
KURSA KODS CitiP650

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

Kursa nosaukums latviski PIRMSDIPLOMA PRAKSE
Kursa nosaukums angliski PRE-DIPLOMA PRACTICE
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

12 

KURSA IZSTRĀDĀTĀJS/-I
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds
Māra Zeltiņa DIF Docente, bioloģijas doktore

Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 
st.)

480 (12 nedēļas)

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

1. – 4.kursa teorētiskie kursi un 1. – 3.kursa prakse

Zinātņu nozare/apakšnozare Vides zinātnes 
Kursa mērķi Izveidot teorētisko un eksperimentālo bāzi bakalaura darbam.

Kursa uzdevumi 1. Izvēlēties  pētāmo  problēmu/jautājumu  un  izstrādāt
atbilstošu pētījumu programmu.

2. Izveidot un īstenot eksperimentālā pētījuma plānu.
3. Veidot pētījuma teorētisko bāzi.

Kursa valoda Latviešu 

STUDIJU KURSA REZULTĀTI: ZINĀŠANAS; PRASMES; KOMPETENCES
latviski Studenti  apliecina  prasmi  identificēt  pētījuma  problēmu,

plānot teorētisko un praktisko pētījumu, prakses vietā īstenot
pētījuma  programmu  un  iegūt  rezultātus  bakalaura  darba
praktiski pētnieciskajai daļai. 

angliski Students  demonstrate  their  ability  to  identify  research
problems,  plan  the  theoretical  and  practical  research,
implement the research program in the place of the practice
and  get  results  for  the  practical  research  part  of  the
bachelor's thesis.

otrā svešvalodā

 Ieteikumus studiju kursa programmas struktūras sagatavošanai LiepU skat. KVS sistēmā



(ja kursu docē krievu, vācu vai franču valodā)

KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
latviski Prakses  vietas  izvēle  un  uzdevumu  izstrāde  notiek  sadarbībā  ar  bakalaura  darba

zinātnisko vadītāju atbilstoši izvēlētajam specializācijas virzienam un bakalaura darba
tēmai.
Prakses laikā tiek precizēta pētījuma problēma un hipotēze vai pētījuma jautājums, 
mērķis un uzdevumi, izvēlētas atbilstošas pētījuma metodes.
Atbilstoši izstrādātajai pētījuma programmai tiek veikts empīriskais pētījums.
Līdztekus tiek analizēta zinātniskā literatūra un citi resursi, veidota bakalaura darba 
teorētiskā bāze.

angliski Choosing of the company to have the practice and tasks appropriate for the chosen area 
of specialization and the topic of the bachelor's thesis are being prepared in 
collaboration with the scientific supervisor.
During the practice the research problem and hypothesis or the topic, the aim and tasks 
are specified, the appropriate research methods are selected.
The empirical study is carried out according to the research program.
In addition analysis of the scientific literature and other resources is carried out to design
the  theoretical basis of the bachelor's 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)

Pirmsdiploma prakses instruktāža 2 Lekcija
Prakses starpatskaites izstrāde un prezentācija 2 Seminārs
Prakses noslēguma seminārs 2 Seminārs

STUDĒJOŠĀ PATSTĀVĪGAIS DARBS
Patstāvīgā darba tēmas Patstāvīgā darba

uzdevumi
Apjoms
stundās

Sagaidāmais rezultāts

Atbilstoši bakalaura darba 
tēmai

Ar darba zinātnisko
vadītāju saskaņoti
prakses uzdevumi

474 Bakalaura  darba  melnraksts,
priekšaizstāvēšanas  prezentācija,
norādes uz turpmāk veicamajiem
uzdevumiem  bakalaura  darba
pabeigšanai.

Prasības KRP iegūšanai Pozitīvas atsauksmes iegūšana no prakses vietas, pozitīvs bakalaura darba 
melnraksta vērtējums un sekmīga bakalaura darba priekšaizstāvēšana

Mācību pamatliteratūra Saskaņā ar pētījuma tematiku

Studiju darbu rakstīšana un noformēšana. Metodiski norādījumi LPA 
studentiem. 7. (papildinātais, pārstrādātais) izdevums. – Liepāja : LiePA, 
2004. – 34 lpp.

Mācību papildliteratūra
Periodika, interneta resursi 
un citi avoti

Datu bāzes (EBSCO, SAGE, ScienceDirect u.c.)

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. 


