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Izdots saskaņā ar Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledžas Nolikumu  
 

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 

 

1.1. Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledžas (turpmāk – Koledža) 

Studiju programmu padome ir koleģiāla institūcija, kas darbojas ar mērķi, sekmēt, uzturēt 

un pilnveidot attiecīgās studiju programmas kvalitāti un efektivitāti. 

1.2. Studiju programmas padome savus uzdevumus veic patstāvīgi, ievērojot Latvijas 

Republikas likumdošanu un Koledžas iekšējos normatīvos aktus. 

1.3. Katrai Koledžā īstenotajai studiju programmai ir sava Padome.  

1.4. Koledžai īstenojot studiju programmu kopā ar citu augstskolu, tiek veidota vienota 

īstenojamās studiju programmas padome.  

 

2. STUDIJU PROGRAMMAS PADOMES SASTĀVS, DARBĪBA UN VADĪBA 

 

2.1.Studiju programmas Padome sastāv no 7 - 8 dalībniekiem: 

2.1.1. attiecīgās Studiju programmas direktors; 

2.1.2. 4 vēlētā akadēmiskā personāla pārstāvji, kuri darbojas attiecīgajā zinātnes nozarē 

vai tās apakšnozarē; 

2.1.3. 2 - 3 studiju programmas studenti (pa vienam studentam no katra studiju gada; 

studentu pārstāvjus nosaka Studentu pašpārvalde). 

2.2. Studiju programmas Padomes sastāvu apstiprina Koledžas Padome, tās darbības 

uzsākšanu apstiprina ar Koledžas direktora rīkojumu. 

2.3. Studiju programmas Padome no sava vidus ievēlē Studiju programmas Padomes 

priekšsēdētāju, viņa vietnieku un sekretāru. 

2.4. Studiju programmas Padomes priekšsēdētājs un viņa vietnieks ir Koledžas docētāji 

(vēlētais akadēmiskais personāls). 

2.5. Studiju programmas Padomes darba formas ir sēdes, elektroniski veikta viedokļu aptauja, 

balsojums. Studiju programmas Padomes sēdes vada Padomes priekšsēdētājs, bet viņa 

prombūtnes laikā – Priekšsēdētāja vietnieks. Studiju programmas Padomes sēdes tiek 

protokolētas un parakstītie protokoli tiek uzglabāti Koledžas Lietvedības noteikumos 

noteiktajā kārtībā. 

2.6. Studiju programmas Padomes sēdes notiek ne retāk kā divas reizes semestrī. 

2.7. Studiju programmas Padome ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vismaz puse Padomes 

locekļu vai ja elektroniski aptaujāti un savu viedokli izteikuši vismaz 2/3 Padomes 

locekļu. Lēmumi tiek pieņemti ar vienkāršu balsu vairākumu. Vienāda balsu sadalījuma 

gadījumā izšķirošā balss ir Studiju programmas Padomes priekšsēdētājam. 
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3. STUDIJU PROGRAMMAS PADOMES UZDEVUMI 

 

3.1. Nodrošināt efektīvu studiju procesu attiecīgajā Studiju programmā. 

3.2. Izskatīt, nolemt un iesniegt Koledžas Padomei apstiprināšanai: 

3.2.1. izmaiņas studiju programmas īstenošanas plānā (piem., kontaktstundu skaitā, 

studiju priekšmetu proporcionālajā sadalījumā studiju kursa ietvaros u.tml.); 

3.2.2. izmaiņas studiju programmā (A daļas studiju priekšmetu nomaiņu ar jauniem 

studiju priekšmetiem; jaunu studiju priekšmetu piedāvājumu C daļā). 

3.3. Izskatīt un ierosināt izmaiņas studiju pārbaudes darbos (studiju kursa gala pārbaudījuma 

jautājumu maiņa, jautājumu proporcionālais sadalījums studiju kursa ietvaros, praktisko 

uzdevumu satura un/vai apjoma izmaiņas u.tml.). 

3.4. Izskatīt strīdus jautājumus pēc studenta un/vai Studiju programmas direktora iesnieguma 

par citās augstākajās mācību iestādēs apgūto studiju priekšmetu pielīdzināšanu Koledžas 

studiju programmu studiju priekšmetiem. 

3.5. Piedalīties studiju programmas attīstības stratēģijas izstrādē. 

 

4.  STUDIJU PROGRAMMAS PADOMES TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

 

4.1. Studiju programmas Padomes tiesības: 

4.1.1. pamatojoties uz Padomes sēdes lēmumu, iesniegt jautājumus izskatīšanai Koledžas 

Padomē; 

4.1.2. saņemt informāciju no Studiju programmas direktora, Studiju nodaļas vadītāja un 

Koledžas direktora vietniekiem par jebkuru ar studiju procesu saistītu jautājumu; 

4.1.3. pēc Studiju programmas Padomei iesniegto jautājumu un/vai dokumentu 

izskatīšanas Padomes sēdē, iesniegt Koledžas direktora vietniekiem priekšlikumus 

studiju darba optimizācijai; 

4.1.4. nodrošināt Studiju programmas īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla iespējas 

īstenot savas tiesības un akadēmisko brīvību. 

4.2. Studiju programmas padomes pienākumi: 

4.2.1. koordinēt un pārraudzīt Studiju programmas pilnveidi atbilstoši konkrētās zinātnes 

nozares mūsdienu prasībām, programmas noformēšanu un sagatavošanu 

licencēšanai, akreditācijai un pārakreditācijai atbilstoši likumdošanā noteiktajām 

prasībām; 

4.2.2. pārraudzīt Studiju programmas stratēģijas sagatavošanu, īstenošanu un attīstīšanu 

atbilstoši Koledžas misijai, mērķiem un attīstības stratēģijai; 

4.2.3. nodrošināt Studiju programmas  sistemātisku pilnveidi; 

4.2.4. pārraudzīt Studiju programmas satura zinātniskumu un atbilstību jaunajām 

tendencēm, kā arī Studiju programmas īstenošanas ietvaros veikto zinātnisko 

pētījumu kvalitāti; 

4.2.5. analizēt un izdarīt secinājumus par Studiju programmas pašnovērtējumu; 

4.2.6. pārraudzīt Studiju programmā iesaistīto docētāju darbību un darba kvalitāti, 

atbilstoši Studiju programmas stratēģijai; 

4.2.7. rosināt un veicināt Studiju programmas īstenošanās iesaistītā akadēmiskā personāla 

tālākizglītību; 

4.2.8. sadarboties ar Latvijas un ārvalstu augstskolām/koledžām Studiju programmas 

satura koordinēšanas un pieredzes apmaiņas jautājumos; 

4.2.9. pārraudzīt Koledžā un citās augstākajās mācību iestādēs agrāk iegūto kredītpunktu 

atbilstības studiju programmai novērtēšanu un noklausīto studiju priekšmetu 

pielīdzināšanu Koledžas studiju programmām. 
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5.STUDIJU PROGRAMMAS PADOMES DARBA PĀRRAUDZĪBA 

 

5.1. Studiju programmas Padomes darbu pārrauga Koledžas direktora vietnieks akadēmiskajā 

un pētniecības darbā. 

5.2. Studiju programmas Padomes lēmumus īsteno ar  Koledžas direktora rīkojumiem. 

5.3. Studiju programmas padomi likvidē ar Koledžas direktora rīkojumu. 

 

6. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI 

 

Šim Nolikumam pakārtotos Koledžas iekšējos normatīvos aktus apstiprina ar  Koledžas 

direktora rīkojumu. 
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