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Eksāmenu norises labās prakses nosacījumi 

 

Lai nodrošinātu to, ka studiju kursos iegūtie noslēguma vērtējumi parāda studentu patieso zināšanu 

līmeni, kā arī ir savstarpēji salīdzināmi starp dažādām studentu grupām viena kursa ietvaros, 

tādejādi atspoguļojot studiju kursā sasniedzamo studiju rezultātu izpildi, IEVF SP ir izstrādājusi 

rekomendācijas šādas vides nodrošināšanai. 

 

1.  Mācībspēks norises vietu sagatavo laicīgi un studentus telpā ielaiž 5 - 10 minūtes pirms 

eksāmena sākuma. 

Tas novērš laika tērēšanu eksāmenu izdalei, kā arī neļauj studentiem eksāmena norises telpā 

izvietot neatļautus palīglīdzekļus. Gadījumā, ja studentu skaits ir lielāks par 35 - 40, telpā jābūt 

vēl vienam novērotājam, tādejādi atvieglojot atbildīgā mācībspēka darbu eksāmena laikā; 

nepieciešamības gadījumā ir iespējams piesaistīt ar attiecīgās studiju programmas studentiem 

nesaistītu novērotāju no fakultātes SP. 

2.  Studenti uz eksāmenu ierodas 10 – 15 minūtes pirms eksāmena. 

Ierodoties laicīgi, studentiem ir iespēja laikus sagatavot eksāmenam nepieciešamo, nekavējot 

mācībspēka darbu. 

3.  Studentiem līdzi jābūt studenta apliecībai. 

Students, ieņemot eksaminētāja norādīto vietu eksāmena norises telpā, novieto uz galda savu 

studenta apliecību un saņem eksāmena darbu vai var kārtot mutisko eksāmenu tikai tad, kad 

apliecība ir pārbaudīta, apliecinot, ka students mācās IEVF un ir no attiecīgā kursa, tad tas tiek 

reģistrēts eksāmena norises protokolā, lai nepieļautu to, ka kāds raksta eksāmenu cita studenta 

vietā. 

4.  Studentu personīgajām mantām ir atvēlēta speciāli paredzēta vieta. 

Visiem studentiem novietojot personīgās mantas auditorijas priekšā vai citā no studentiem nostākā 

vietā auditorijā, tiek samazinātu iespēju studentam paņemt līdzi neatļautus līdzekļus, kurus 

mācībspēks dažādu lietu jūklī var nepamanīt. Mobilais telefons ir jāizslēdz un jānodod līdzi 

personīgajām mantām. Ir atļauts līdzi ņemt dzēriena pudeli bez etiķetes, taču ēdienu ienešana 

eksāmena norises vietā ir aizliegta, ja vien tā nav saistīta ar medicīniska rakstura nepieciešamību. 
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5.  Eksāmenu ieteicams rīkot vismaz divās daļās. 

Ja eksāmena struktūra atļauj eksāmena norisi sadalīt vairākās daļās, tad mācībspēkam ir 

ieteicams ievērot šo labo praksi. Starp eksāmena daļām ir iespējama pauze, kuras laikā studenti 

var apmeklēt labierīcības, kā arī, ja kādai no eksāmena daļām ir paredzēta kādu citu līdzekļu 

lietošana, piemēram, formulu lapas ir atļautas tikai darba 1. daļā. Attiecīgi studentiem nav 

nepieciešamības pamest norises vietu eksāmena laikā un traucēt citus studentus. Kopumā, ja 

eksāmena laikā ir paredzēta papildus līdzekļu lietošana, to izmantošana ir stingri jākontrolē, 

piemēram, ja studentam ir iespējams izmantot formulu lapu, vēlams to izstrādāt pasniedzējam. 

Vislabāk ar iepriekšminēto formulu lapu studentus arīdzan iepazīstināt kursa norises laikā, 

tādejādi studentam ļaujot mācību procesā iemācīties nepieciešamo. 

6.  Eksāmens un tā uzdevumi ir sagatavoti tā, lai studentiem nerodas lieki jautājumi – skaidri 

diktēta eksāmenu norise. 

