BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA
PAPILDUS MAKSAS PAKALPOJUMU UZSKAITĪJUMS 2020./2021.M.G.
1.1. PAPILDUS PAKALPOJUMI, SAISTĪTI AR STUDIJU PROCESU.

EUR
Iestāšanās testēšana un dokumentu noformēšana
Iestājpārbaudījums-tests un dokumentu noformēšana studentiem no valstīm, kuras nav
Eiropas Savienības dalībvalstis
Rakstveida iestājeksāmens maģistrantūras programmās "Uzņēmējdarbības vadība un
administrēšana", "Cilvēku resursu vadīšana", "Komunikācijas stratēģiskā vadība izklaides
un atpūtas industrijā", "Starptautiskās finanses" studentiem, kuri ieguvuši profesionālo
augstāko izglītību citās nozarēs.
Atkārtota iestāšanās testa kārtošana
Ieskaites un eksāmena kārtošana ārpus eksāmenu sesijas saraksta termiņa
Eksāmena un ieskaites kārtošana eksāmenu komisijai
Referāta kārtošana ārpus eksāmenu sesijas saraksta termiņa
Kursa darba (projekta) aizstāvēšana ārpus mācību plānā apstiprinātā termiņa
Prakses atskaites aizstāvēšana ārpus mācību plānā apstiprinātā termiņa
Diplomdarba aizstāvēšana ārpus apstiprinātā mācību plānā noteiktajiem termiņiem (viena
gada laikā pēc atskaitīšanas) 1. un 2. līmeņa augstākās profesionālās izglītības,
akadēmiskā un profesionālā bakalaura programmās
Diplomdarba aizstāvēšana ārpus apstiprinātā mācību plānā noteiktajiem termiņiem (viena
gada laikā pēc atskaitīšanas) akadēmiskās un profesionālās maģistrantūras programmās
Apmācība pēc individuālā plāna. Individuālā plāna sastādīšana.
Filiāles, plūsmas vai apmācības veida maiņa vienas studiju programmas ietvaros.
Studiju līguma atkārtota slēgšana ar programmas maiņu 1.kursa 1.semestrī (studenta
iniciatīvas dēļ).
Teorētiskā kursa apmeklēšana un eksāmena vai ieskaites kārtošana - BSA nestudējošajam
Teorētiskā kursa apmeklēšana un eksāmena vai ieskaites kārtošana - BSA studējošajam
Papildus (mācību plānā neparedzētu) latviešu vai svešvalodu mācības (min. 10
cilv.grupā, max.12 cilvēki) - 32 akad. st.

20,150,-

240,10,20,25,20,25,25,170,215,70,20,20,47,30,55,-

1.2.PĀRĒJIE PAPILDUS PAKALPOJUMI.
Izziņas par veiktajām apmaksām un sekmību
Nestandarta izziņas (izņemot apakšminētos)

bezmaksas
-valsts valodā
-krievu valodā
-angļu valodā

7,15,20,-

-valsts vai krievu valodā

20,-

Akadēmiskās izziņas un sekmju izraksti

-angļu valodā
Starptautiskā parauga (ISIC un ITIC) kartes izsniegšana
Kļūdu labošana diplomā un tā pielikumā (studenta vainas gadījumā)
Diploma un tā pielikuma dublikāta izsniegšana
Diploma pielikuma dublikāta izsniegšana vienā valodā
Internet pakalpojumu maksa
Kopēšana/Printēšana

35,7,50,100,50,0.45 EUR/stundā
0.06

1.3. BIBLIOTĒKA.
Kopēšana/printēšana
Sods par laikā neatgrieztām grāmatām
Sods par nozaudētu grāmatu (vai jaunas grāmatas pirkšana nozaudētā eksemplāra vietā)

0.06 EUR
0.14 EUR/dienā
3kārtīga grāmatas

