
APSTIPRINĀTS 

ar 21.05.2019. Senāta sēdes lēmumu  (protokols 01-7/9) 

ar grozījumiem, kas apstiprināta Senāta sēdē  20.10.2020., protokols Nr. 01-7/2 

 

TRANSPORTA UN SAKARU INSTITŪTS  

STUDIJU VIRZIENA PADOMES NOLIKUMS  
 

1. STATUSS. KOMPETENCE. PAKĻAUTĪBA 

 

1.1.  Studiju virziena padome (SVP) ir koleģiālā ekspertu un apspriedes institūcija fakultātes 

ietvaros.  

1.2. SVP pilda šādas funkcijas: 
1.2.1. apspriež pieteikumus jaunu programmu izstrādei; 
1.2.2. koordinē starpfakultāšu sadarbību un saskaņo kopīgus studiju virziena realizācijas 

jautājumus ar visām fakultātēm, kuras piedalās studiju virziena kursu pasniegšanā 
1.2.3. apspriež ārējo ekspertu sniegtos vērtējumus un saskaņo plānus trūkumu 

novēršanai; 

1.2.4. sniedz ekspertu novērtējumu studiju plāniem un studiju programmu licencēšanas 

pieteikumiem un studiju virzienu akreditācijas pieteikumiem un studiju programmu 

modernizācijai;  

1.2.5. apspriež un saskaņo studiju virzienu  un studiju programmu  attīstības plānus; 

1.2.6. apspriež priekšlikumus līdzdalībai projektos, kas saistīti ar kopīgu programmu 

izstrādi ar Latvijas un ārvalstu augstskolām un kopīgu programmu īstenošanu; 

1.2.7. saskaņo starpaugstskolu sadarbības līgumu projektus. 

1.3. SVP lēmumiem ir rekomendācijas un eksperta slēdziena statuss. 
 

2. SVP SASTĀVA VEIDOŠANA  

 

2.1. SVP sastāva veidošana ir fakultātes dekāna pienākums. Dekāns izveido SVP locekļu 

sarakstu, to saskaņo prorektors akadēmiskajā un zinātniskajā darbā saskaņošanai  un apstiprina 

rektors. 

2.2. Fakultātes dome var izvirzīt dekānam rekomendācijas par SVP sastāvu un nomaiņu.  

2.3. SVP sastāvu nosaka ar rektora rīkojumu pēc fakultātes dekāna priekšlikumam. Parasti SVP 

sastāvā tiek iekļauti: (TSI Senāta 20.10.2020. lēmuma Nr. 01-7/2 redakcijā) 

2.3.1. dekāns,  

2.3.2. prodekāni, 

2.3.3. studiju virziena vadītājs, 

2.3.4. studiju virziena programmu direktori, 

2.3.5. fakultātes Domes priekšsēdētājs, 

2.3.6. atsevišķie vadošie docētāji no abām fakultātēm, kas piedalās studiju virziena 

kursu pasniegšanā (ne mazāk kā 2 pārstāvji no katras fakultātes), 

2.3.7. ārējie Augstskolas partneri no attiecīgās nozares, 

2.3.8. Studentu Pašpārvaldes pārstāvis (-ji) no studiju virziena programmu studējošiem. 

2.4. SVP priekšsēdētāja pienākumus izpilda fakultātes dekāns.  

 

3. SVP DARBĪBAS KĀRTĪBA 

 

3.1.  SVP izstrādā un pieņem savas darbības reglamentu, kur jānosaka SVP lēmumu 

pieņemšanas kārtība un citi tekošā darba organizēšanas noteikumi. SVP reglamentu apstiprina 

fakultātes dekāns.   

3.2. SVP darba saturs un kārtība studiju virzienu vadības ietvaros notiek saskaņā ar Studiju 

virzienu un studiju programmu nolikumu. 

3.3.  SVP darbības pasākumi tiek iekļauti studiju virziena attīstības plānos.   


