
KURSA KODS CitiP224

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

Kursa nosaukums latviski Kvalifikācijas eksāmens
Kursa nosaukums angliski Qualifying examination

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

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

80

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

2

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

Sekmīgi izpildītas studiju programmu prasības (A, B un C daļa), 
iegūts nepieciešamais KRP skaits 

Zinātņu nozare/apakšnozare Vides zinātne
Kursa mērķi Profesionālo kompetenču apliecināšana

Kursa uzdevumi Pārbaudīt  studentu  teorētisko  un  praktisko  sagatavotību  darbam
atbilstoši iegūstamajai kvalifikācijai.

Kursa valoda Latviešu

STUDIJU KURSA REZULTĀTI: ZINĀŠANAS; PRASMES; KOMPETENCES
latviski Prasme  apkopot,  sistematizēt  un  pielietot  praksē  studiju

laikā iegūtās teorētiskās un praktiskās zināšanas
angliski Ability to collect, systematize and put into practice theoretical and

practical knowledge acquired during the study period.
otrā svešvalodā
(ja kursu docē krievu, vācu vai franču valodā)

KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
latviski Kvalifikācijas eksāmenā tiek iekļauti jautājumi par studiju kursos 

apgūtajām tēmām atbilstoši profesiju standartiem (vides 
pārvaldības speciālists vai vides inženieris). Eksāmens notiek 
mutiski, studentu atbildes vērtē valsts pārbaudījumu komisija.

angliski Questions on topics studied at the courses according to the 

 Ieteikumus studiju kursa programmas struktūras sagatavošanai LiepU skat. KVS sistēmā



occupational standards (environmental management specialist or 
environmental engineer) are included in the Qualification exam. 
The student’s answers at the verbal exam are evaluated by the state
examination commission.

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)

Atsevišķu, profesijas standartiem atbilstošu zināšanu
nodrošinošu studiju kursu docētāju pārskata lekcijas

4 Lekcijas

STUDĒJOŠĀ PATSTĀVĪGAIS DARBS
Patstāvīgā darba tēmas Patstāvīgā darba uzdevumi Apjoms

stundās
Sagaidāmais

rezultāts
Atbilstošo virzienu studiju kursu

tēmas
Teorētiski un praktiski sagatavoties

valsts pārbaudījumam -
kvalifikācijas eksāmenam

76 Sekmīgi
nokārtots
eksāmens

Prasības KRP iegūšanai Sekmīgi nokārtots eksāmens

Mācību pamatliteratūra Attiecīgo studiju kursu docētāju ieteikumi
Mācību papildliteratūra Attiecīgo studiju kursu docētāju ieteikumi
Periodika, interneta resursi un citi avoti Attiecīgo studiju kursu docētāju ieteikumi

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.


