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APSTIPRINĀTS 

Latvijas Universitātes  

P.Stradiņa medicīnas koledžas padomes  

2018. gada 28. augusta sēdē, prot. Nr. 4 

 

 

KVALIFIKĀCIJAS DARBA IZSTRĀDES PROCESA NORISE 
 

STUDĒJOŠIEM, KURI UZSĀK STUDIJAS AKADĒMISKĀ STUDIJU GADA RUDENS SEMESTRĪ 

 

Nr. 

p.k. 
IZSTRĀDES GALVENIE POSMIE TERMIŅŠ 

1.  
Studējošā iesniegums par kvalifikācijas darba temata 

apstiprināšanu Priekšaizstāvēšanas komisijā. 

2018. gada 01. oktobris 

2.  
Kvalifikācijas darba temata un plāna prezentācija. 

Kvalifikācijas darba vadītāja apstiprināšana.  

Mēneša laikā no 

studējošā iesnieguma 

saņemšanas 

3.  

Priekšaizstāvēšana. 

 Studējošais prezentē paveikto: uzrāda ievadu, teorijas 

melnrakstu, pētījuma instrumentu, izstāsta pētījuma 

plānu.  

 Priekšaizstāvēšanā piedalās darba vadītājs.  

Ja klātienes dalība nav iespējama, darba vadītājs 

iesniedz rakstisku atzinumu. 

 

Pēc atsevišķa grafika: 

2018. gada decembris – 

2019. gada februāris 

4.  

Kvalifikācijas darbu iesniegšanas grafika paziņošana. 

Rīkojuma parakstīšana. 

 Parakstot rīkojumu, studējošais pēc priekšaizstāvēšanas 

apstiprina izvēlēto tematu un kvalifikācijas darba 

iesniegšanas grafika ievērošanu. 

Līdz 

2019. gada martam 

5.  
Studējošā iesniegums par kvalifikācijas darbā plānotā 

pētījuma instrumenta izvērtēšanu Koledžas Ētikas komisijā 

gadījumā, ja nepieciešams.  

2018. gada decembris – 

2019. gada aprīlis 

6.  
Pētījuma veikšanai nepieciešamo atļauju kārtošana. 

 Izziņu vai apliecinājumu izņemšana studiju daļās. 

2018. gada decembris – 

2019. gada aprīlis 

7.  Recenzenta nozīmēšana Pēc atbilstoša grafika 

8.  

Kvalifikācijas darbu iesniegšana direktores vietniecei 

pētniecības jautājumos. 

 

Kvalifikācijas darbu studējošais iesniedz:  

 datorizdrukā – 2 (divi) iesieti eksemplāri: 

- viens datorizdrukas eksemplārs – cietajos vākos; 

- otrs datorizdrukas eksemplārs – mīkstajos vākos. 

 elektroniskā (PDF – Portable Document Format) 

formātā. 

 
 Maksājums par kavētu kvalifikācijas darba nodošanu  

saskaņā ar Koledžas dokumentu “Latvijas Universitātes 

P.Stradiņa medicīnas koledžas maksas pakalpojumu 

cenrādis” (apstiprināts ar LU 09.02.2017. rīkojumu Nr. 1/55). 

Katrai studiju grupai 

pēc atsevišķa grafika 

9.  
Kvalifikācijas darba recenzēšana. Atbilstoši direktores 

rīkojumam 

10.  

Kvalifikācijas darba aizstāvēšana. 

 Pētījuma vizualizācija, izmantojot Microsoft PowerPoint 

programmatūru vai līdzvērtīgu programmu.   

 Studējošā atbildes uz valsts noslēguma pārbaudījumu 

komisijas jautājumiem, dalība diskusijā. 

Atbilstoši direktores 

rīkojumam 
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KVALIFIKĀCIJAS DARBA IZSTRĀDES PROCESA NORISE 

 

STUDĒJOŠIEM, KURI UZSĀK STUDIJAS AKADĒMISKĀ STUDIJU GADA PAVASARA SEMESTRĪ 

 

Nr. 

p.k. 
IZSTRĀDES GALVENIE POSMIE TERMIŅŠ 

1. 
Studējošā iesniegums par kvalifikācijas darba temata 

apstiprināšanu Priekšaizstāvēšanas komisijā. 

2019. gada 01. marts 

2. 
Kvalifikācijas darba temata un plāna prezentācija. 

Kvalifikācijas darba vadītāja apstiprināšana.  

Mēneša laikā no 

studējošā iesnieguma 

saņemšanas 

3. 

Priekšaizstāvēšana. 

 Studējošais prezentē paveikto: uzrāda ievadu, teorijas 

melnrakstu, pētījuma instrumentu, izstāsta pētījuma 

plānu.  

 Priekšaizstāvēšanā piedalās darba vadītājs.  

Ja klātienes dalība nav iespējama, darba vadītājs 

iesniedz rakstisku atzinumu. 

2019. gada septembris 

4. 

Kvalifikācijas darbu iesniegšanas grafika paziņošana. 

Rīkojuma parakstīšana. 

 Parakstot rīkojumu, studējošais pēc priekšaizstāvēšanas 

apstiprina izvēlēto tematu un kvalifikācijas darba 

iesniegšanas grafika ievērošanu. 

Līdz 

2019. gada decembrim 

5. 
Studējošā iesniegums par kvalifikācijas darbā plānotā 

pētījuma instrumenta izvērtēšanu Koledžas Ētikas komisijā 

gadījumā, ja nepieciešams.  

2019. gada septembris – 

2019. gada novembris 

6. 
Pētījuma veikšanai nepieciešamo atļauju kārtošana. 

 Izziņu vai apliecinājumu izņemšana studiju daļās. 

2019. gada septembris – 

2019. gada novembris 

7. Recenzenta nozīmēšana Pēc atbilstoša grafika 

8. 

Kvalifikācijas darbu iesniegšana direktores vietniecei 

pētniecības jautājumos. 

 

Kvalifikācijas darbu studējošais iesniedz:  

 datorizdrukā – 2 (divi) iesieti eksemplāri: 

- viens datorizdrukas eksemplārs – cietajos vākos; 

- otrs datorizdrukas eksemplārs – mīkstajos vākos. 

 elektroniskā (PDF – Portable Document Format) 

formātā. 

 
 Maksājums par kavētu kvalifikācijas darba nodošanu  

saskaņā ar Koledžas dokumentu “Latvijas Universitātes 

P.Stradiņa medicīnas koledžas maksas pakalpojumu 

cenrādis” (apstiprināts ar LU 09.02.2017. rīkojumu Nr. 1/55). 

Katrai studiju grupai 

pēc atsevišķa grafika 

9. 
Kvalifikācijas darba recenzēšana. Atbilstoši direktores 

rīkojumam 

10. 

Kvalifikācijas darba aizstāvēšana. 

 Pētījuma vizualizācija, izmantojot Microsoft PowerPoint 

programmatūru vai līdzvērtīgu programmu.   

 Studējošā atbildes uz valsts noslēguma pārbaudījumu 

komisijas jautājumiem, dalība diskusijā. 

Atbilstoši direktores 

rīkojumam 

 

 

 

 

 

 


