
KURSA KODS KomZP034

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

Kursa nosaukums latviski Studiju darbs III
Kursa nosaukums angliski Annual paper III

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

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

Vides  un  atjaunojamo  energoresursu  pārvaldība  un
inženierija

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

2 KRP

KURSA IZSTRĀDĀTĀJS/-I
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds
Māra Zeltiņa Dabas un inženiezinātņu fakultāte Docente,  Dr. biol. 

Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 
st.)

80

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

1

Semināru vai praktisko nodarbību 
skaits

2

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

P

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

Vides pētījumu metodoloģija; Ietekmes uz vidi novērtējums;  
Vides analītika un monitorings; Vides tehnoloģijas (B); Atkritumu 
apsaimniekošana; Ūdens resursu apsaimniekošana  (BI); 
Hidrodinamika; Praktiskie risinājumi vides inženierzinātnēs (BII); 
Biofizika (BII).

Zinātņu nozare/apakšnozare Vides zinātne 
Kursa mērķi Pētnieciskā darba plānošanas un īstenošanas prasmju attīstība un 

nostiprināšana, bakalaura darba pētījuma problemātikas 
precizēšana .

Kursa uzdevumi 1. Padziļināt studentu zināšanas izvēlētās specializācijas 
teorētiskajos pamatos. 
2. Nostiprināt  specializācijai atbilstošo pētījuma metožu 
izmantošanā. 
3. Apkopot un analizēt prakses laikā iegūto empīrisko materiālu.

Kursa valoda Latviešu

STUDIJU KURSA REZULTĀTI: ZINĀŠANAS; PRASMES; KOMPETENCES
latviski Prasme  izvēlēties  pētījuma  mērķim  atbilstošas  pētījuma

metodes,  analizēt  un  interpretēt  empīriskā  pētījuma
rezultātus. 

angliski Ability to choose appropriate research methods for the topic of the
research;  analyze  and  interpret the  empirical results  of  the
research.

 Ieteikumus studiju kursa programmas struktūras sagatavošanai LiepU skat. KVS sistēmā



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

KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
latviski Studiju  darbs  tiek  izstrādāts  mācībspēka-  zinātniskā  vadītāja

vadībā.  Studiju  darbs  strukturējams  un  noformējams  atbilstoši
LiepU metodisko norādījuma prasībām. Studiju darba apjoms- 25-
30 lpp. datorrakstā.  

angliski The annual paper is worked out under guidance of the research
consultant. The annual paper is structured and formatted according
to the methodological instruction for LiepU students. Volume of
annual paper- 25-30- pages in computer typing.

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)

Studiju darba rakstīšana un noformēšana 2 1 lekcija
Studiju darba aizstāvēšana 4 2 semināri

STUDĒJOŠĀ PATSTĀVĪGAIS DARBS
Patstāvīgā darba

tēmas
Patstāvīgā darba uzdevumi Apjoms

stundās
Sagaidāmais rezultāts

Studiju darba III
izstrāde

 (un aizstāvēšana)

Teorētiskās literatūras studijas.
Studiju darba teorētiskās un

praktiskās daļas izstrāde. Darba
noformēšana un sagatavošana

prezentācijai,

74 Prasme izstrādāt pētījuma
metodiku, īstenot empīrisko
pētījumu, interpretēt iegūtos
datus un izmantot pētījuma

rezultātus priekšlikumu
izstrādei

Prasības KRP 
iegūšanai

Sadarbība ar darba zinātnisko vadītāju, darba izstrāde, aizstāvēšana. 

Mācību 
pamatliteratūr
a

1.Kristapsone, S. Zinātniskā pētniecība studiju procesā. Rīga: Turība, 2008.
2. Kroplijs, A., Račevska, M. Kvalitatīvās pētniecības metodes sociālajās zinātnēs. 
Rīga: RaKa, 2004
3. Vides tehnoloģijas (D. Blumbergas red.). Rīga: LU,  2010.

Mācību 
papildliteratūr
a

1.  Vides  rādītāji  Latvijā  2009.gadā :  statistisko  datu  krājums =  Environmental
Indicators in Latvia in 2009 :  collection of statistical data /  Latvijas Republikas
Centrālā  statistikas  pārvalde ;  tulk.  angļu  val.  Ieva  Stangaine. -  Rīga :  Latvijas
Republikas  Centrālā  statistikas  pārvalde,  2010. -  51  lpp. :  diagr.,tab. -  (Latvijas
statistika). - Teksts paral. latv., angļu val.  ISBN 9789984063928 ISSN 1407-0766
2. Salvato, J.A., Nemerow, N.L., Agardy, F.J. Environmental Engineerig (5th ed.).
N.Y.: Willey
3.  Pētījumu  metodes  ekonomikā  un  biznesā:  mācību  līdzeklis  ekonomikas  un
Vadības fakultāšu studentiem/ V. Kozlinskis.- Jelgava: Latvijas Lauksaimniecības
universitāte, 2001.-97 lpp. 

Periodika, 
interneta 
resursi un citi 
avoti

 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_1
2_05_2010.pdf

 http://petnieciba.lv
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