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Kredītpunktu sadalījums doktora studiju programmā „Socioloģija”  

2021./2022. akadēmiskais gads 

 

Daļa 
Kredītpunkti 

(KP) 

Obligātā zinātniski pētnieciskā daļa 72 

Obligātā izglītības daļa (A) 40 

Ierobežotās izvēles daļa (B) 4 

Brīvās izvēles daļa (C)   4 

Kopā 120 

 

Obligātā zinātniski pētnieciskā daļa 

 

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 

• Starptautiskais doktorantu seminārs, vasaras skola 

• Promocijas darba sagatavošana un apspriešana katedrā vai doktorantūras padomē 

 

Līdz trešā studiju gada beigām jābūt vismaz vienai citējamai publikācijai starptautiski recenzētā 

zinātniskā izdevumā 

 

Studiju gads Studiju kurss 
Kredītpunkti 

(KP) 

1.studiju gads Zinātniski pētnieciskais darbs 26 

2.studiju gads Zinātniski pētnieciskais darbs 24 

3.studiju gads Zinātniski pētnieciskais darbs 22 

Kopā 72 
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Obligātās izglītības daļas (A) 

 

Studiju gads Studiju kurss 
Kredītpunkti 

(KP) 

1.studiju gads Kvantitatīvās pētniecības metodes 2 

1.studiju gads Kvalitatīvās pētniecības metodes 2 

1.studiju gads Zinātniskās darbības metodoloģija 2 

1.studiju gads 
Augstskolas pedagoģija 2 

1.studiju gads 
Pētniecības ētika 2 

1.studiju gads Doktorantu 1. seminārs: plānojuma un 

metodoloģijas apspriešana 
2 

2.studiju gads Sociālā politika 4 

2.studiju gads Socioloģijas teorijas 6 

2.studiju gads 
Doktorantu 2.seminārs: teorētiskās daļas 

apspriešana 
2 

3.studiju gads 
Doktorantu 3.seminārs: pētnieciskās daļas 

apspriešana 
2 

3.studiju gads Piedalīšanās pamatstudiju realizācijā* 6 

3.studiju gads 
Promocija eksāmens socioloģijas teorijā un 

specializācijā 
5 

3.studiju gads Promocijas eksāmens svešvalodā 3 

Kopā 40 

 

*Piedalīšanās pamatstudiju realizācijā sastāvdaļas: 

• Lekciju kursa sagatavošana un nolasīšana 

• Kursa vai bakalaura darba vadīšana 

• Asistēšana studiju priekšmeta pasniedzējam, semināru vadīšana, 

kopsavilkumu referātu labošana 

 

Ierobežotās izvēles daļa (B)  

 

Studiju gads Studiju kurss 
Kredītpunkti 

(KP) 

1.studiju gads Zinātnisko rakstu izstrāde / Zinātniskā valoda  2 

3.studiju gads Civilā un vides aizsardzība 2 

Kopā 4 
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Brīvās izvēles daļa (C)  

 

2.studiju gadā jāiegūst 4 KP, izvēloties kādu no piedāvātajiem studiju kursiem Brīvās izvēles 

daļā.   

 

Studiju gads Studiju kurss 
Kredītpunkti 

(KP) 

2.studiju gads Veselības un medicīnas socioloģija 2 

2.studiju gads Vieslektora kurss 2 

2.studiju gads Matemātiskā statistika 2 

2.studiju gads Zinātnisko rakstu izstrāde / Zinātniskā valoda 2 

2.studiju gads Kultūras un komunikācijas socioloģija 2 

2.studiju gads 
Sociālantropoloģijas pieejas savas sabiedrības 

izpētē 
2 

Kopā 4 

 

 


