
KURSA KODS CitiP242

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

Kursa nosaukums latviski BAKALAURA DARBS
Kursa nosaukums angliski BACHELOR PAPER
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

10

KURSA IZSTRĀDĀTĀJS/-I
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds
Māra Zeltiņa DIF Docente, dr.biol.
Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 
st.)

400

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 Eksāmens

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

Visi studiju programmas kursi (A, B un C daļa) un iegūts 
nepieciešamais KRP skaits

Zinātņu nozare/apakšnozare Vides zinātne

Kursa mērķi Izstrādāt bakalaura darbu atbilstoši bakalaura darbiem izvirzītajām
prasībām.

Kursa uzdevumi 1. Attīstīt  zinātniskās  pētniecības  kompetences,  prasmi
apkopot sava pētījuma rezultātus un izvērtēt tos. 

2. Pilnveidot prasmes pētījuma rakstiskā noformēšanā.
3. Attīstīt  prezentācijas  prasmes,  kā  arī  prasmes  atklāt  un

pamatot savu viedokli.
Kursa valoda Latviešu

STUDIJU KURSA REZULTĀTI: ZINĀŠANAS; PRASMES; KOMPETENCES
latviski Studenti  apliecina  prasmi  plānot  un  īstenot  pētījumu,  pielietot

teorētiskās un empīriskās pētījuma metodes, analizēt un interpretēt
iegūtos  rezultātus,  izstrādāt  lietišķus  priekšlikumus  un  izdarīt
secinājumu. 

angliski Students  are  able  to  plan  and  carry  out  a  research,  apply  the
theoretical and empirical research methods,   analyze and interpret
the results obtained in the research, develop constructive proposals
and draw conclusions.

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

KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
latviski Bakalaura darbs tiek izstrādāts par specializācijas virzienam (vides pārvaldība vai

 Ieteikumus studiju kursa programmas struktūras sagatavošanai LiepU skat. KVS sistēmā



vides inženierija) atbilstošu tēmu. Bakalaura darbā tiek veikta zinātniskās literatūras
analīze, analizēti matemātiski apstrādāti empīriskajā pētījumā iegūtie dati, izstrādāti
priekšlikumi problēmas risināšanai un veikta to aprobācija.

angliski Thesis is developed on the topic appropriate to the chosen direction of specialization 
(environmental management and environmental engineering). Analysis of scientific 
literature, Mathematically processed data collected in the empirical study, proposals 
for solving the problems and their approbation are included in the Bachelor Paper.

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)

STUDĒJOŠĀ PATSTĀVĪGAIS DARBS
Patstāvīgā darba

tēmas
Patstāvīgā darba uzdevumi Apjoms

stundās
Sagaidāmais

rezultāts
Studenta izvēlēta un

fakultātes domē
apstiprināta tēma

Bakalaura darbs ir patstāvīgs pētījums.
Teorētiskās daļas izstrāde. Praktiskā pētījuma 
veikšana. Iegūto rezultātu analīze un 
interpretācija. Bakalaura darba uzrakstīšana un 
noformēšana. Bakalaura darba aizstāvēšana pie 
bakalaura darba aizstāvēšanas komisijas.

400 Izstrādāts un
aizstāvēts

bakalaura darbs

Prasības KRP 
iegūšanai

Bakalaura darba izstrāde atbilstoši LiepU noteiktajām prasībām un tā aizstāvēšana. 

Mācību 
pamatliteratūra

1. Goša Zigrīda. Statistika : Mācību grāmata / Zigrīda Goša. - Rīga : Latvijas 
Universitāte, 2003. - 334 lpp. Socioloģisko pētījumu metodoloģija, metodika un 
tehnika. – R., 1981.

2. Socioloģisko pētījumu metodoloģija, metodika un tehnika. – R., 1981.
3. Watts  Simon,  Halliwell  Lyndsay.  Essential  Environmental  Science.  Methods

and Techniques.- Routledge, 1996, 512 pp.
4. Literatūras avoti 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/upload/files
Studiju _darbu_rakstiska_noformesana_12_05_2010.pdf

Periodika, interneta 
resursi un citi avoti

Kursa izstrādātājs:
M.Zeltiņa 26.11.2014.

Paraksts Paraksta atšifrējums Datums
Kurss apstiprināts: A.Jansone 26.11.2014.

Dekāns/ prodekāns/
Zinātniskā institūta

direktors 

Paraksta atšifrējums Fakultātes domes sēdes
protokols Nr.6 / Institūta

Zinātniskās padomes 
protokols Nr.

Datums 27.11.2014.

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

