APSTIPRINĀTS
2014. gada 21.oktobrī
BSA Satversmes sapulcē
BALTIJAS STARPTAUTISKĀS AKADĒMIJAS
SENĀTA NOLIKUMS
Izdots saskaņā ar Augstskolu likuma
14. panta pirmās daļas sesto punktu,
15. panta piekto daļu;
BSA Satversmes 13.un 20.pantiem.
(Ar grozījumiem, 2017.gada 6. decembra
BSA Satversmes sapulces lēmums, prot.Nr.11)

1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Baltijas Starptautiskās akadēmijas (turpmāk BSA) Senāts ir Akadēmijas personāla
koleģiāla vadības institūcija un lēmējinstitūcija, kas apstiprina kārtību un noteikumus, kuri
regulē visas BSA darbības jomas.
1.2. BSA Senāta darbību un kompetenci reglamentē Augstskolu likums un Satversmes sapulces
apstiprināts nolikums.
2. BSA Senāta sastāvs un pilnvaru laiks
2.1. BSA Senāts sastāv no 20 senatoriem, no kuriem 15 ir akadēmiskā personāla pārstāvji,
studējošie – 4, vispārējais personāls – 1.
2.2. Senatorus ievēlē BSA Satversmes sapulce aizklātā balsošanā. Studējošo pārstāvjus BSA
Senātā ievēl BSA Studējošo parlaments. Ievēlēšanas termiņš – 3 gadi.
2.3. Senāts ievēlē Senāta priekšsēdētāju un sekretāru.
3. BSA Senāta tiesības
3.1. ievēlēt:
3.1.1. padomnieku konventa locekļus, kuri konsultē Senātu un rektoru augstskolas attīstības
stratēģijas jautājumos;
3.1.2. fakultāšu dekānus un nodaļu dekānus uz pieciem gadiem;
3.1.3. docentus, vadošos pētniekus, lektorus, pētniekus un asistentus uz sešiem gadiem;
3.2. sasaukt Satversmes sapulci;
3.3. apstiprināt

3.3.1.
prorektorus, filiāļu, pārstāvniecību un citu akadēmijas struktūrvienību vadītājus,
katedru vadītājus, studiju virziena vadītāju / studiju programmas direktoru uz četriem
gadiem pēc konkursa rezultātiem un saskaņošanas ar Dibinātāju
(2017.gada 06.decembra grozījumi)
3.3.2. akadēmijas finanšu resursu struktūru un tā līdzekļu izmantošanu robežas pēc
saskaņošanas ar Dibinātāju:
3.3.3. struktūrvienību nolikumus, kā arī akadēmijas iekšējās kārtības noteikumus un
iekšējās kvalitātes
nodrošināšanas sistēmas, tai skaitā nolikumu “Par Baltijas Starptautiskās akadēmijas
struktūrvienībām” ; Nodaļu nolikumu; Katedru nolikumu; Zinātniskās un mācību laboratorijas
nolikumu; pētniecības centru un institūtu nolikumu; filiāļu nolikumu; Padomnieku konventa
nolikumu; nolikumu “Par Baltijas Starptautiskās akadēmijas akadēmiskajiem amatiem”;
nolikumu “Par darba samaksas organizāciju un pedagoģiskās slodzes veidiem Baltijas
Starptautiskajā akadēmijā”; nolikumu “Par studējošo parlamentu”.
3.3.4. Senāta izveidoto padomju un komisiju darbības kārtību vai nolikumu;
3.3.5. noteikumus par struktūrvienību apakškontu atvēršanu un šo kontu līdzekļu
izlietošanu pēc saskaņošanas ar Dibinātāju;
3.3.6. studējošo uzņemšanas papildu prasības attiecībā uz speciālu iepriekšējo izglītību,
īpašu piemērotību un sagatavotību vai citu nosacījumu izpildi;
3.3.7. studiju programmas un atbildīgo personu par attiecīgās studiju programmas
īstenošanu;
3.3.8. nozares profesoru padomes sastāvu pēc padomes priekšsēdētāja ieteikuma;
3.3.9. BSA Studējošo parlamenta lēmumus;
(2017.gada 06.decembra grozījumi)
3.3.10. kārtību, kādā izstrādā un iesniedz apstiprināšanai Senātam studiju programmas;
3.3.11. zinātniskās pētniecības darba kopējos plānus un pētījumu virzienus;
3.3.12. pašnovērtējuma ziņojumu vai ziņojuma grozījumus līdz kārtējā akadēmiskā
gada 15. janvārim;
3.4. lemt par:
3.4.1. akadēmijas struktūrvienību dibināšanu, reorganizāciju vai likvidāciju un
padomnieku konventu izveidošanu;
3.4.2. jaunu studiju programmu un/vai virzienu ieviešanu un to finanšu un tehnisko
nodrošinājumu;
3.4.3. akadēmiskā personāla amatu skaitu pēc saskaņošanas ar Dibinātāju atbilstoši
nepieciešamībai un
finansējuma iespējām;

