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Noteikumi par mācību procesa organizēšanu Moodle vidē 

 

1. Lai uzlabotu mācību procesa kvalitāti un palielinātu studentu iesaisti un atdevi studiju procesā, no 

2016./2017. mācību gada pavasara semestra dalība visās studiju kursa izstrādātajās Moodle 

diskusijās studentam  ir obligāta. 

2. Lai students tiktu pielaists pie pārbaudījuma kārtošanas, viņam jāpiedalās visās studiju kursā 

paredzētajās diskusijās.  

3. Moodle diskusija abiem uzdevumiem tiek atvērta vienlaikus. 

4. Moodle diskusija tiek atvērta pirmdienā divas nedēļas pirms klātienes nodarbības vai/ un 

elektroniskā pārbaudījuma un ilgst vienu nedēļu no pirmdienas līdz svētdienai  (piemēram: klātienes 

nodarbība plānota  12. februārī, tai atbilstošā Moodle diskusija atvērta no 30. janvāra  līdz 5. 

februārim; klātienes nodarbība 28. maijā, tai atbilstošā Moodle diskusija notiek no 15. līdz 21. 

maijam)  (neattiecas uz uzdevumu izpildes laiku svešvalodām). 

5. Studentiem Moodle diskusiju uzdevumus atļauts pildīt arī apgrieztā kārtībā – (piemēram: sākt ar 

otro daļu/ uzdevumu). 

6. Lai Moodle diskusija tiktu ieskaitīta, obligāti izpildāmi ir visi (abi) paredzētie uzdevumi. 

7. Pasniedzēja atbildība ir fiksēt studentu dalību Moodle diskusijās, atbilstoši Studiju atbalsta centra 

izsniegtajam sarakstam. 

8. Pasniedzēja atbildība ir nedēļā pēc Moodle diskusijas aizvēršanas (klātienes nodarbību/ 

pārbaudījuma nedēļā) vēlākais līdz trešdienas plkst. 12.00 paziņot, kuri studenti tiek/ netiek pielaisti 

pie pārbaudījuma kārtošanas Studiju atbalsta centrā. 

9. Par studenta īpaši kvalitatīvu sniegumu Moodle diskusijās, pasniedzējs pēc saviem ieskatiem ir 

tiesīgs (bet ne obligāti) paaugstināt līdz vienai ballei studenta vērtējumu gala pārbaudījumam. 

10. Ja students nav piedalījies Moodle diskusijās, nav izpildījis paredzētos visus (abus) uzdevumus, viņš 

netiek pielaists pie eksāmena/pārbaudījuma kārtošanas (vienīgais attaisnojošais iemesls ir ārsta 

izrakstīta slimības lapa). 

11. Gadījumā, kad students nav veicis Moodle uzdevumus - viņam tiek dota nākamā iespēja tikai 

nākamajā semestrī vai akadēmisko parādu nedēļā vasarā.  Ja students var uzrādīt slimību 

attaisnojošu dokumentu, tad par atkārtotu dalību  studija kursa Moodle diskusijās un 

eksāmena/pārbaudījuma kārtošanā nav jāmaksā. Ja attaisnojoša dokumenta nav, tad students maksā 
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par atkārtotu dalību  studija kursa Moodle diskusijās un eksāmena/pārbaudījuma kārtošanā atbilstoši 

spēkā esošajam Maksas pakalpojumu izcenojumam Biznesa vadības koledžā. 

12. Minētā kārtība ir spēkā ar 2017. gada 1. februāri. 

 


