LATVIJAS KULTŪRAS AKADĒMIJAS
LATVIJAS KULTŪRAS KOLEDŽA
NOTEIKUMI PAR KLAUSĪTĀJA STATUSU
LATVIJAS KULTŪRAS KOLEDŽĀ
Izdots saskaņā ar Izglītības likumu, Augstskolu likuma 6.pantu un LKK nolikumu.
Pieņemts LKK Padomes sēdē 2008.gada 30.oktobrī, prot.nr.62.
Apstiprināts ar dir.rīk.Nr.______. ___.___.______..
1.Vispārīgie noteikumi
1.1. LKK Klausītājs, turpmāk tekstā - klausītājs, šo noteikumu izpratnē ir persona, kura
noteiktā laikā uz abpusēja līguma pamata (1.pielikums) par fizisko vai juridisko
personu līdzekļiem LKK noteiktā kārtībā reģistrējusies konkrētu studiju kursu apguvei,
kas izvēlēti no LKK kursu kataloga, un pilda studiju kursu apguves akadēmiskās
saistības.
1.2. Studijas LKK klausītāja statusā ir par maksu, saskaņā ar LKK Noteikumiem par
maksas pakalpojumu sniegšanas kārtību.
1.3. LKK klausītājs nevar pretendēt uz LKK valsts budžeta finansētajām vietām,
stipendijām, studiju un studējošā kredītiem utt.
2. Pieteikšanās un reģistrācija studijām klausītāja statusā
2.1.

Personas individuāli var pieteikties studijām klausītāja statusā, līdz studiju kursa
trešajai nodarbībai.
2.2.
Pieteikšanās reģistrācijai notiek LKK Studiju daļā.
2.3.

Studiju daļa konsultē interesentus par studiju kursu apguves nosacījumiem
klausītāja statusā.

2.4.

Piesakoties uz studiju kursiem, jāievēro kursu apguves priekšnoteikumi.

2.5.

Pretendents LKK Studiju daļā uzrāda vidējo izglītību apliecinošu dokumentu un
pasi un aizpilda veidlapu „Klausītāja reģistrācijas iesniegums kursu
apgūšanai”(2.pielikums).

2.6.

Studiju daļa saskaņo klausītāja piedalīšanos izvēlētajos studiju kursos ar nodaļu un/
vai studiju programmu vai apakšprogrammu vadītājiem, kuri informē kursu docētājus
par klausītāju līdzdalību studiju kursā.

1

2.7.

Pēc pieteikuma veidlapas saskaņošanas Studiju daļa reģistrē klausītāju un sagatavo
klausītāja līgumu.

2.8.

Klausītājs slēdz līgumu ar LKK par studiju kursu apguvi un veic maksājumu
līgumā noteiktajā kārtībā.

2.9.

Studiju daļa sagatavo reģistrācijas rīkojumu.

3.Studiju process un pārbaudījumi
3.1.

Klausītājam studiju procesā LKK ir tādas pašas tiesības un pienākumi kā LKK
studentiem.
3.2.
Klausītājs pilda studiju kursu apguves akadēmiskās saistības, piedalās semināros
un praktiskajās nodarbībās, var izmantot LKK Bibliotēkas un datorklases
pakalpojumus.
3.3.

Klausītājs ievēro un pilda LKK noteikto studiju kārtību, akadēmiskā darba ētikas
normas un LKK darbību reglamentējošos noteikumus.

3.4.

Pārbaudījumu protokolu sagatavošanu un sekmju ievadi LKK datu bāzē nodrošina
Studiju daļa.

3.5.

Vienošanās par studiju kursu apguvi ir spēkā līdz attiecīgā studiju kursa
noslēgumam un visu saistību izpildei saskaņā ar līgumu.
4.Studiju dokumentācija

4.1.Studiju daļa sagatavo klausītājam studiju karti un uzglabā to līdz nodošanai LKK
Arhīvā.
4.2.Pēc studiju kursa apguves LKK klausītājs saņem LKK direktora vietnieka studiju
darbā parakstītu akadēmisko izziņu.
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