Biežāk uzdotie jautājumi
Vai varu mainīt studiju formu no dienas uz vakaru vai neklātieni un otrādi?
Studiju formu var mainīt - ierodoties personīgi Studiju informācijas centrā (SIC)
vai, ja ir drošs elektroniskais paraksts, to var izdarīt attālināti, iepriekš atsūtot no
BATIS iesniegumu.
Vai varu mainīt studiju programmu, ja pirmā izvēle nav izdarīta pareiza?
Studiju programmu var mainīt jebkurā laikā, uzrakstot iesniegumu BATIS.
Vai studiju pārtraukuma laikā varu kārtot studiju parādus?
Jā, studiju pārtraukuma laikā var kārtot studiju parādus, iepriekš iegādājoties
BATIS Atļaujas parādu kārtošanai.
Vai varu ņemt studiju pārtraukumu uz dažiem mēnešiem, nevis visu gadu?
Studiju pārtraukums tiek piešķirts uz gadu, bet atsākt studijas var arī ātrāk.
Kas ir iepazīšanās maksa?
10% no pilnās studiju gada maksas iestājoties, kas jāsamaksā līdz līgumā
noteiktam datumam, lai tiktu imatrikulēts. Iepazīšanās maksa tiek ieskaitīta
studiju maksā, bet netiek atgriezta, ja studijas neuzsāk.
Cik ilgi pirms studiju gada sākuma var uzzināt nodarbību sarakstu?
Nodarbību saraksts tiek publicēts divas nedēļas pirms nodarbību sākuma.
Cik daļās var maksāt studiju maksu?
Studiju maksu var maksāt 1, 2 vai pa mēnešiem. Maksājot pa mēnešiem studiju
maksas palielinājums ir 10% 1.līmeņa programmās un 20% bakalaura, maģistra un
doktora studiju programmās.
Kur var pieteikt atļauju studiju parādu kārtošanai?
Atļaujas studiju parādu kārtošanai var pieteikt un apmaksāt BATIS sadaļā Sekmes.
Vai autostāvvieta Turības teritorijā ir bez maksas?
Autostāvvieta ir par maksu. Var maksāt pa stundām – pirmā stunda 1,00 eiro,
katra nākamā 0,50 eiro vai iegādāties mēneša karti Turības studentiem - 7.00 eiro.
Kas man jādara, ja nokavēju kārtējo pārbaudījumu vai eksāmenu?
Jāsazinās ar pasniedzēju un jāvienojas par pārbaudījuma kārtošanas laiku, BATISā jāpiesaka un jāapmaksā Atļauja parāda kārtošanai. Ja plānotājā pārbaudījuma
laikā slimoji, tad BATIS sadaļā Izziņas iesniedz iesniegumu, pievienojot slimības
lapu vai ārsta izziņu par slimības laiku, un tiks sagatavota bezmaksas Atļauja.
Vai ar studiju parādiem varu tikt uz nākamo gadu?
Lai parakstītu maksājuma grafiku nākamajam studiju gadam ir jābūt iegūtiem
vismaz 60% no kārtējā studija gada kredītpunktiem un 100% no iepriekšējo studiju
gadu kredītpunktiem.
Vai var pārskaitīt studiju kursu kredītpunktus no citas izglītības iestādes, kur ir studēts?
Jā, BATIS sadaļā Izziņas, iesniegumi ir jāuzraksta iesniegums ar lūgumu par
kredītpunktu pārskaitīšanu un jāpievieno mācību iestādes izsniegtu akadēmisko
izziņu vai diplomu un pielikumu.
Cik ilgi es varu atrasties studiju pārtraukumā?
Saskaņā ar Studiju nolikumu studējošais var pārtraukt studijas ne vairāk kā 3
kalendāros gadus pēc kārtas.
Vai studiju pārtraukuma laikā es varu saņemt e-talona atlaides un ISIC karti?
Jā, studiju pārtraukuma laikā tiek saglabāts studējošā statuss un ir iespēja
izmantot e-talonu un saņemt ISIC karti.
Aizmirsu BATIS paroli, ko darīt?
Lai atjaunotu BATIS paroli raksti uz: biblioteka@turiba.lv vai aizejot uz bibliotēku.
Cik maksā atļauja studiju parādu kārtošanai kārtējam pārbaudījumam, eksāmenam
u.c.?

Izcenojumi studiju parādu kārtošanai ir atrodami BATIS sadaļā Papildresursi.
Kā atjaunoties pēc studiju pārtraukuma?
