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1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Biznesa vadības koledžas (turpmāk tekstā – BVK) Vadlīnijas studiju rezultātu
vērtēšanai (turpmāk tekstā – Vadlīnijas) nosaka vienotu kārtību studējošo studiju
rezultātu vērtēšanai, balstoties uz Standartiem un vadlīnijām kvalitātes nodrošināšanai
Eiropas augstākās izglītības telpā un starptautiskajiem “Quality Matters” e-studiju
uzbūves standartiem.
1.2. Vadlīnijas izstrādātas saskaņā ar BVK “Studiju nolikumu”, “Pārbaudījumu kārtības
nolikumu”, “Moodle diskusiju izstrādes, īstenošanas, vērtēšanas un apmaksas
noteikumiem”, “Studiju prakses nolikumu”, kā arī saskaņā, konkrēto “Studiju
programmu prakšu nolikumiem” un “Kvalifikācijas darba nolikumu”.
1.3. Noteikto kārtību jāievēro, īstenojot šādus pārbaudījumus: kārtējo pārbaudījumu jeb
starppārbaudījumu (Moodle diskusija vai uzdevums) un noslēguma pārbaudījumu visos
studiju kursos; studiju praksēs: prakšu aizstāvēšanā, un Valsts noslēguma pārbaudījumā:
Kvalifikācijas darba aizstāvēšanā.
1.4. Atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanas priekšrakstiem, studiju rezultātu apguves
vērtēšanai lieto 10 ballu skalu:
1.4.1. ļoti augsts apguves līmenis (10 - “izcili”, 9 - “teicami”);
1.4.2. augsts apguves līmenis (8 - “ļoti labi”, 7 - “labi”);
1.4.3. vidējs apguves līmenis (6 - “gandrīz labi”, 5 - “viduvēji”, 4 - “gandrīz viduvēji”);
1.4.4. zems apguves līmenis (3 - “vāji”, 2 - “ļoti vāji”, 1 - “ļoti, ļoti vāji”).
1.4.5. Sekmīgs vērtējums ir no 4 (“gandrīz viduvēji”) līdz 10 (“izcili”) vai „ieskaitīts”;
nesekmīgs vērtējums ir no 1 (ļoti, ļoti vāji) līdz 3 (vāji) vai „neieskaitīts”.
1.4.6. Studiju sasniegto rezultātu pārbaude notiek Eksāmena vai Ieskaites formā:
1.4.6.1. Eksāmens - pārbaudījums studiju kursā, kurā iegūst vērtējumu 10 ballu skalā;
1.4.6.2. Ieskaite - pārbaudījums studiju kursā, kurā iegūst vērtējumu "ieskaitīts" vai
"neieskaitīts”.
2. Studiju rezultātu vērtēšana studiju kursos
2.1. Studiju kursā sasniedzamie studiju rezultātu (zināšanas, prasmes, kompetence),
vispārīgie to novērtēšanas kritēriji un pārbaudījumu veidi definēti studiju kursa
aprakstā, kas ievietots e-studiju vidē un pieejams studējošajiem, uzsākot studiju kursa
apguvi.
2.2. Studiju kursā ietverto nodarbību studiju rezultāti ir izmērāmi. Tie ir atspoguļoti studiju
kursa mērķu saskaņošanas matricā, kas ievietota e-studiju vidē un pieejama
studējošajiem, uzsākot studiju kursa apguvi.
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2.3. Studiju kursa mērķu saskaņošanas matricā ir uzrādīts veids, kā tiks pārbaudīts katrs
uzstādītais studiju rezultāts, ieskaitot zināšanas, prasmes un kompetenci, kas ir
uzskaitītas kursa aprakstā.
2.4. Studiju rezultātu vērtēšanas veidi studiju kursos ir: starppārbaudījums – Moodle
diskusija vai uzdevums - ieskaite, un noslēguma pārbaudījums – ieskaite vai eksāmens.
2.5. Starppārbaudījumā studiju rezultātu apguve tiek vērtēta 10 ballu skalā vai “ieskaitīts”,
“neieskaitīts”. Sekmīgs starppārbaudījuma vērtējums ir obligāts priekšnoteikums
studējošā pielaišanai pie studiju kursa noslēguma pārbaudījuma.
2.6. Noslēguma pārbaudījumā studiju rezultātu apguve tiek vērtēta 10 ballu skalā vai
“ieskaitīts”, “neieskaitīts”.
