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KAS

IR

STUDIJU

VĒRTĒŠANA

DECK

KURSĀ

REZULTĀTI?

Studējošā sasniegto spēju un kompetences
raksturojums t.i., ko studējošais spēj veikt, zina un
izprot studiju kursa noslēgumā.
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KĀ

TIEK
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STUDIJU

VĒRTĒTI

STUDIJU

REZULTĀTI?

Studiju rezultātus vērtē ar mācībspēka noteiktiem
pārbaudījumiem un vērtēšanas kritērijiem.
Studiju kursa noslēgumā studējošais iegūst vienu
gala vērtējumu.
Gan obligāto (A daļas), gan izvēles (B un C daļas)
studiju kursu apguve noslēdzas ar eksāmenu vai
ieskaiti. Vairākdaļīgo studiju kursu apguve
noslēdzas ar eksāmenu.
KURSI,

NOSLĒDZAS

AR

KURU

APGUVE

IESKAITI

- studiju rezultātus vērtē, izmantojot
“ieskaitīts/neieskaitīts” skalu
- gala vērtējumu nosaka, pamatojoties TIKAI uz
semestra laikā starppārbaudījumos iegūtajiem
vertējumiem
- vērtējuma noteikšana notiek līdz eksāmenu sesijas
sākumam
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STUDIJU

KURSI,

NOSLĒDZAS

AR

KURU

APGUVE

EKSĀMENU

- studiju rezultātus vērtē, izmantojot desmit ballu
skalu
- ievērojot atbildīgā mācībspēka izstrādātus
nosacījumus, gala vērtējumu nosaka no
EKSĀMENA VĒRTĒJUMA + NE MAZĀK KĀ VIENA
SEMESTRA LAIKĀ IEGŪTA STARPPĀRBAUDĪJUMA
VĒRTĒJUMA
piemēram:
0,5*E + 0,35*K + 0,15*A = gala vērtējums,
kur E – eksāmena vērtējums, K – semestra laikā
rakstīto kontroldarbu vērtējums, A – apmeklējums
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SVARĪGI

ATCERĒTIES

abos gadījumos vismaz 50% no gala vērtējuma
veido semestra laikā studiju kursā iegūtie
vērtējumi! Tātad mācīšanās un nodarbību
apmeklēšana semestra laikā IR būtisks nosacījums
sekmīga gala vērtējuma iegūšanai.
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SVARĪGI!

- eksāmena vērtējums nepārsniedz 50% no gala
vērtējuma;
- ja nodarbību apmeklējums ir daļa no studiju
kursa vērtējuma, tad tas nepārsniedz 15% no gala
vērtējuma
- vairākdaļīgo studiju kursu gala vērtējumu nosaka
kā vidējo svērto atzīmi t.i. iegūto vērtējumu
reizinājuma ar attiecīgās daļas apjomu
kredītpunktos summa tiek dalīta ar studiju kursa
kopējo apjomu kredītpunktos, rezultātu
noapaļojot līdz veselam skaitlim
- eksāmenu kārtošana notiek eksāmenu sesijas
laikā pēc noteikta grafika
- eksāmenā iegūto vērtējumu studējošais saņem
triju darba dienu laikā pēc eksāmena kārtošanas
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IEVĒRO!

studiju kursa atbildīgā mācībspēka pienākums ir
pirmajā nodarbībā sniegt informāciju (arī e-studiju
vidē portālā ORTUS) studējošajiem par
sasniedzamajiem rezultātiem un to vērtēšanas
kritērijiem. Šai informācija ir jābūt pieejamai visa
studiju kursa apgūšanas laikā un tā nedrīkst
mainīties.

