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KURSA KODS∗ CitiP501

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

Kursa nosaukums latviski Prakse
Kursa nosaukums angliski Practice 
Kursa nosaukums otrā svešvalodā
(ja kursu docē krievu, vācu vai franču valodā)

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

Profesionālā maģistra studiju programma „Ekotehnoloģijas”

Statuss (A, B, C daļa) B1;B2;B3
Kredītpunktu skaits; KRP sadalījums 
pa semestriem, ja kursam ir vairākas 
daļas

6

KURSA IZSTRĀDĀTĀJS/-I
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds
Roberts Jūrmalietis
Juris Benders
Lilita Ābele

DIF
DIF
DIF

Dr.biol.
Dr.chem.
Mg.sc.env.

Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 
st.)

240

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)

P 

Pārbaudes forma/ -as Prakses uzdevumu  izpilde. Prakses atskaites sekmīga 
aizstāvēšana.

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)

-

Zinātņu nozare/apakšnozare Vides zinātne 
Kursa mērķi Attīstīt videszinātniskās profesionālās un sociālās 

kompetences, savstarpēji integrējot studijās iegūtās 
teorētiskās un lietišķās zināšanas, un tuvinot studiju 
saturu darbībai iestādēs un uzņēmumos. 

Kursa uzdevumi - nodrošināt 1. un 2. semestra kursos apgūto teorētisko 
un lietišķi orientēto zināšanu praktisku pielietošanu 
(atbilstoši studijās iegūtajai vides zinātnes 
ekonomiskajai, psiholoģiskajai vai inženierzinātniskajai 
specializācijai) praksei izvēlētās institūcijas vidē;

- attīstīt studiju programmas specializācijai saturam   
atbilstošu kompetenci, kura balstās uz organizācijas 
darbības un vides pārvaldības procesu izpratni, kā arī 
studenta profesionālo un komunikācijas prasmju 
adaptāciju organizācijas videi ;

- iegūt maģistra darba izstrādei nepieciešamo empīrisko 
informāciju, veicot pētījumu praksei izvēlētās 

 Ieteikumus studiju kursa programmas struktūras sagatavošanai LiepU skat. KVS sistēmā
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institūcijas vidē. 
Kursa valoda latviešu

STUDIJU KURSA REZULTĀTI: ZINĀŠANAS; PRASMES; KOMPETENCES
Latviski - prasmes  piemērot  teoriju  praktiskās  darba situācijās 

un organizācijas rutīnas apstākļos; 
- komunikācijas un komandu darba iemaņas;
-  studiju  programmas  specializācijai   atbilstoša 
kompetence,  kura  ietver  organizācijas  darbības  un 
vides pārvaldības procesu  izpratni,  kā arī patstāvību, 
atbildības  izpratni  un  spējas  iesaistīties  organizācijas 
darbībā;
- profesionālās ētikas principu apguve.

angliski - skills  to apply theory in conditions of practical  duties 
fulfilling and routine at enterprise;

- communication and team-working skills;
- students  obtain  the  competence  in  compliance  with 

study  programme  specialization,  which  include  the 
understanding of enterprise operation and environmental 
management  processes,  as  well  as  problemsolving 
independence,  reponsibility  sense  and  skills  for 
involvement in enterprise activities;

- acquiring principles of professional ethics.
otrā svešvalodā
(ja kursu docē krievu, vācu vai franču valodā)

KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
latviski Prakse  nodrošina  teorētisko  un  lietišķi  orientēto 

zināšanu  praktisku  izmantošanu,  pielietojot  vides 
pārvaldības  ekonomiskos,  psiholoģiskos  un 
tehnoloģiskos  instrumentus,  lai  attīstītu  studiju 
programmas  specializācijas  saturam  atbilstošu 
kompetenci  un  iegūtu  maģistra  darba  izstrādei 
nepieciešamos empīriskos datus. 

angliski Through utilization of selected managemental tools in 
chosen  organizational  environment  Practice  ensures 
specialized environmental science related research and 
management  competence  development  as  well  as 
collecting  of  empirical  information  for  Master  thesis 
elaboration.  

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)

Prakses ievadinstruktāža: prakses mērķis, uzdevumi, 
dokumentācija, termiņi 

2 Lekcija

Noslēguma seminārs: prakses rezultātu prezentācija 2 Seminārs
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STUDĒJOŠĀ PATSTĀVĪGAIS DARBS
Patstāvīgā darba tēmas Patstāvīgā darba uzdevumi Apjoms 

stundās
Sagaidāmais 

rezultāts
Profesionālā prakse vides 
zinātnē

Prakses uzdevumu izpilde 
Prakses atskaites sagatavošana 
Prakses rezultātu prezentācijas 
sagatavošana

218
16
2

Prakses materiālu 
kopa

Prasības KRP iegūšanai Patstāvīgā darba izpilde, pozitīvas atsauksmes iegūšana 
no  prakses  vietas,  sekmīga  prakses  rezultātu 
aizstāvēšana noslēguma seminārā. 
Izvērtēšanai iesniedzamo dokumentu kopu veido: 
• Izvērsta  atskaite  (apjoms  līdz  25  lpp.)  atbilstoši 

prakses uzdevumiem 
• Novērtējums no prakses vietas 
• Studenta pašvērtējums

Mācību pamatliteratūra Atbilstoši studējošā prakses individuālajiem 
uzdevumiem

Mācību papildliteratūra
Periodika, interneta resursi un citi avoti

Kursa izstrādātājs:
Roberts Jūrmalietis
Juris Benders
Lilita Ābele

Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums
Kurss apstiprināts:

Dekāns/ prodekāns/
Zinātniskā institūta 

direktors 

Paraksta atšifrējums Fakultātes domes sēdes 
protokols Nr. / Institūta 
Zinātniskās padomes 

protokols Nr.
Datums


