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KURSA KODS Peda4A01

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

Kursa nosaukums latviski Zinātniskā pētniecība
Kursa nosaukums angliski Scientific Research
Kursa nosaukums otrā svešvalodā
(ja kursu docē krievu, vācu vai franču valodā)

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

 Eiropas valodu un kultūru studijas

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

2

KURSA IZSTRĀDĀTĀJS/-I
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds
Linda Zulmane Humanitāro un mākslas

zinātņu fakultāte
Lektore, Mg. philol.

Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 
st.)

80

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

8

Semināru vai praktisko nodarbību 
skaits

16

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

3

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

Literatūrzinātne, valodniecība, studiju darbu rakstīšana

Zinātņu nozare/apakšnozare Literatūrzinātne
Kursa mērķi Pilnveidot studentu kompetenci teksta izveides  jomā un 

attīstīt viņu iemaņas zinātniska darba (bakalaura u.c. studiju 
darbu) izstrādē, kā arī izmantot literatūrzinātnes terminus 
valodas un literatūras mācību  procesā un zinātniskā darbā.

Kursa uzdevumi 1. Rosināt  izprast tekstuālās darbības nozīmi valodas un 
literatūras apguves procesā, pētīt, analizēt un salīdzināt
dažādus zinātnisko tekstu paraugus.

2. Veidot zinātniska darba rakstīšanas prasmes, izmantojot 
atbilstošu valodas stilu un terminoloģiju, kā arī 
noformējuma prasības. 

3. Palīdzēt gūt priekšstatu par akadēmiskās rakstīšanas
pamatnostādnēm.

4. Nodrošināt  izpratni  par latviešu valodas  zinātniskā
un populārzinātniskā stila pazīmēm un īpatnībām.

Kursa valoda latviešu

STUDIJU KURSA REZULTĀTI: ZINĀŠANAS; PRASMES; KOMPETENCES
latviski Studenti  spēj  formulēt  zinātniskā  darba  ievadā

nepieciešamo, argumentēt  tēmas izvēli,  uzrakstīt  zinātniski

 Ieteikumus studiju kursa programmas struktūras sagatavošanai LiepU skat. KVS sistēmā
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pētniecisku darbu atbilstoši LiepU prasībām gan satura un
noformējuma ziņā, to prezentēt.

angliski Students are able to formulate a scientific introduction 
necessary, to argue the choice of theme, write a 
scientific research work in accordance with the 
requirements of LiepU both in terms of content and 
style, to present it.

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

KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
latviski Kursā tiek aplūkoti tie literatūrzinātnes un zinātniskās 

pētniecības jautājumi, kas studentiem nodrošina prasmi
uzrakstīt zinātniski pētniecisku darbu, izmantojot 
terminoloģiju, noformējuma prasības atbilstošas LiepU 
studiju darbu noteikumiem.

angliski Literary theory and research issues are being discussed 
in the course, thus insuring that the students acquire a 
skill-set for research and thesis paper writing, whilst 
using the correct literary theory and linguistics 
terminology, as well as following the Guidebook on the
Form and Content of Academic Papers by LiepU.

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)

Literatūrzinātnes  un valodniecības termini, to lietojums. Zinātniska darba rakstīšana.
Akadēmiskā  (zinātniskā)  rakstīšana:

priekšmets,  principi,  pamatnostādnes.  Studijām
izmantojamā  literatūra.  Rakstīšanas  psiholoģiskie
aspekti. Prokrastinācija.

4 lekcija

Zinātniskā  literatūra,  citēšana,  autortiesību
jautājums,  plaģiātisms  un  pašplaģiātisms.  Pareizas
un  korektas  citu  autoru  darbu  fragmentu
izmantošanas  nosacījumi.  Citātu  iesaistīšanas  veidi
zinātniskā darbā. 

4 lekcija

Latviešu  valodas  stilu  klasifikācija  pēc
funkcionalitātes. Latviešu valodas zinātniskais stils.
Zinātnes valodas stila pazīmes, izmantojuma jomas.
Populārzinātniskais stils.

4 semināri

Latviešu  zinātniskais  diskurss,  tā  specifika.
Zinātnes  valodas  teksti.  Mutvārdu  teksti  un
rakstveida teksti. Zinātnes valodas tekstu veidi/žanri.

4 praktiskās nodarbības
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Literatūrzinātnes termini, jēdzieni, definīcijas, to 
izmantojums literatūrpētniecībā. 

               
12

Lekcijas/semināri

Tekstu analīze, atbilstība literatūrzinātnes un 
valodniecības terminu izmantojumam, valodas stiliem.

4 praktiskās nodarbības

Bibliogrāfiskās  norādes  un  bibliogrāfiskās
atsauces.  Pareizu  bibliogrāfisko  norāžu  un  atsauču
izveide. Literatūras saraksta noformēšana. 

Prasības  zinātniskā  darba  izstrādei  un
noformējumam.  Zinātniskā  teksta  struktūra.
Titullapa.  Tabulu,  shēmu,  diagrammu,  attēlu  u.  c.
iekļaušana  zinātniskajā  tekstā.  Teksta  satura,
virsrakstu un apakšvirsrakstu noformēšana. 

