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1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā uzsākamas studijas RARZI vēlākos studiju posmos.
2. Studijas RARZI vēlākos studiju posmos uzsākamas, pārejot no vienas augstskolas vai koledžas
uz RARZI vai citu studiju programmu RARZI, vai atsākot studijas pēc pārtraukuma
(eksmatrikulācijas).
3. Studijas RARZI vēlākos studiju posmos atļauts uzsākt tā paša vai zemāka līmeņa studiju
programmā.
4. Studijas vēlākos studiju posmos var uzsākt studējošie un personas, kuras ir apguvušas
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā licencētu vai akreditētu augstākās izglītības studiju
programmu vai tās daļu Latvijas vai ārvalstu augstskolās un kas saskaņā ar RARZI Iepriekšējā
izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu atzīšanas noteikumu 4. un 5.
punktu ir atzīstama. Minētās studiju programmas vai tās daļas apguvi apliecina augstskolas vai
koledžas izsniegta izziņa.
5. RARZI var atteikt studiju uzsākšanu vēlākos studiju posmos, ja ir iestājies studiju kursu
noilgums, kura termiņus nosaka Institūta padome.
6. Persona, kura vēlas uzsākt studijas vēlākos studiju posmos, iesniedz RARZI iesniegumu par
reģistrāciju studijām noteiktā studiju programmā. Iesniegumam pievieno augstskolas vai
koledžas izsniegtu izziņu, kas apliecina, ka iepriekš apgūtā studiju programmas daļa nav mazāka
par 40 kredītpunktiem jeb diviem semestriem.
7. RARZI salīdzina iepriekš apgūtos priekšmetus un to apjomu ar attiecīgās augstskolas vai
koledžas studiju programmas atbilstošo daļu un norāda, kurus priekšmetus no iepriekš
apgūtajiem var ieskaitīt un kuros kārtojami papildu pārbaudījumi. Priekšmetus ieskaita, ja to
apjoms kredītpunktos abās salīdzināmajās studiju programmās ir vienāds vai kredītpunktu skaits
iepriekš apgūtajā attiecīgajā priekšmetā ir lielāks. Papildus kārtojamo priekšmetu kopapjoms
nedrīkst pārsniegt 20 kredītpunktu.
8. Lēmumu par studiju līguma slēgšanu ar personu, kura vēlas uzsākt studijas vēlākos studiju
posmos, pieņem Laterāna Pontifikālās universitātes Teoloģijas fakultātes dekāns vai viņa
pilnvarota amatpersona, pamatojoties uz Iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē
sasniegtu studiju rezultātu atzīšanas komisijas vērtējumu. RARZI direktors izdod rīkojumu par
imatrikulāciju noteiktā semestrī, pievienojot veiktā studiju rezultātu atzīšanas aktu un
individuālo studiju plānu ar papildu prasībām (apgūstamie priekšmeti, pārbaudījumu kārtošanas
termiņi), ņemot vērā, lai kopā ar papildus apgūstamajiem priekšmetiem studiju gadā iegūto
kredītpunktu skaits nepārsniegtu 40 kredītpunktu.

9. Individuālā studiju plāna izpildi kontrolē studiju programmu direktors, kurš ir atbildīgs par
atbilstošās studiju programmas īstenošanu.
10. Studiju maksa studējošajam tiek aprēķināta individuāli, ņemot vērā apgūstamo kredītpunktu
skaitu un RARZI Nodibinājuma valdes noteikto cenrādi par 1 kredītpunkta apguvi attiecīgajā
studiju programmā.
11. RARZI visus ar studējošā imatrikulāciju un individuālo studiju gaitu saistītos dokumentus glabā
studējošā personas lietā.

