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KURSA KODS CitiP628

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

Kursa nosaukums latviski Bakalaura darbs

Kursa nosaukums angliski Bachelor Thesis
Kursa nosaukums otrā svešvalodā
(ja kursu docē krievu, vācu vai franču valodā)

Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss

Profesionālā bakalaura studiju programma „Mehatronika”

Statuss (A, B, C daļa) B daļa (Nozares profesionālās specializācijas kursi)
Kredītpunktu skaits; KRP sadalījums 
pa semestriem, ja kursam ir vairākas 
daļas

12 KRP

KURSA IZSTRĀDĀTĀJS/-I
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds
Armands Grickus Dabas un sociālo zinātņu 

fakultāte
Docents, Dr.ing.

Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 
st.)

480 stundas

Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, 
praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.)

-

Semināru vai praktisko nodarbību 
skaits

-

Laboratorijas darbu skaits -
Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā 
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maģistra; 
7- doktora; P – profesionālais)

4P

Pārbaudes forma/ -as Eksāmens
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)

Visi studiju programmas kursi

Zinātņu nozare / apakšnozare
Kursa mērķi Attīstīt studenta spējas veikt patstāvīgus pētījumus izvēlētās 

tēmas ietvaros
Kursa uzdevumi Formulēt pētījuma mērķi un uzdevumus, kuru atrisināšana ir 

nepieciešama mērķa sasniegšanā
Kursa valoda latviešu

STUDIJU KURSA REZULTĀTI: ZINĀŠANAS; PRASMES; KOMPETENCES
latviski Prasmes veikt darbu patstāvīgi, plānot izpildāmos darbus un

noteikt to prioritātes, sagatavot prezentācijas materiālus un
pārliecināt citus un argumentēt savu viedokli

angliski
otrā svešvalodā
(ja kursu docē krievu, vācu vai franču valodā)

KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
latviski Bakalaura darbs ir patstāvīgs pētījums, kurā students parāda 

prasmi izmantot studijās iegūtās zināšanas un prasmes, spēju
radoši risināt praktiskas un teorētiskas problēmas. Bakalaura
darbu students izstrādā patstāvīgi, konsultējoties ar darba 
vadītāju

angliski Bachelor thesis is studies managed by student applying 
knowledge and skills developed in all learning courses. 
Student exhibits his/her creative kills for finding solution of 
practical problems. The bachelor thesis has been developed 
under supervision of one of academic staff member.

 Ieteikumus studiju kursa programmas struktūras sagatavošanai LiepU skat. KVS sistēmā
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otrā svešvalodā
(ja kursu docē krievu, vācu vai franču valodā)

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma un apakštēma (norādīt daļu sadalījumu – I; II daļa
…, ja kurss dalās vairākās daļās un ir vairākas pārbaudes

formas)

Apjoms
stundās

Veids 
(lekcijas, semināri, praktiskās

nodarbības, laboratorijas
darbi)

I daļa
Bakalaura darbs ir patstāvīgs pētījums. Uzsākot tā 
izstrādi, students kopā ar darba vadītāju sagatavo 
individuālo darba plānu.

konsultācijas

STUDĒJOŠĀ PATSTĀVĪGAIS DARBS
Patstāvīgā darba tēmas Patstāvīgā darba uzdevumi Apjoms

stundās
Sagaidāmais

rezultāts
I daļa

Veicamos darba uzdevumus 
nosaka darba vadītājs atbilstoši 
pētījuma tēmai. 

480 Izstrādāts un 
aizstāvēts 
bakalaura darbs

Prasības KRP iegūšanai Nepieciešams sagatavot bakalaura darbu atbilstoši LiepU noteiktajām 
prasībām un iesniegt to aizstāvēšanai; sagatavot darba aizstāvēšanas 
prezentāciju un aizstāvēt darbu bakalaura darbu aizstāvēšanas komisijas 
sēdē

Mācību pamatliteratūra Nosaka students un bakalaura darba vadītājs atbilstoši pētījuma tēmai
Mācību papildliteratūra Studiju darbu rakstīšana un noformēšana. Metodiski norādījumi LiepU 

studentiem. Apstiprināts Studiju padomes sēdē 2010. Gada 15. Martā, 
http://www.liepu.lv/uploads/files/
Studiju_darbu_rakstisana_noformesana_12_05_2010.pdf

Periodika, interneta 
resursi un citi avoti

Kursa izstrādātājs:
A.Grickus 21.01.2013.

Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums
Kurss apstiprināts: A.Jansone 21.01.2013.

Dekāns/ prodekāns/
Zinātniskā institūta

direktors 

Paraksta atšifrējums Dabas un sociālo zinātņu
fakultātes domes sēdes

protokols Nr. 10
Datums 21.01.2013.

http://www.liepu.lv/uploads/files/

