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IMATRIKULĀCIJAS KĀRTĪBA
1. Par Ekonomikas un kultūras augstskolas (turpmāk – EKA) studējošiem kļūst tie, kuri:
a. atbilst visām EKA uzņemšanas noteikumos izvirzītajām prasībām;
b. paraksta studiju līgumu ar augstskolu;
c. samaksā par studijām, saskaņā ar studiju līgumu, ja studējošajam nav piešķirts grants
studijām.
2. Reflektanti tiek imatrikulēti studiju programmā ar rektora rīkojumu, balstoties uz Uzņemšanas
komisijas lēmumu.
3. Uzņemšanas komisija sagatavo lēmumu, kurā ieraksta reflektantus, kuri atbilst EKA
uzņemšanas noteikumos izvirzītājam prasībām un kurus iesaka imatrikulācijai.
4. Reflektantam trīsdesmit dienu laikā ir tiesības apstrīdēt Uzņemšanas komisijas lēmumu,
iesniedzot pamatotu iesniegumu EKA rektoram.
3. Pieteikšanās studiju atjaunošanai vai studiju uzsākšanai vēlākos studiju periodos studiju
programmās notiek rudens semestrī un pavasara semestrī. Par studiju atjaunošanu vai studiju
uzsākšanu vēlākos studiju periodos lemj programmas direktors, par pamatu ņemot pretendenta
apgūto studiju kursu atbilstību izvēlētās studiju programmas plānam. Pretendents, kurš uzsāk
studijas vēlākos studiju periodos iesniedz Akadēmisko izziņu, kura apliecina citās augstskolās
apgūtos kursus un to apjomu kredītpunktos. Kursu atzīšana notiek saskaņā ar „Noteikumiem
par studiju uzsākšanas kārtību vēlākos studiju posmos un kursu atzīšanu EKA”.
4. Reflektanti, kuri uzsāk studijas vēlākos posmos, tiek imatrikulēti ar rektora rīkojumu pēc
studiju kursu salīdzināšanas protokola un individuālā plāna sagatavošanas un parakstīšanas no
EKA un reflektanta puses, kā arī studiju līguma noslēgšanas un pirmās iemaksas veikšanas
saskaņā ar maksājuma grafiku.
5. Atjaunoties studijām gala pārbaudījumu kārtošanai ir iespējams tikai tad, ja studējošais ir bijis
eksmatrikulēts no EKA, kā gala pārbaudījumus nenokārtojis. Atjaunojoties studijām gala
pārbaudījumu kārtošanai ar programmas direktoru ir jāsaskaņo noslēguma darba tēma,
noslēguma darba vadītājs, iesniedzot iesniegumu par noslēguma darba tēmu Augstskolas
noteiktajos termiņos.
6. Atjaunoties studijām noslēguma darba izstrādei un gala pārbaudījumu kārtošanai var ne vēlāk,
kā semestra sākumā.
7. Reflektanti, kurus atjauno studijās pēc eksmatrikulācijas, kā arī noslēguma darba izstrādei un
gala pārbaudījumu kārtošanai tiek imatrikulēti ar rektora rīkojumu pēc studiju līguma
noslēgšanas un studiju samaksas veikšanas saskaņā ar maksājuma grafiku.
8. Pēc reflektantu imatrikulācijas studiju programmu izglītības metodiķi sagatavo vai aktualizē
studējošā personas lietu atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

