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KURSA KODS CitiPC13

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

Kursa nosaukums latviski Maģistra darbs 

Kursa nosaukums angliski Master Thesis
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) A

Kredītpunktu skaits; KRP sadalījums
pa semestriem, ja kursam ir vairākas 
daļas

20 KRP

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.)

800

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 Maģistra darba  aizstāvēšana 

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
Vides zinību pētniecības metodoloģija 
Prakse

 Ieteikumus studiju kursa programmas struktūras sagatavošanai LiepU skat. KVS sistēmā
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programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)

Zinātņu nozare/apakšnozare Vides zinātne
Kursa mērķi

Maģistra darba mērķis ir apliecināt studējošo prasmi saskatīt
studiju  kursu  ietvaros  gūto  atziņu  un  prakses  pieredzes
kopveselumu  un spējas  patstāvīgi  risināt  aktuālas
videszinātniskās  (tsk.  ekotehnoloģiju  apsaimniekošanas)
problēmas.

Kursa uzdevumi
1. Attīstīt  pētnieciskā  darba  prasmes  un  iemaņas.

Pilnveidot  prasmes  un  iemaņas,  kas  nepieciešamas
dokumentos  iekļautās  informācijas  atlasei  un  kritiski
kreatīvai analīzei / interpretācijai.

2. Attīstīt  prasmes  un  iemaņas,  kas  nepieciešamas
praktiskā  pētījuma  plānošanai,  īstenošanai  un  tā
rezultātu apstrādei un analīzei

3. Pilnveidot  prasmes  un  iemaņas,  kas  nepieciešamas
pētījuma  rezultātu  prezentēšanai  un  argumentētai
aizstāvēšanai diskusijā.

Kursa valoda latviešu

KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)

latviski Kurss  attīsta   studenta  kā  pētnieka  teorētiskās  un
praktiskās  zināšanas,  metodiskās  un  organizatoriskās
prasmes,   akadēmisko  un  profesionālo  kompetenci
videszinātniskā  pētījuma  –  maģistra  darba  izstrādē,
noformēšanā un aizstāvēšanā.

angliski Course develops  researcher  academic and practical 
knowledge, methodological and organizational skills, 
academic and professional competence for elaboration, 
formulation and presentation  of  Master Thesis.

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)
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Maģistra  darba  izstrāde  tiek  veikta  individuāli,
konsultējoties  ar  darba  vadītāju.  Tā  tēmu  un  darba
vadītāju  apstiprina  Dabas  un  inženierzinātņu  fakultātes
domes  sēdē.  Maģistra  darbs  noformējams  atbilstoši
LiepU  metodisko  norādījumu  “Vides  zinātņu  maģistra
darba izstrādāšana, noformēšana un rakstīšana” prasībām.

Maģistra darba izstrādes laikā (3.semestrī) tiek organizēti
četri semināri (1 reizi mēnesī), kuros maģistranti atskaitās
par paveikto maģistra darba izpildē.

Maģistra darbs tiek aizstāvēts Profesionālā maģistra SP
Ekotehnoloģijas  maģistra  gala  pārbaudījumu  komisijas
atklātā sēdē. 

Grāda pretendents sniedz līdz 15 minūtes ilgu ziņojumu,
ietverot  maģistra darba mērķi, uzdevumu, tēmas izvēles
motivāciju,  pētāmās  problēmas  formulējumu,  pētījuma
metodoloģiju, literatūras analīzes atziņas, pētījumā iegūto
empīrisko  materiālu,  pētījuma  rezultātus  un  galvenos
secinājumus,  atbild uz komisijas locekļu un  recenzentu
jautājumiem. Darbu recenzē divi recenzenti. 

800
Individuālais darbs

Semināri

Maģistra pārbaudījums

STUDĒJOŠĀ PATSTĀVĪGAIS DARBS

Patstāvīgā darba tēmas Patstāvīgā darba
uzdevumi

Apjoms
stundās

Sagaidāmais
rezultāts

Maģistra darba izstrādes plānošana 
Darbs ar dokumentiem un zinātnisko 
literatūru.
Empīriskajam pētījumam 
nepieciešamās metodoloģijas un 
instrumentu izvēle.
Empīriskā pētījuma īstenošana, tā 
rezultātu analīze un apstrāde.
Maģistra darba izstrāde un 
noformēšana.
Maģistra darba prezentācijas 
sagatavošana.

800 Izstrādāts un 
korekti noformēts
maģistra darbs

Prasības KRP iegūšanai
Iesniegts Maģistra darba manuskripts . Maģistra darba 
sekmīga aizstāvēšana .

Mācību pamatliteratūra Metodiskie norādījumi „Vides zinātņu  maģistra darba 
izstrādāšanai, noformēšanai un rakstīšanai”

Mācību papildliteratūra

Periodika, interneta resursi un citi avoti

R.Jūrmalietis

http://www.liepu.lv/uploads/files/Mag_Vad_zin_met_ieteikumi_1.doc
http://www.liepu.lv/uploads/files/Mag_Vad_zin_met_ieteikumi_1.doc
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Kursa izstrādātājs: J.Benders

L.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


