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1. Šis dokuments nosaka kārtību, kādā uzsākamas studijas Biznesa vadības koledžā (BVK) vēlākos 

studiju posmos: 

1.1. pārnākot no citas augstskolas; 

1.2. pārejot studijām no vienas BVK studiju programmas citā; 

1.3. atsākot studijas pēc eksmatrikulācijas no BVK vai citām augstākās izglītības iestādēm. 

2. Vispārējo kārtību, kādā uzsākamas studijas vēlākos studiju posmos nosaka Latvijas Republikas 

Ministru kabineta 2004. gada 16. novembra noteikumi Nr. 932 „Studiju uzsākšanas kārtība vēlākos 

studiju posmos”. 

3. Studijas vēlākos studiju posmos var uzsākt: 

3.1. personas, kuras iepriekš apguvušas LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā licencētu vai 

akreditētu augstākās izglītības studiju programmu vai tās daļu. Minētās studiju programmas vai 

tās daļas apguvi apliecina attiecīgās augstākās izglītības iestādes izsniegta akadēmiskā izziņa 

(izraksts no studiju kartes, izziņa); 

3.2. BVK studējošie un personas, kuras iepriekš apguvušas LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā 

licencētu vai akreditētu BVK izglītības studiju programmu vai tās daļu; 

3.3. personas, kurām saskaņā ar noteikumiem par ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā 

pieredzē iegūto kompetenču un iepriekšējā izglītībā sasniegtu studiju rezultātu atzīšanu ir atzītas 

ārpus formālās izglītības apgūtās un profesionālajā pieredzē iegūtās zināšanas, prasmes un 

kompetences vai iepriekšējā izglītībā sasniegtie studiju rezultāti un piešķirti kredītpunkti. 

Atzīšanu apliecina attiecīgās augstākās izglītības iestādes lēmums par ārpus formālās izglītības 

apgūto un profesionālajā pieredzē iegūto zināšanu, prasmju un kompetenču, kā arī iepriekšējā 

izglītībā sasniegto studiju rezultātu atzīšanu. 

4. Persona, kura vēlas mainīt studiju programmu iesniedz iesniegumu  Koledžas direktoram, kuram 

pievieno: 

4.1.  augstākās izglītības iestādes izsniegtu izziņu, ja persona vēlas uzsākt studijas vēlākos studiju 

posmos saskaņā ar šo noteikumu 3.1. punktu; 

4.2. augstākās izglītība iestādes lēmumu par ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā 

pieredzē iegūto zināšanu, prasmju un kompetenču, kā arī iepriekšējā izglītībā sasniegto studiju 

rezultātu atzīšanu, ja persona vēlas uzsākt studijas vēlākos studiju posmos saskaņā ar šo 

noteikumu 3.2. punktu. 

5. Šo noteikumu 4. punktā minētos dokumentus persona iesniegumam var nepievienot, ja tā vēlas 
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uzsākt studijas vēlākos studiju posmos augstskolā vai koledžā, kuras studiju programmu vai tās daļu 

apguvusi vai kura pieņēmusi lēmumu par ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā 

pieredzē iegūto zināšanu, prasmju un kompetenču, kā arī iepriekšējā izglītībā sasniegto studiju 

rezultātu atzīšanu. 

6. Studiju kursus ieskaita, ja to apjoms kredītpunktos abās salīdzināmajās studiju programmās ir 

vienāds vai iepriekš apgūtajā attiecīgajā kursā kredītpunktu skaits (turpmāk – KP) ir lielāks. 

7. Katrai personai, kura ir pieteikusies studiju uzsākšanai vēlākos studiju posmos, nosaka individuālus 

imatrikulācijas nosacījumus, pamatojoties uz personas iepriekš apgūto studiju priekšmetu 

pielīdzināšanas un atzīšanas rezultātiem studiju programmas prasībām, kurā persona vēlas uzsākt 

studijas. 

8. Personas iepriekš apgūto studiju priekšmetu pielīdzināšanu un atzīšanu organizē studiju programmas 

direktors. Slēdzienu par personas nosacījumiem formulē studiju programmas direktors vai viņa 

pilnvarota persona. Slēdzienā nosaka semestri, kurā persona var uzsākt studijas saskaņā ar studiju 

programmas studiju plānu. Vienā semestrī papildus studiju plānā paredzētajiem priekšmetiem atļauts 

apgūt studiju priekšmetus ne vairāk kā 4 kredītpunktu apjomā. 

9. Personas, kuras vēlas uzsākt studijas vēlākos studiju posmos, pirms imatrikulācijas var apgūt studiju 

priekšmetus, reģistrējoties kā klausītāji Studiju atbalsta centrā. 

10. Lēmumu par studiju līguma slēgšanu ar personu, kura vēlas uzsākt studijas vēlākos studiju posmos, 

pieņem direktors vai viņa pilnvarota amatpersona, pamatojoties uz studiju programmas direktora 

ieteikumu. BVK izdod rīkojumu par imatrikulāciju noteiktā semestrī, pievienojot veiktā 

salīdzinājuma protokolu vai lēmumu par ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē 

iegūto zināšanu, prasmju un kompetenču, kā arī iepriekšējā izglītībā sasniegto studiju rezultātu 

atzīšanu un individuālo studiju plānu ar papildu prasībām (apgūstamie priekšmeti, pārbaudījumu 

kārtošanas termiņi), ņemot vērā, lai kopā ar papildus apgūstamajiem priekšmetiem studiju gadā 

iegūto kredītpunktu skaits nepārsniegtu 40 kredītpunktu. 

11. Imatrikulācija studijām vēlākos studiju posmos notiek divas reizes gadā – rudens semestrī līdz 1. 

oktobrim un pavasara semestrī līdz 1. aprīlim. Ārpus   minētajiem   termiņiem   atļauts   imatrikulēt   

personas   kvalifikācijas darba aizstāvēšanai, kā arī individuālos gadījumos, pamatojoties uz 

programmas direktora slēdzienu. 

12. Imatrikulācijas procesu studiju uzsākšanai vēlākos studiju posmos nodrošina BVK Uzņemšanas 

komisija. 
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13. Individuālā studiju plāna izpildi kontrolē Studiju Atbalsta centra vadītājs. 

14. Visus ar studējošā imatrikulāciju un individuālo studiju gaitu saistītos dokumentus glabā studējošā 

personas lietā. 

 

 

 


