Studenta uzņemšanas un mācību process ISMA
1. Nepieciešamie dokumenti uzņemšanai:
•
•
•
•

Bakalaura studijas - dokumenta par vidējo izglītību kopija
Maģistrantūra – dokumenta par vidējo izglītību un bakalaura diploma kopijas
2 fotogrāfijas 3х4
pases kopija

Dokumentus drīkst atsūtīt pa pastu (Lomonosova iela 1, 6. korp., Rīga, LV-1019) vai skanētus uz epastu isma@isma.lv. Apstiprināt notariāli kopijas nevajag. Iesniegtos dokumentus apliecinājumu
taisa LR Zinātnes un izglītības ministrija.
2. Studenta identificēšana studiju laikā notiek ar personas datu palīdzību (personas kods, pases
numurs), piešķirto personas kodu un paroli reģistrācijai sistēmā Moodle, kā arī dokumentu
pārbaudes laikā, reģistrējoties noslēguma darba aizstāvēšanai.
3. Pēc līguma parakstīšanas un uzņemšanas augstskolā
1) No studiju daļas students saņem individuālo plānu, pieejas paroli mācību materiāliem un
instrukciju darbam elektroniskajā mācību vidē.
2) ISMA tālmācība notiek elektroniskajā mācību vidē Moodle. Studentu patstāvīgajām darbam
sistēmā ir izvietotas metodiskās rekomendācijas, uzdevumi un online testi. Students var izmantot
videokonferenču sistēmu.
3) Atskaitīties par tekošajā semestrī izpildītiem darbiem, nokārtot eksāmenus un ieskaites students
var, izmantojot mācību sistēmu Moodle, videokonferences vai atbraucot uz augstskolu sesijas
laikā.
4) Students var sazināties ar tālmācības administratoru gan caur ISMA, gan caur ISMA filiālēm
savā valstī.
4. Noslēguma darba aizstavēšana. Saskaņā ar noteikumiem par noslēguma darbu izstrādi un
aizstāvēšanu students nodod noslēguma darbu studiju daļā 10 dienas pirms aizstāvēšanas, pieliekot
zinātniskā vadītāja un recenzenta atsauksmes. Studiju daļa nozīme aizstāvēšanos ar rektora rīkojumu
noteiktajā termiņā. Pēc veiksmīgas noslēguma darba aizstāvēšanas students saņem diplomu.
5. Apmaksa tiek veikta atbilstoši studiju līgumam - līdz 25.augustam par rudens semestri, līdz
25.decembrim par pavasara semestri.
ES pilsoņiem studiju apmaksai tiek piedāvāta iespēja noformēt bezprocentu valsts studiju kredītu
Latvijas bankos.
Uz šāda kredīta saņemšanu var pretendēt gan Latvijas pilsoņi un pastāvīgie iedzīvotāji, gan ES
valstu pilsoņi, kuri saņēma uzturēšanās atļauju vai termiņuzturēšanās atļauju Latvijas teritorijā.
Kredīta noformēšanai ir nepieciešams iesniegt pieteikumu rektorātā vai aizpildīt to elektroniski un
atsūtīt uz e-pastu isma@isma.lv.
6. Studiju valodas: latviešu, angļu.
7. ISMA Eiropas diploms tiek atzīts visā pasaulē.
Tālmācības administrators: Ludmila Lastovska-Zvirbule
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