3.4.4. atklāta konkursa izsludināšanu uz brīvo profesora vai asociētā profesora amatu
vietām
3.4.5. viesprofesoru, asociēto viesprofesoru, viesdocentu, vadošo viespētnieku,
vieslektoru, viespētnieku un
viesasistentu pieņemšanu ( katru vienu reizi) darbā bez konkursa izsludināšanas uz termiņu
līdz diviem gadiem, ja attiecīgais amats ir brīvs vai uz laiku brīvs;
3.4.6. jaunu studiju programmu vai studiju virziena ieviešanu un to finanšu un tehnisko
nodrošinājumu
3.4.7. akadēmijas finanšu resursu struktūru;
3.4.8. goda nosaukuma : emeritus profesors un Akadēmijas goda locekļa titula
piešķiršanu;
3.4.9. zinātniskā institūta dibināšanu;
3.4.10. citiem Akadēmijas darbību regulējošiem jautājumiem.
3.5. izveidot:
3.5.1. saskaņošanas komisiju BSA Studējošo parlamenta veto tiesību pielietošanas
gadījumā;
(2017.gada 06.decembra grozījumi)
3.5.2. padomes un komisijas atsevišķu jautājumu koordinācijai un risināšanai.
4.

BSA Senāta pienākumi

4.1. darboties saskaņā ar šo nolikumu;
4.2. izskatīt rektora ikgadējo pārskatu par Akadēmijas budžeta izpildi.
5. BSA Senāta reglaments
5.1. Senāts lemttiesīgs, ja sēdē piedalās vairāk nekā puse tās locekļu. Senāts lēmumus pieņem
atklātā
balsošanā. Atsevišķus jautājumus pēc Senāta lēmuma var izskatīt aizklātā balsošanā.
5.2. Senāta lēmumi ir pieņemti, ja par tiem nobalso vairāk nekā puse no Senāta pārstāvju.
5.3. Veto tiesības jautājumos, kas skar studējošo intereses, ir BSA Studējošo parlamenta
pārstāvjiem. Pēc veto tiesību pielietošanas jautājumu izskata Saskaņošanas komisija, kuru
izveido Senāts pēc paritātes principa
5.3.1. Saskaņošanas komisija savā sapulcē atklātā balsošanā ievēlē priekšsēdētāju un
sekretāru.
5.3.2. Saskaņošanas komisijas lēmumu apstiprina Satversmes sapulce, ja par to nobalso
2/3 klātesošo Satversmes sapulces locekļu
(2017.gada 06.decembra grozījumi)

5.4. Ja rektora darbībā ir konstatēti likuma vai citu normatīvo aktu pārkāpumi, Senāts var
ierosināt rektora atcelšanu no amata, ja par to ir nobalsojušas atklāti ne mazāk kā divas trešdaļas
Senāta locekļu. Senāta ierosinājums tiek virzīts Satversmes sapulcei jautājumu izskatīšanai.
5.5. BSA Senāta sēdes tiek protokolētas. Protokolus paraksta Senāta priekšsēdētājs un sekretārs.
5.6. BSA Senāta priekšsēdētājs ar Senāta sekretāra palīdzību organizē Senāta lēmumu izpildes
sistemātisku
pārbaudi un informē Senāta locekļus par pieņemto lēmumu izpildi.
6. BSA Senāta atbildība
Senāts atbild par uzlikto pienākumu neizpildi Satversmes sapulcei.

Atzīt par spēku zaudējušu 2013.gada 08.janvārī BSA Satversmes sapulcē apstiprināto “Baltijas
Starptautiskās Akadēmijas Senāta nolikumu”.
Nolikums stājas spēkā 2014. gada 21.oktobrī.

