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1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Šis nolikums nosaka kārtību, kādā tiek organizēts pirmā līmeņa profesionālās augstākās
izglītības programmu apguves valsts noslēguma pārbaudījums kvalifikācijas
piešķiršanai un diploma izsniegšanai.
1.2. Nolikums izstrādāts saskaņā ar Ministru kabineta 2001.gada 20.marta noteikumiem
Nr.141 “Noteikumi par pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts
standartu”.
1.3. Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas valsts noslēguma
pārbaudījums ir kvalifikācijas eksāmens, kura sastāvdaļas ir kvalifikācijas darba
aizstāvēšana un tests vai integrētais teorētiskais eksāmens.
1.4. Studentu zināšanas valsts noslēguma pārbaudījumā vērtē valsts noslēguma pārbaudījuma
komisija.

2. Valsts noslēguma pārbaudījuma organizācija
2.1. Valsts noslēguma pārbaudījums notiek pēc studiju programmas teorētiskās daļas apguves,
tai skaitā programmā paredzētās prakses un praktiskā eksāmena nokārtošanas profesijā.
2.2. Katedru vadītāji sagatavo un iesniedz koledžas direktoram studentu sarakstus pa grupām,
kuri ir sekmīgi apguvuši studiju programmas teorētisko un praktisko daļu. Direktors
izdod rīkojumu par atļauju studentam kārtot valsts noslēguma pārbaudījumu.
2.3. Valsts noslēguma pārbaudījuma kārtošanas grafiku izstrādā direktora vietnieks studiju
darbā.
2.4. Studenti tiek iepazīstināti ar valsts noslēguma pārbaudījuma grafiku ne vēlāk kā divas
nedēļas pirms pārbaudījumu sākuma.
2.5. Valsts noslēguma pārbaudījuma daļu – kvalifikācijas darba izstrādāšanu un aizstāvēšanu
reglamentē koledžas kvalifikācijas darbu izstrādāšanas un aizstāvēšanas kārtība.
2.6. Valsts noslēguma pārbaudījuma daļa:

2.6.1. tests, notiek rakstiski studiju programmas ietvaros. Testa jautājumu apjoms ir 100
jautājumi, kuri ir izvēlēti no 800 (divgadīgās studiju programmās) vai 1200
(trīsgadīgās studiju programmās) jautājumu bāzes par studiju kursu saturu. Testa
bāzes un izvēlētos jautājumus apstiprina studiju programmu padome. Bāzes
jautājumu komplektu vielas atkārtošanai studējošie saņem pirms kvalifikācijas
prakses sākuma. Rakstiskajam darbam atvēlētais laiks ir 1,5 minūtes uz 1
jautājumu. Darbs tiek novērtēts pozitīvi, ja vismaz 70% atbildes ir pareizas.
2.6.2. integrētais teorētiskais eksāmens ietver sevī teorētiska jautājuma izklāstu un
praktiskās situācijas analīzi. Studējošais izlozes kārtībā atbild uz 3 teorētiskajiem
jautājumiem un veic 1 praktiska uzdevuma demonstrējumu. Kopējais teorētisko
jautājumu apjoms ir 50. Integrētā teorētiskā eksāmena vērtējumu veido 50%
teorētiskā jautājuma un 50% praktiskā uzdevuma demonstrācijas novērtējums.
2.7. Vērtējums ir 10 ballu sistēmā. Zemākais sekmīgais vērtējums katrā valsts noslēguma
pārbaudījuma sastāvdaļā ir 4 (gandrīz viduvēji). Pārbaudījuma kopējo vērtējumu
komisija izskata sēdē, atklāti balsojot ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja „par” un „pret”
balsu skaits ir vienāds, noteicošā ir komisijas priekšsēdētāja balss.
2.8. Ne vēlāk kā 3 dienu laikā komisija studentiem paziņo darba novērtējumu.
2.9. Students, kurš nav nokārtojis valsts noslēguma pārbaudījumu, vai nav ieradies uz to, tiek
eksmatrikulēts. Atkārtota pārbaudījumu kārtošana tiek atļauta ne ātrāk kā pēc gada.
Pretendentu var atkārtoti imatrikulēt valsts noslēguma pārbaudījumu kārtošanai ne
vairāk kā divas reizes pēc kārtas. Iespējas atkārtotai valsts noslēguma pārbaudījuma
kārtošanai reglamentē koledžas studiju uzsākšanas kārtība vēlākos studiju posmos.
2.10. Apelāciju par noslēguma pārbaudījuma norisi students triju darba dienu laikā pēc
pārbaudījuma rezultātu paziņošanas iesniedz katedrā. Katedra izskata studenta
iesniegumu triju darba dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas un rakstiski informē viņu
par pieņemto lēmumu.
2.11.Valsts noslēguma pārbaudījuma komisijas darbs tiek protokolēts. Protokolu glabāšanas
termiņš – 75 gadi.

