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1.
Nolikums nosaka kārtību, kādā, sākot ar otro studiju gadu, katrā APF īstenotajā studiju
programmā tiek rīkots konkurss uz valsts budžeta dotācijas finansētām studiju vietām.
2.

Nolikumā lietotie termini:
a) apmaiņas students – students, kas studē saskaņā ar starpvalstu vai
starpaugstskolu līgumu vai starptautisku programmu un projektu ietvaros;
b) budžeta students – students, kas studē valsts budžeta dotētā studiju vietā
bakalaura, maģistra vai profesionālajā studiju programmā;
c) budžeta vietas – valsts budžeta dotēto studiju vietu skaits katrā bakalaura,
maģistra vai profesionālajā studiju programmā katram studiju gadam (kursam);
d) konkursa kārtība – darbību secība, kādā norit ikgadējais konkurss uz valsts
dotētajām studiju vietām Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Arhitektūras un
pilsētplānošanas fakultātē (APF);
e) maksas students – students, kas studē par fizisko vai juridisko personu līdzekļiem
kādā no APF īstenotajām studiju programmām;
f) RTU studiju vadības sistēma – Rīgas Tehniskās universitātes datorizētā studiju
informācijas datu bāze;
g) sekmju līmenis – skaitliski izteikts studenta darba vērtējums vidēji svērtās atzīmes
veidā par iepriekšējo studiju gadu.

3.
Šis nolikums attiecas tikai uz studentiem, kas imatrikulēti APF īstenotajās studiju
programmās pilna laika studijām sākot ar 2008./2009. studiju gadu, izņemot apmaiņas
studentus un ārvalstu studentus, kuriem finansējuma avots ir noteikts attiecīgajos līgumos.
Studijas pēc imatrikulācijas studiju atjaunošanai un gala pārbaudījumu kārtošanai, kā arī
pārnākot no citas augstskolas, notiek tikai par maksu (šie studenti piedalās konkursā uz
valsts budžeta finansētajām studiju vietām tikai pēc viena gada studijām RTU).
4.
Pirmajā studiju gadā uz valsts budžeta finansētajām vietām pretendenti reģistrējās
konkursa kārtībā saskaņā ar RTU Senāta apstiprinātajiem Uzņemšanas noteikumiem un
imatrikulācijas kārtību RTU.
5.
Konkurss tiek īstenots saskaņā ar RTU studiju vadības sistēmā esošajiem datiem.
Datus par studiju gada rezultātiem APF apkopo ne vēlāk kā divu kalendāra nedēļu laikā pēc
pavasara sesijas beigām.

6.
Konkursā piedalās sekmīgie studenti, kas studiju grafikā noteiktajā laikā ir nokārtojuši
visas studiju plānā paredzētās ieskaites un eksāmenus.
7.
Konkursā katrā programmā katrā studiju gadā sekmīgie studenti tiek sarindoti atbilstoši
viņu sekmju līmenim. Ja vairākiem studējošajiem ir vienāds sekmju līmenis, tad priekšroka ir
tam, kam ir augstākas sekmes priekšmetos:
a) Arhitektūras projektēšana (bakalaura programmā) vai Arhitektoniski telpiskās vides
sintēze, vai Prakse (profesionālajā programmā), vai Arhitektūras un pilsētbūvniecības
projektēšana (maģistra programmā);
b) Arhitektūras vēsture (bakalaura programmā) vai Obligātās izvēles daļas
specializējošie priekšmeti (profesionālajā programmā);
c) Zīmēšana (bakalaura programmā).
8.
Tiesības studēt par valsts budžeta līdzekļiem finansētajās studiju vietās atbilstoši vietu
skaitam attiecīgajā programmā un studiju gadā iegūst tie studējošie, kuriem iepriekšējā
studiju gadā bijis augstāks sekmju līmenis.
9.
Studējošajiem, kuri uz laiku ir pārtraukuši studijas atbilstoši Studiju reglamenta
nostādnēm, studiju atsākšanas gadā tiek saglabāts pirms studiju pārtraukšanas noteiktais
studiju finansējums.
10. Studiju programmās paredzēto mācību priekšmetu eksāmenu un ieskaišu rezultātu
lapas docētājs – priekšmeta pieteicējs iesniedz APF dekanātā ne vēlāk kā vienas kalendāra
nedēļas laikā pēc studiju grafikā noteiktās kārtējās sesijas beigām. Studējošie iesniedz APF
dekanātā pilnībā aizpildītas Semestra individuālo studiju plāna lapas ne vēlāk kā vienas
kalendāra nedēļas laikā pēc kārtējās sesijas beigām.
11. RTU APF vadība nodrošina semestra rezultātu ievadi RTU studiju vadības sistēmā divu
kalendāra nedēļu laikā no semestra beigām.
12.

Konkursa rezultātus apstiprina APF dome.

13. Pēc konkursa rezultātu apstiprināšanas katrā studiju programmā APF nodrošina to
pieejamību RTU mājas lapā un izvietošanu APF telpās. Sarakstiem ar konkursa rezultātiem
(studentu apliecību numuri un rezultāti) ir publiski pieejami līdz rudens semestra sākumam.
14. Gadījumā, kad valsts budžeta finansēta studiju vieta atbrīvojas semestra laikā, to
aizpilda tas studējošais, kas konkursā par tiesībām studēt valsts budžeta finansētajā studiju
vietās konkrētajā studiju gadā ir uzrādījis nākamo augstāko sekmju līmeni. Studiju
finansējuma maiņu nosaka ar APF dekāna rīkojumu.
15. Sūdzības par konkursa gaitā konstatētajām nepilnībām un pārkāpumiem līdz rudens
semestra sākumam iesniedz APF dekānam, kurš nedēļas laikā tās izskata un sniedz atbildi,
nepieciešamības gadījumos piesaistot koleģiālas lēmējinstitūcijas.

