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Nolikums par izvēles kursiem Latvijas Kultūras akadēmijas studējošajiem 

1. Izvēles kursi Latvijas Kultūras akadēmijas (turpmāk tekstā: LKA) akadēmiskajās bakalaura 

un maģistra studiju programmās (turpmāk tekstā: studiju programmas) var būt: 

1.1. bakalaura vai maģistra studiju programmās B daļā (obligātās izvēles daļā) atbilstoši 

akreditētajām studiju programmām iekļautie studiju kursi. Katra semestra sākumā par 

bakalaura studiju un maģistra studiju programmas/apakšprogrammas īstenošanu 

atbildīgās katedras vadītājs, saskaņojot ar studiju programmas direktoru, nosaka izvēles 

kursu minimālo apjomu kredītpunktos. 

1.2. bakalaura vai maģistra studiju programmas C daļā (brīvās izvēles daļā) iekļautie studiju 

kursi. Katram studiju semestrim maksimālo programmai/ apakšprogrammai/ 

specializācijai rekomendējamo C daļas kursu apjomu kredītpunktos nosaka LKA 

prorektors akadēmiskajā darbā. Semestra beigās par katras bakalaura studiju un maģistra 

studiju programmas/apakšprogrammas īstenošanu atbildīgās katedras vadītājs, saskaņojot 

ar studiju programmas direktoru, iesniedz Studiju departamentā konkrētajai 

programmai/apakšprogrammai/specializācijai, kā arī visiem studējošajiem 

rekomendējamo C daļas kursu sarakstu nākamajam semestrim (pievienojot kursa 

aprakstu), kuri pēc saskaņošanas ar LKA prorektoru akadēmiskajā darbā tiek iekļauti 

lekciju sarakstā. 

1.3. Ja lekciju plānojums atļauj, Studējošais var izvēlēties apmeklēt citu atbilstošā līmeņa 

studiju programmu/apakšprogrammu/specializāciju C daļas kursus, kā arī, saskaņojot ar 

kursa docētāju un Studiju departamentu, – citu programmu/ apakšprogrammu/ 

specializāciju A vai B daļas kursus (izņemot praktisko nodarbību kursus) kā brīvās izvēles 

(C daļas kursus) ar nosacījumu, ka netiek pārsniegts studiju grupas pieļaujamais lielums 

attiecīgajam studiju kursam un Studējošā zināšanas un prasmes ir atbilstošas kursa mērķu 

sasniegšanai.  

1.4. Studējošais drīkst izvēlēties un bez maksas apmeklēt studiju kursus arī LKA sadarbības 

augstskolās atbilstoši noslēgtajiem sadarbības līgumiem, iepriekš saskaņojot izvēli ar 

LKA Studiju departamentu. 

2. Izvēles kursiem studējošie reģistrējas semestra pirmo divu nedēļu laikā LKA informatīvajā 

sistēmā, izņēmuma gadījumā – rakstiska iesnieguma veidā Studiju departamentā. 

Studējošajam, kurš minētajā laika periodā nav reģistrējies attiecīgajam izvēles kursam, nav 

tiesību kārtot pārbaudījumu šajā kursā. 

3. Līdz semestra ceturtajai studiju nedēļai studējošais var atcelt reģistrāciju izvēlētajam kursam 

LKA informatīvajā sistēmā. 

4. Sākot ar semestra ceturto studiju nedēļu, izvēles kurss tiek plānots, ja tam reģistrējušies ne 

mazāk kā 8 studējošie. Studiju grupas ar mazāku studējošo skaitu apstiprina LKA prorektors 

akadēmiskajā darbā. 

5. Ja studējošais reģistrējies izvēles kursam, bet savlaicīgi (sk. 3. punktu) nav atcēlis reģistrāciju 

un nav kārtojis pārbaudījumu, tiek fiksēta akadēmisko saistību neizpilde.  

6. Izvēles kursā iegūtais vērtējums neietekmē Studējošā vidējo svērto atzīmi, pēc kuras aprēķina 

ikgadējās valsts budžeta apmaksāto studiju vietu sadales rotācijas datus.  


