Kredītpunktu sadalījums doktora studiju programmā „Juridiskās zinātnes”
2020./2021. akadēmiskais gads
Kredītpunkti
(KP)

Daļa
Obligātā zinātniski pētnieciskā daļa

72

Obligātā izglītības daļa (A)

20

Ierobežotās izvēles daļa (B)

22

Brīvās izvēles daļa (C)

6
Kopā

120

Obligātā zinātniski pētnieciskā daļa
Studiju gads

Kredītpunkti
(KP)

Studiju kurss

1.studiju gads

Zinātniski pētnieciskais darbs

20

2.studiju gads

Zinātniski pētnieciskais darbs

26

3.studiju gads

Zinātniski pētnieciskais darbs

26
Kopā

72

Sastāvdaļas:
 Publikācija starptautiski recenzētos zinātniskos izdevumos, vai apstiprinājums par
publikācijas pieņemšanu publikācijai
 Publikācija Latvijas recenzētā zinātniskā izdevumā, vai apstiprinājums par publikācijas
pieņemšanu publicēšanai
 Starptautisko konferenču un kongresu recenzēto referātu pilna teksta (Proceedings)
izdevums (vismaz 3 lpp.)
 Mutisks ziņojums vai referāts par promocijas darba tēmu starptautiskā kongresā vai
konferencē
 Mutisks ziņojums vai referāts par promocijas darba tēmu vietēja mēroga kongresā vai
konferencē
 Tēzes starptautiskā kongresā/seminārā
 Tēzes vietēja mēroga kongresā/ seminārā
 Starptautisks patents
 Latvijas patents
 Zinātniska monogrāfija (vienīgais autors)
 Sadaļa zinātniskā monogrāfijā (par sadaļu)
 Pētnieciskais darbs ārvalstīs, par katru mēnesi
Obligātās izglītības daļas (A)
Studiju gads

Studiju kurss

Kredītpunkti
(KP)

1.studiju gads

Sociāli – tiesiskās problēmas

4

1.studiju gads

Tiesiska politika

2

1.studiju gads

Zinātniskās darbības metodoloģija

2

1.studiju gads

Pētniecības ētika

2

1.studiju gads

Augstskolas pedagoģija

2

1.studiju gads

Svešvaloda jurisprudencē

8
Kopā

20

Ierobežotās izvēles daļa (B)
Studiju kurss tiek izvēlēts atbilstoši tiesību specializācijas virzienam.
Studiju gads

Kredītpunkti
(KP)

Studiju kurss

2.studiju gads

Krimināltiesības

10

2.studiju gads

Administratīvās tiesības

10

2.studiju gads

Civiltiesības

10

2.studiju gads

Starptautiskās tiesības

10

3.studiju gads

Krimināltiesības

10

3.studiju gads

Administratīvās tiesības

10

3.studiju gads

Civiltiesības

10

3.studiju gads

Starptautiskās tiesības

10

3.studiju gads

Civilā un vides aizsardzība

2
Kopā

22

Brīvās izvēles daļa (C)
Par diviem studiju gadiem jāiegūst 6 KP, izvēloties katrā studiju gadā vienu no diviem
piedāvātajiem studiju kursiem Brīvās izvēles daļā.
Studiju gads
2.studiju gads

Studiju kurss
Tiesību filozofija

Kredītpunkti
(KP)
4

2.studiju gads

Tiesību socioloģija

4

3.studiju gads

Tiesiskā aksioloģija

2

3.studiju gads

Zinātnisko rakstu izstrāde/ Zinātniskā valoda

2

Kopā

6

