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NOTEIKUMI PAR INDIVIDUĀLO STUDIJU PLĀNU
“HOTEL SCHOOL” VIESNĪCU BIZNESA KOLEDŽĀ
Šie noteikumi (turpmāk tekstā saukti Noteikumi) nosaka, kādos gadījumos “HOTEL SCHOOL”
Viesnīcu biznesa koledžas (turpmāk tekstā saukta HOTEL SCHOOL) studējošie var studēt HOTEL
SCHOOL licencētajās un akreditētajās studiju programmās pēc individuālā studiju plāna, kā arī
regulē kartību šāda plāna izveidei.
1. Lietoto terminu skaidrojums
1.1. Studiju plāns ir studiju programmā iekļauto studiju kursu izkārtojums loģiskā secībā un
laikā, kas atbilst normatīvajam licencētas vai akreditētas studiju programmas ilgumam.
1.2. Individuālais studiju plāns – rakstiski noformēta vienošanās starp studējošo un HOTEL
SCHOOL par noteiktā semestrī apgūstamajiem studiju kursiem.
2. Noteikumu piemērošana
2.1. “HOTEL SCHOOL” Viesnīcu biznesa koledžā individuālais studiju plāns tiek piemērots:
2.1.1. uzsākot studijas vēlākos studiju posmos;
2.1.2. izvēloties individuālu studiju tempu studiju programmas apguvei atbilstoši studējošā
laika un finansiālajām iespējām. Šajā gadījumā studiju norise var būt lēnāka vai ātrāka,
salīdzinot ar normatīvo licencētas vai akreditētas studiju programmas ilgumu, ciktāl tas nav
pretrunā ar studiju procesu regulējošiem normatīvajiem aktiem;
2.2. Individuālo studiju plānu atļauts veidot, sākot ar otro studiju semestri.
2.3. Individuālo plānu veido visam studiju programmas apguves periodam.
2.4. Veidojot individuālo studiju plānu, jāņem vērā studiju kursa aprakstā norādītās
priekšzināšanas studiju kursa apguvei.
2.5. Individuālajā studiju plānā jāparedz vismaz 4 kredītpunktu ieguve semestrī Latvijas
kvalifikācijas studiju programmās un vismaz 15 kredītpunktu ieguve semestrī Lielbritānijas
kvalifikācijas (BTEC) studiju programmās. Maksimālais iegūstamais kredītpunktu skaits semestrī
pilna laika studijās ir 20 kredītpunkti Latvijas kvalifikācijas studiju programmās un 60
kredītpunkti Lielbritānijas kvalifikācijas (BTEC) studiju programmās.

3. Individuālā studiju plāna veidošanas kārtība
3.1. Individuālo studiju plānu veido studiju programmas direktors, balstoties uz studējošā
iesniegumu un tam pievienotajiem dokumentiem, gadījumā, ja studējošais pāriet no citas
augstskolas vai koledžas.
3.2. Studiju programmas direktora izveidoto individuālo studiju plānu apstiprina HOTEL
SCHOOL direktors.
3.3. HOTEL SCHOOL direktora apstiprināto individuālo studiju plānu pievieno studējošā
personas lietai.
4. Studiju maksa individuālā studiju plāna gadījumā
4.1. Studijas pēc individuāla studiju plāna finansē saskaņā ar “Noteikumiem par pakalpojumu
cenām un apmaksas kārtību HOTEL SCHOOL”.
4.2. Gadījumā ja studiju ilgums pārsniedz programmas normatīvo studiju ilgumu, kopējā maksa
par studiju programmas apguvi pārsniedz normatīvajā studiju laikā noteikto studiju maksu.
4.3. Ja studiju ilgums ir saīsināts, studējošajam ir jāapmaksā ne mazāk kā pilna studiju maksa par
vienu studiju gadu saskaņā ar “Noteikumiem par pakalpojumu cenām un apmaksas kārtību
HOTEL SCHOOL”.
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