Lai atjaunotos no studiju pārtraukuma, BATIS sadaļā Izziņas, iesniegumi jāiesniedz
iesniegums par vēlmi atjaunoties studijās. Pēc iesnieguma izskatīšanas šajā pašā
sadaļā būs redzama iesnieguma rezolūcija. Pēc tam jādodas uz Turību slēgt studiju
līgumu vai, ja ir drošs elektroniskais paraksts, to var izdarīt attālināti, nosūtot
informāciju uz sic@turiba.lv
Kā un līdz kuram laikam ir jāpieslēdz atlaide “Sekmība”?
Lai saņemtu atlaidi, ir jāparaksta jauns Maksājuma grafiks SIC klātienē vai
attālināti, ja ir drošs elektroniskais paraksts. Ja vēlies to darīt attālināti, raksti
sic@turiba.lv. Atlaidi var pieslēgt tikai kārtējā studiju gada laikā.
Ko darīt, ja iepriekšējā izglītība iegūta ārpus Latvijas?
Ārvalstīs iegūtas iepriekšējās izglītības atzīšanu veic Akadēmiskā informācijas
centrs (AIC), sīkāka informācija https://aic.lv/sakums
Kā pieteikties ISIC kartei?
Informācija par pieteikšanos ISIC kartei atrodama BATIS sadaļā Pieteikties ISIC
kartei.
Kas jānorāda veicot maksājumu par studijām?
Veicot maksājumu, jānorāda studiju līguma numurs.
Vai varu noslēgt studiju līgumu attālināti?
Jā, ja ir drošs elektroniskais paraksts, tad var noslēgt studiju līgumu un parakstīt
maksājumu grafiku attālināti.
Kā varu pieteikt vietu studentu viesnīcā?
Raksti hostel@turiba.lv vai zvani pa tālr. 67617543.
Kā veikt izmaiņas jau noslēgtā Prakses līgumā?
Sazinies ar katedru/fakultāti/nodaļu kas organizē konkrēto praksi.
Kā tiek organizēta prakse?
Līdz prakses sākumam jāatrod prakses vieta (var būt arī sava darba vieta vai BAT
piedāvātās prakses vietas, kuras var apskatīt BATIS sadaļā Prakses līgumi) un
jānoslēdz Prakses līgums (BATIS sadaļā Prakses līgumi).
Kontakti: https://www.turiba.lv/lv/kontakti/citi-kontakti
Kādai ir jābūt izglītībai, lai iestātos maģistrantūras programmās?
Lai iestātos maģistrantūras programmās ir jābūt iegūtai profesionālai vai
akadēmiskai bakalaura izglītībai jebkurā studiju virzienā. Izņemot, lai iestātos
profesionālajā maģistrantūras programmā Tiesību zinātne, iepriekšējai izglītībai ir
jābūt iegūtai akadēmiskā vai profesionālajā bakalaura programmā Tiesību
zinātnes.
Vai studijas notiek arī angļu valodā?
Augstskola piedāvā arī programmas angļu valodā.
Ej uz :
https://www.turiba.lv/lv/uznemsana/studiju-programmas-1,izvēlies
programmu, aprakstā būs redzams, kādās valodās programma tiek realizēta.
Cik ilgs ir semestris un kādi ir sesijas laiki?
Semestris ilgst 12 nedēļas, sesijas laiki - novembris/decembris un marts/aprīlis.
Sīkāk to var redzēt BATIS sadaļā Studiju informācija – Studiju kalendārais grafiks.
Ko nodarbību sarakstā nozīmē “Patstāvīgās studijas un pētnieciskais darbs”?
Tas ir laiks, kas tiek veltīts patstāvīgai studiju kursu apguvei, saskaņā ar attiecīgajā
studiju kursā dotajiem uzdevumiem.
Kur ar atrast patstāvīgo darbu (referātu, prakses atskaišu, studiju darbu, patstāvīgo
pētījumu, kvalifikācijas darbu, bakalaura darbu, diplomdarbu un maģistra darbu)
noformēšanas noteikumus?

Ej BATIS sadaļā Studiju informācija/Reglamentējošie dokumenti/Studiju
process/Nolikums par patstāvīgi pētniecisko darbu izstrādāšanu un noformēšanu vai
https://batis.turiba.lv/NormativieDokumenti/DokB/2008_gada_marta_sakot/Rektorats/
Nolikums_par__patst__pet__darbu__izstr_un__noform_N134_5.versija.docx

