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Studiju turpināšanas kārtība Latvijas Kultūras akadēmijā 

gala pārbaudījuma kārtošanai 

1. Šie noteikumi ir izstrādāti saskaņā ar Latvijas Kultūras akadēmijas (turpmāk – 

LKA) Nolikumu par studiju gala pārbaudījumiem un citiem studiju procesu 

reglamentējošiem normatīviem aktiem ar mērķi noteiktā kārtībā organizēt 

imatrikulāciju vēlākajos studiju posmos, lai atbilstoši LKA bakalaura vai 

maģistra studiju programmai kārtotu gala pārbaudījumus un iegūtu 

akadēmisko grādu. 

2. Noteikumi attiecas uz iepriekš eksmatrikulētiem LKA studējošajiem 

(turpmāk – Pretendenti), kuri pilnā apjomā ir nokārtojuši atbilstošo studiju 

programmu, bet nav nokārtojuši studiju programmas gala pārbaudījumus – 

nokārtojuši apakšprogrammas speciālos pārbaudījumus, saņēmuši ieskaiti 

priekšaizstāvēšanā un aizstāvējuši bakalaura vai maģistra noslēguma darbu. 

3. Pretendenti, kuri ir nokārtojuši atbilstošo studiju programmu un kuriem nav 

iestājies tās atzīšanas termiņa noilgums, var turpināt studijas gala pārbaudījumu 

kārtošanai LKA īstenotajās studiju programmās, noteiktā kārtībā piesakoties studiju 

turpināšanai LKA bakalaura vai maģistra gala pārbaudījumu kārtošanai. 

4. Pieteikšanās gala pārbaudījuma kārtošanai notiek šādos termiņos: 

4.1. LKA organizēto studiju procesā izstrādāta bakalaura vai maģistra noslēguma 

darba  aizstāvēšanai vai gala eksāmena kārtošanai – ne vēlāk kā mēnesi pirms darba 

iesniegšanas termiņa vai attiecīgā pārbaudījuma. 

4.2. Bakalaura vai maģistra noslēguma darba izstrādei un aizstāvēšanai – ne vēlāk kā 

10 darba dienu laikā pēc kārtējā pavasara semestra pirmās dienas. 

5. Pretendenti LKA Studiju departamentā aizpilda Iesniegumu par ieskaitīšanu 

LKA gala pārbaudījumu kārtošanai, norādot: 

5.1. Studiju turpināšanas mērķi; 

5.2. Apliecinot gatavību noteiktā termiņā izstrādāt un aizstāvēt bakalaura vai maģistra 

darbu un pabeigt studijas. 

6. Par pretendenta imatrikulāciju (vai atteikumu imatrikulēt, ja pretendenta 

iesniegtā informācija neatbilst šī Nolikuma 3. punkta prasībām) gala 



pārbaudījumu kārtošanai pēc Studiju departamenta ieteikuma un saskaņošanas 

ar Prorektoru akadēmiskajā darbā lemj  Rektors. Noformētā Lēmuma saturu 

Studiju departaments paziņo pretendentam. 

7. LKA un studējošais noslēdz Līgumu par studiju turpināšanu LKA gala 

pārbaudījuma kārtošanai, kurā noteikta arī studiju apmaksas kārtība. 

8. Reizē ar Līgumu par studiju turpināšanu LKA gala pārbaudījuma kārtošanai 

pretendenti iesniedz pieteikumu bakalaura vai maģistra darba tēmas 

apstiprināšanai. 

8.1. Pretendenti, kuriem jāizstrādā un jāaizstāv bakalaura vai maģistra darbs, iesniedz 

pieteikumu tēmas apstiprināšanai tajā katedrā, kurā strādā eventuālais darba vadītājs. 

Katedra 10 darba dienu laikā izskata Pretendenta pieteikumu un apstiprina darba 

vadītāju. 

8.2. Pretendenti, kuriem jāaizstāv LKA organizēto studiju procesā izstrādāts bakalaura 

vai maģistra darbs, iesniedz pieteikumu darba aizstāvēšanai tajā katedrā, kurā strādā 

eventuālais darba vadītājs. Katedra 10 darba dienu laikā izskata Pretendenta 

pieteikumu un apstiprina darba vadītāju. 

 

 

 

 