8 praktiskās nodarbības

Zinātniskās rakstīšanas prakse. Jautājums par
personiskā  un  bezpersoniskā  izteiksmes  veida
īstenošanu  zinātniskajā  stilā.  Atsevišķu  zinātniskā
darba  daļu  teksta  rakstīšana,  darbs  ar  teksta
pirmvariantu,  rediģēšana,  teksta  pilnveide  un  gala
varianta uzrakstījums.

Zinātniskā  teksta  noformēšana  datorrakstā.
Nosacījumi korektam datorrakstam.

8 praktiskās nodarbības

Kopā: 48

STUDĒJOŠĀ PATSTĀVĪGAIS DARBS
Patstāvīgā darba tēmas Patstāvīgā darba uzdevumi Apjoms

stundās
Sagaidāmais

rezultāts

Zinātniska darba pētniecība  Teorētiskās  literatūras
studijas

10 Studenti
iepazinušies ar

teorētisko
literatūru,
konspekts

Citātu  iesaistīšanas  veidi
zinātniskā darbā. 
Bibliogrāfiskās  norādes  un
bibliogrāfiskās atsauces. 

 Prezentācijas  par
atsevišķiem  kursa  satura
izpētes jautājumiem

14 Prezentācijas

Literatūras  saraksta
noformēšana. 

 Literatūras  apzināšana,
literatūras  saraksta
noformēšana

12 Izveidots, pareizi 
noformēts 
literatūras 
saraksts

Prasības zinātniskā darba
izstrādei un noformējumam.

 Darba uzrakstījums (teksts
+  titullapa,  bibliogrāfija),
rediģēšana,  gala  varianta
izstrāde

20 Uzrakstīts
zinātniski

pētniecisks darbs
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Prasības KRP iegūšanai Sekmīgi nokārtoti visi patstāvīgie darbi; aktīva 
līdzdalība semināros un praktiskajās nodarbībās; izprasti
teorētiskie jautājumi, kas skatīti lekcijās, uzrakstīts 
zinātniski pētniecisks darbs.

Mācību pamatliteratūra 1. Eko, Umberto. Kā uzrakstīt diplomdarbu. Tulk.
Dace Meiere. Rīga : Jāņa Rozes apg., 2006.

2. Farneste,  Monta.  The  Academic  Essay  as  a
Basis  for  Research  Paper  Writing.  [Riga]  :
University of Latvia Press, 2012.

3. Jordan,  Mary  Kaye,  Plakans,  Lia. Reading
and  writing  for  academic  success.  Michigan  :
University of Michigan Press, 2003.

4. Mūze, Baiba, Pakalna, Daina, Kalniņa, Iveta.
Bibliogrāfiskās  norādes  un  atsauces:
metodiskais  līdzeklis.  Rīga :  LU Akadēmiskais
apgāds, 2005.

5. Valeinis,  V.  Ievads  literatūrzinātnē.  R.:
Zvaigzne, 2007

Mācību papildliteratūra 1. Goldberga, Natālija. Rakstīt par būtisko. Tulk.
Sandra Volšteine. Rīga : Jumava, 2004.

2. Laiveniece,  Diāna. Subjektīvā  un  objektīvā
izteiksmes  veidi  zinātnes  valodā.  Vārds  un  tā
pētīšanas  aspekti :  rakstu  krājums  14  (1).
Liepāja : LiePA, 2010, 128.–138. lpp.

3. Lokmane,  Ilze,  Kalnača,  Andra. Studentu
pētnieciskie darbi un zinātniskais stils.  Valodas
kvalitāte.  VVK.  Raksti  2.  sēj.  Rīga  :  Valsts
valodas komisija, 2006, 69.–76. lpp. 

4. Paegle, Dzintra. Ievada struktūra diplomdarbos.
Valodas  kvalitāte.  VVK.  Raksti  2. sēj.  Rīga  :
Valsts valodas komisija, 2006, 99.–106. lpp. 

5. Rozenvalde,  Inta,  Jansone,  Ieva. Gatavojam
publikāciju.  Par  ko  jādomā?  Konferences
„Zinātnes  valoda”  materiāli.  Rīga  :  Valsts
valodas komisija, 2003, 44. –51. lpp.

6. Rozenvalde,  Inta. Akadēmiskās  rakstīšanas
kompleksais  raksturs.  Latviešu valoda –
pastāvīgā  un  mainīgā.  VVK.  Raksti.  3.  sēj.
Rīga  :  Valsts  valodas  komisija,  2007,  71.–
82. lpp.

7. Vītola,  Inita. Daiļdarba  valodas  un  interpunkcijas
analīze : ceļā uz teksta satura izpratni.  Valodas ceļi
un  krustceļi  :  rakstu  krājums.  Rīga  :  Apgāds  Garā
pupa, 2004, 45.–72. lpp.

Periodika, interneta resursi un citi avoti http://www.liepu.lv/lv/293/studiju-darbu-rakstisana

Kursa izstrādātājs:
L. Zulmane

Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums
Kurss apstiprināts: 27.08.2013.
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Dekāns/ prodekāns/
Zinātniskā institūta

direktors 

Paraksta atšifrējums Fakultātes domes sēdes
protokols Nr. 1 

Datums 29.08.2013


