsoda aprēķinu par studiju maksas nokavējumu.
Ja Studējošais nepilda 3. punktā noteikto vai neievēro Alberta koledžas iekšējās kārtības
noteikumus, Bibliotēkas lietošanas noteikumus, izrāda necieņu pret Alberta koledžas
akadēmisko un administratīvo personālu, kā arī plaģiātisma gadījumā Alberta koledža ir
tiesīga vienpusīgā kārtā lauzt vienošanos un izslēgt Studējošo no sociālā atbalsta
programmas, nekavējoties brīdinot Studējošo par to, izvietojot aktuālo studiju maksu AK
mājas lapas sadaļā „Mani dati” un Studējošam tiks dzēsta 50% atlaide studiju maksai
turpmākajam periodam.

6.

7.

8.

No sociālā atbalsta programmas izslēgtais Studējošais nevar tikt atjaunots minētajā
programmā, pat novēršot izslēgšanas iemeslus. Atlaide nesummējas ar citām atlaidēm,
izņemot ar atlaidi par ievēlēšanu AK Studējošo pašpārvaldes priekšsēdētāja amatā.
Vienošanās ir spēkā no šīs Vienošanās parakstīšanas brīža, ja ir spēkā Studiju līgums, ka
studējošais studē pilna laikā studijās, vienošanās ir spēkā 2018./2019. akad. gadā.
Vienošanās zaudē spēku, ja jebkādu iemeslu dēļ izbeidzas vai zaudē spēku Studiju līgums,
ja studējošais maina studiju formu, ja Studējošajam ir piešķirta bezmaksas vieta, kā arī
5.punktā noteiktajā kārtībā.
Pēc šīs vienošanās termiņa beigām studējošajam tiek noteikta standarta studiju maksa vai
arī studējošais ir tiesīgs izmantot citu AK atlaižu programmu, ja tāda ir spēkā.
SIA ALBERTA KOLEDŽA
Direktore

Studējošais

