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27.08.2013.  Ar studiju procesu saistītie dokumenti (žurnāls, koplīgumi, docētāju tabeles u.c.). 

 Izmaiņas studiju grafikos. 

 „Ievads profesijā” norise pamatstudijās 1.studiju nedēļā. 

 Izmaiņas nolikumos saistībā ar Valsts pārbaudījumiem. 

 Uzņemšanas noteikumi profesionālā maģistra studiju programmā "Veselības aprūpes speciālists sporta jomā".  

26.09.2013.  Uzņemšanas prasības 2014./2015.ak.g. 

 Studiju kursu anotāciju un aprakstu aktualizācija. 

 Izmaiņām pašnovērtējuma ziņojumu saturā. 

 Studiju domes darba plāns un docētāju tālākizglītības plāns 2013./2014.ak.g. 

 Nolikums par profesionālā bakalaura augstākās izglītības programmas „Sporta zinātne” (kods 42813)  

kvalifikācijas „Sporta skolotājs” pedagoģisko praksi.  

 Nolikums par praksēm profesionālā bakalaura studiju programmā studiju virzienā „Veselības aprūpe”.  

 Valsts pārbaudījumi „Sporta zinātne” (kods 42813) nepilna laika neklātienē 2013./2014.ak.g.. 

 Studiju maksas un laika normas slodzes aprēķināšanai.   

24.10.2013.  Uzņemšanas komisijas darba plāna apstiprināšana.  

 Kopīgo studiju programmu veidošana ar citām augstākās izglītības institūcijām Latvijā. 

 Nolikums par Valsts pārbaudījumiem studiju programmās „Veselības aprūpe”.  

 Vienota docētāju CV forma. 

28.11.2013.  Augstākās izglītības un zinātnes attīstības pasākumu plāna 2013.gada 2.pusgadam uzdevumu īstenošana 

LSPA. 

 AII iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas, atbilstoši starptautiski atzītām kvalitātes vadības vadlīnijām: 

LSPA absolventu aptauju rezultātu izvērtējums. 

 Darba devēju un pasniedzēju atgriezeniskās saites nodrošināšana un studiju programmu pilnveide. 

 Nolikums par praksēm profesionālā maģistra studiju programmā studiju virzienā „Veselības aprūpe”.  

12.12.2013.  Studiju virzienu pašnovērtējuma ziņojumi. 

 Iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtu  mācīšanās rezultātu atzīšanas mehānisms. 

 Studiju programmu pilnveide saskaņā ar "Noteikumiem par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 

valsts standartu". 

 Pārbaudījumu plānu apstiprināšana Ziemas sesijā. 

24.01.2014.  Studiju programmas īstenošanas kvalitātes novērtēšanas pilnveide. 

 Studiju programmu pilnveide saskaņā ar "Noteikumiem par akadēmiskās izglītības valsts standartu". 

 Studējošo un akadēmiskā personāla piesaiste no ārvalstīm, t.sk. no ārpus ES valstīm.. 

 Studiju gala un Valsts pārbaudījumu apstiprināšana. 

20.02.2014.  Ziemas sesijas rezultātu izvērtējums. 

 LSPA programmu harmonizēšana atbilstoši iekļaujošās izglītības principiem.   

 LSPA internacionalizācijas process un institucionālā koordinācija kopīgo programmu aspektā. 

27.03.2014.  Absolventu darba gaitu monitoringa sistēmas pilnveide. 

 Akreditēto studiju programmu studiju grafiku projektu izstrāde 2014./2015.ak.g. 

 Izlaiduma sagatavošanas plānu apstiprināšana.  

 Profesionālā maģistra grāda piešķiršanas padomes atskaite. 

17.04.2014.  Pārbaudījumu plānu apstiprināšana Vasaras sesijā. 

 Akreditēto studiju programmu studiju grafiku apstiprināšana 2014./2015.ak.g.. 

22.05.2014.  Studiju Domes darba plāna apstiprināšana 2014./2015.ak.g. 

 Docētāju darba kvalitātes pilnveidošana. 

12.06.2014.  Programmu pašnovērtējuma ziņojumu satura pilnveide. 

 Profesionālā bakalaura grāda piešķiršanas padomes atskaite. 

 Studiju darba pilnveide. 
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