Kredītpunktu sadalījums doktora studiju programmā „Politikas zinātne”
2020./2021. akadēmiskais gads

Kredītpunkti
(KP)

Daļa
Obligātā zinātniski pētnieciskā daļa

74

Obligātā izglītības daļa (A)

14

Ierobežotās izvēles daļa (B)

32

Brīvās izvēles daļa (C)

Kopā

120

Obligātā zinātniski pētnieciskā daļa

Studiju gads

Kredītpunkti
(KP)

Studiju kurss

1. studiju gads

Zinātniski pētnieciskais darbs

31

2. studiju gads

Zinātniski pētnieciskais darbs

25

3. studiju gads

Zinātniski pētnieciskais darbs

18
Kopā

74

Sastāvdaļas:











Publikācija starptautiskos 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
Zinātniska monogrāfija (vienīgais autors)
Sadaļa zinātniskā monogrāfijā (par sadaļu)
Pētnieciskais darbs ārvalstīs

Līdz trešā studiju gada beigām jābūt vismaz vienai publikācijai starptautiskā recenzētā
zinātniskā izdevumā

Obligātās izglītības daļas (A)

Studiju gads

Kredītpunkti
(KP)

Studiju kurss

1. studiju gads

Augstskolas pedagoģija

2

2. studiju gads

Integrētā pedagoģiskā izglītība*

2

3. studiju gads

Integrētā pedagoģiskā izglītība*

1

3. studiju gads
3. studiju gads

Promocijas eksāmens angļu valodā doktoranta
starptautiskās kompetences izvērtēšanai
Promocijas eksāmens specialitātē (politikas
zinātnē)
Kopā

3
6
14

*Integrētas pedagoģiskās izglītības sastāvdaļas:












Akadēmiskā mācību kursu izstrādāšana un pasniegšana (norādīt kursu un
augstskolu nosaukumus)
Asistēšana mācību kursu pasniegšanā (norādīt kursu, kursa vadītāju un
augstskolas nosaukumu)
Maģistra, bakalaura darbu vadītāja vai konsultanta pienākumu pildīšana
(norādīt darbu autorus, tematu nosaukumus, aizstāvēšanas vietu un datumu)
Maģistra, bakalaura, kursa, studiju darbu recenzēšana (norādīt darbu autorus,
tematu nosaukumus, aizstāvēšanas vietu un datumu)
Kursa, studiju darbu recenzēšana (norādīt darbu autorus, tematu nosaukumus,
aizstāvēšanas vietu un datumu)
Piedalīšanās maģistra, bakalaura, kursa, studiju darbu vērtēšanas komisijā
(norādīt vietu un datumu)
Mācību-metodisko materiālu vai pedagoģiskā darba pieredzes apkopojuma
publicēšana zinātniskā izdevumā (norādīt darba autorus, nosaukumu,
publicēšanas vietu un datumu)
Studentu eseju un kopsavilkumu vērtēšana
Reflektantu eseju vērtēšana
Cits pedagoģiskais darbs (raksturot)

Ierobežotās izvēles daļa (B)

Par pirmo studiju gadu jāiegūst 7 KP (izvēloties attiecīgus studiju kursus) Ierobežotās izvēles
daļā.

Studiju gads

Studiju kurss

Kredītpunkti
(KP)

1. studiju gads

Doktoranta promocijas darba seminārs:
promocijas darba izstrādes metodoloģija un
metodes

3

1. studiju gads

Zinātniskās darbības metodoloģija

2

1. studiju gads

Pētniecības ētika

2

1.studiju gads

Zinātnisko rakstu izstrāde/Zinātniskā valoda

2

2.studiju gads

Doktoranta promocijas darba seminārs:
promocijas darba struktūra

3

2.studiju gads

Citi zinātniskās darbības veidi*

6

2.studiju gads
3.studiju gads
3.studiju gads

Doktoranta promocijas darba seminārs:
promocijas darba teorētiskā daļa
Doktoranta promocijas darba seminārs:
promocijas darba pirmā varianta prezentācija
Politikas zinātnes un starptautisko attiecību teoriju
jaunumi un politiskās attīstības aktualitātes

4
4
4

3.studiju gads

Citi zinātniskās darbības veidi*

2

3.studiju gads

Civilā un vides aizsardzība

2
Kopā

32

*Citu zinātniskās darbības veidu sastāvdaļas:












Raksta publikācija (sākot ar 2 lpp.) par promocijas darba tēmu starptautiskos
zinātniskos izdevumos vai apstiprinājums par publikācijas pieņemšanu
publikācijai
Raksta publikācija (sākot ar 2 lpp.) par promocijas darba tēmu Latvijas
zinātniskos izdevumos vai apstiprinājums par publikācijas pieņemšanu
publicēšanai
Tēžu publikācija (0,5-1 lpp.) par promocijas darba tēmu starptautiska mēroga
konferencē (kongresā)
Tēžu publikācija (0,5-1 lpp.) par promocijas darba tēmu Latvijas mēroga
konferencē (kongresā)
Uzstāšanās ar referātu par promocijas darba tēmu starptautiskā zinātniskā
konferencē (kongresā)
Uzstāšanās ar referātu par promocijas darba tēmu Latvijas mērogā zinātniskā
konferencē (kongresā)
Piedalīšanās starptautisko zinātnisko semināru un konferenču organizēšanā
Piedalīšanās Latvijas mērogā zinātnisko semināru un konferenču organizēšanu
Piedalīšanās zinātniskā kopprojekta veidošanā saistībā ar promocijas darba
tēmu