2.7. Saskaņā ar pozitīva sasnieguma summēšanas principu, iegūtās zināšanas, prasmes un
kompetence tiek vērtētas, summējot pozitīvos sasniegumus. Studējošā gala vērtējums
studiju kursā tiek aprēķināts, katru iegūto vērtējumu ballēs (gan starppārbaudījuma, gan
noslēguma pārbaudījuma vērtējumu) reizinot ar tā svaru jeb nozīmīguma īpatsvaru
kopējā novērtējumā, un iegūtos skaitļus summējot.
2.8. Starppārbaudījuma vērtējums sastāda no 30% līdz 50% no kursa gala vērtējuma
atbilstoši tam, kā to noteicis kursa autors studiju kursa aprakstā.
2.9. Lai nodrošinātu vienotu, objektīvu pieeju, visās studiju programmās un studiju kursos
iekļautajiem pārbaudes darbu veidiem ir izveidoti vienoti uzbūves un vērtēšanas
kritēriju trafareti, kas balstās uz starptautisko labo praksi.
2.10. Katrs studiju kursa pasniedzējs tiek individuāli apmācīts, kā veidot uzdevumus
pārbaudes darbos, kā izstrādāt vērtēšanas kritērijus un kā vērtēt studējošo sasniegtos
studiju rezultātus.
2.11. Lai nodrošinātu objektīvu vērtēšanu, studiju kursos iekļauto pārbaudījumu saturs tiek
veidots pēc caurspīdīguma principa:
2.11.1. Tiek izstrādāti daudzveidīgi uzdevumi studiju rezultātu novērtēšanai.
2.11.2. Katram uzdevumam ir skaidri definēts mērķis un sasniedzamie rezultāti.
2.11.3. Katrs uzdevums ir aprakstīts skaidri un detalizēti.
2.11.4. Vērtēšana notiek, vadoties atbilstoši e-studiju vidē publicētajiem vērtēšanas
kritērijiem, kas ir pieejami visiem studējošajiem.
3. Studiju rezultātu vērtēšana studiju praksēs
3.1. Studiju praksē sasniedzamie studiju rezultātu (zināšanas, prasmes, kompetence),
novērtēšanas vispārīgie kritēriji definēti konkrētās studiju prakses nolikumā, kas
ievietots un pieejams studējošajiem e-studiju vidē.
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3.2. Studiju prakses gaitā studējošais uzraksta Prakses atskaiti, kurā atspoguļo Prakses
uzdevumu izpildes gaitu, rezultātus ar secinājumiem un priekšlikumiem, un saņem no
Prakses vietas atsauksmi par darbu.
3.3. Studiju praksē sasniegtos studiju rezultātu vērtē komisija prakses aizstāvēšanā.
3.4. Lai studējošais tiktu pielaists pie prakses aizstāvēšanas, jāsaņem prakses vadītāja
sekmīgs vērtējums par izstrādāto Prakses atskaiti.
3.5. Studiju prakses nolikumā definēto studiju rezultātu apguve tiek vērtēta 10 ballu skalā.
4. Studiju rezultātu vērtēšana Valsts noslēguma pārbaudījumā
4.1. Studiju programmas studējošo noteikto zināšanu, prasmju un kompetenču apguve tiek
vērtēta Valsts noslēguma pārbaudījumā, kura sastāvdaļa ir kvalifikācijas darba izstrāde
un aizstāvēšana, ar ko noslēdzas profesionālās studiju programmas apguve.
4.2. Sasniegto studiju rezultātu novērtēšanas kritēriji un kārtība noteikta Kvalifikācijas darba
nolikumā, kas pieejams studējošajiem e-studiju vidē.
4.3. Kvalifikācijas darba aizstāvēšana notiek atklātā Kvalifikācijas darbu aizstāvēšanas
komisijas sēdē.
4.4. Kvalifikācijas darba satura un noformējuma kvalitāti, darba aizstāvēšanas kvalitāti vērtē
kompleksi 10 ballu sistēmā Valsts noslēguma pārbaudījuma komisija. Tās sastāvā ir
komisijas vadītājs un vismaz četri komisijas locekļi. Komisijas vadītājs un vismaz puse
no komisijas sastāva ir nozares profesionālo organizāciju vai darba devēju pārstāvji.
5. Nobeigums
5.1. Šīs vadlīnijas ir piemērojamas, ciktāl ārējie normatīvie akti nenosaka citādi.
5.2. Akadēmiskā godīguma principu ievērošanu, kā arī to pārkāpumu veidus, smagumu un
sekas nosaka BVK saistītie iekšējie normatīvie akti.
5.3. Jautājumus, kas nav atrunāti šajās Vadlīnijās, vai strīdu jautājumus risina atbilstoši
direktora vai struktūrvienības vadītāja lēmumiem.
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