Eksāmena uzdevumi, nosacījumi (t.sk. atļauto palīglīdzekļu uzskaitījums) ir skaidri un nav citādi 

interpretējami, darbā ir gramatiski un stilistiski korekta valoda. Uzdevumu (katra uzdevuma 

punkti/nozīmīgums) un eksāmena vērtēšanas nosacījumi studentiem ir laikus zināmi, kā arī 

eksāmens netiek uzskatīts par vienīgo komponenti kursa noslēguma vērtējumā. Svarīgāko 

informāciju, piemēram, eksāmena daļām atvēlētais laiks tiek uzrakstīts uz tāfeles vai citā redzamā 

vietā; vēlams auditorijas priekšā novietot pulksteni, lai students var sekot līdzi sava darba 

ātrumam. Gadījumā, ja pārbaudījumā tiek izmantots apjomīgs tests vai uzdevumi, kuru vērtēšanai 

tiek izmantota tikai gala atbilde, mācībspēkiem būtu vēlams apsvērt ORTUS piedāvātās iespējas, 

jo izmantojot e-vidi vērtēšana notiek automātiski, atvieglojot  abu pušu darbu. Rezultējoši tiek 

novērsta lieku jautājumu uzdošana un students visu uzmanību var pievērst paša eksāmena 

rakstīšanai, nevis jautājumu izprašanai.  

7.  Eksāmenam ir sagatavoti vairāki varianti. 

Gadījumā, ja divu vai vairāku studiju programmu studenti raksta vienu un to pašu eksāmenu 

dažādās dienās, darbs nav pilnīgi vienāds. Tas novērš gadījumus, kad studenti viens ar otru dalās 

ar eksāmena variantiem un daļa studentu eksāmenā vienkārši noraksta jau iepriekš sagatavotas 

atbildes, tādejādi esot negodīgiem pret studentiem, kas rūpīgi gatavojās eksāmenam un 

neatspoguļojot studenta patiesās zināšanas. 

8.  Tiek kontrolēta studentu rīcībā esošo iekārtu, palīglīdzekļu izmantošana. 

Attīstoties tehnoloģijām mācībspēku uzdevums - novērst neatļautu palīglīdzekļu izmantošanu - 

kļūst arvien grūtāks. Viens no svarīgākajiem uzdevumiem ir novērst  viedtālruņu lietošanu; šim 

nolūkam mācībspēkam ir nepieciešams veidot eksāmena darbu, izmantojot atvērtos vai līdzīga 

rakstura jautājumus, kuri tiek formulēti tā, lai tos nevarētu pārrakstīt no iepriekš zināma materiāla 

vai avota. Jāņem vērā, ka pastāv arī viedpulksteņi (attiecīgi jebkādu rokas pulksteņu lietošana 

eksāmena laikā ir rūpīgi jāizvērtē), Bluetooth austiņas, kalkulatori ar iebūvētās atmiņas funkciju, 

utt. 

9.  Neatļautu palīglīdzekļu izmantošana netiek akceptēta. 

Pieķerot studentus špikojot vai izmantojot neatļautus palīglīdzekļus, studējošajā sniegums 

eksāmenā tiek novērtēts ar atzīmi 1 (ļoti, ļoti vāji), tas tiek reģistrēts norises protokolā, ja studenta 

pārkāpums ir nepārprotams; gadījumā, ja students veic aizdomīgas darbības eksāmena laikā, taču 

mācībspēks negūst pietiekamu pamatu, lai spriestu par neatļautu darbību, tiek izteikts mutisks 

brīdinājums. Ikviena studenta pienākums eksāmena laikā ir neradīt novērotājam iemeslu izteikt 
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aizrādījumu un veikt aizdomīga rakstura darbības. Konstatējot pārkāpumus eksāmena norisē, ir 

atbalstāma studenta rīcība, par to paziņojot attiecīgajam mācībspēkam vai programmas 

direktoram. Eksāmenam ir jāpieiet ar nopietnību un ir jāuzņemas atbildība par noteikumu, 

akadēmiskā godīguma principu neievērošanu. 

10. Eksāmena laikā ir jāievēro klusums. 

Mācībspēkiem jābūt stingrākiem. Gadījumā, ja klusums netiek ievērots, sarunājoties vai čukstoties 

savā starpā, klusumu neievērojošā studenta (studentu) darba novērtējums tiek samazināts par 

vienu balli. Eksāmenu raksta vairāki studenti, un ir jāizrāda cieņa arī pret citiem, netraucējot 

viņiem mierīgi rakstīt darbu. 

 

Šiem izteiktajiem labās prakses nosacījumiem ir rekomendējošs raksturs, strīdus gadījumā 

paļauties uz RTU Studiju reglamentā, kā arī RTU Akadēmiskā godīguma kodeksā atrunāto kārtību. 

 

 

Studiju nodaļas vadītājs                                                                    O. N. Mālnieks 

Pašpārvaldes vadītāja                                                                                  K. Kezika 


