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Nolikums par kvalifikācijas darba izstrādāšanu un aizstāvēšanu 

 

1. Kvalifikācijas darbs tiek izstrādāts un aizstāvēts studiju programmas ietvaros.  

 

1.1. Kvalifikācijas darbs ir patstāvīgi veikts pētījums, kura mērķis ir dot iespēju 

novērtēt studenta gatavību patstāvīgi izmantot iegūtās zināšanas un iemaņas 

pētniecisku un profesionālu problēmu risināšanā. 

 

1.2. Pētījuma tēmas izvēle notiek sadarbojoties studentam, potenciālajam darba 

vadītājam, studiju programmas vadītājam un akadēmiskās struktūrvienības 

vadītājam.  

 

1.3. Studenti vismaz 6 mēnešus pirms paredzētās darbu aizstāvēšanas aizpilda RSU 

kvalifikācijas darba tēmas pieteikuma un aizstāvēšanas lapu (veidlapa Nr. E-7-K) 

un iesniedz studiju programmas vadītājam rakstisku pieteikumu pētījumam, kurā 

pamato tēmas aktualitāti, definē mērķus, uzdevumus, hipotēzi vai pētījuma 

jautājumu un darbā izmantojamās metodes. Biomedicīniska pētījuma gadījumā 

iesniedz arī rakstisku pieteikumu pētījumam par izvēlēto tēmu RSU Ētikas 

komisijai. 

 

1.4. Tēmas, darba vadītājus un darbu iesniegšanas termiņus apstiprina fakultātes 

Domē saskaņā ar RSU normatīvajiem aktiem un fakultāšu Domēs 

apstiprinātajām darba izstrādes prasībām. 

 

1.5. Ne vēlāk kā 2 nedēļās pirms paredzētās darbu aizstāvēšanas fakultātes Domē 

apstiprina kvalifikācijas darbu recenzentu sarakstu. 

 

1.6. Studiju programmas vadītājs ir atbildīgs par to, ka vismaz 2 nedēļas pirms 

paredzētās darbu aizstāvēšanas informācija par darbu aizstāvēšanas laiku un vietu 

ir publiski pieejama. 

 

 



1.7. Kvalifikācijas darba apjomam ir jābūt 20-30 lpp., neskaitot attēlus, zīmējumus, 

grafikus, tabulas un pielikumus. Darbam jābūt uzrakstītam latviešu valodā un 

noformētam datorsalikumā (A4 formāts, Times New Roman 12. raksts), ievērojot 

1,5 intervālus starp rindām, un atbilstošam literāri rediģēta rakstīta teksta 

prasībām. 

 

Kvalifikācijas darbs ietver: 

 titullapu; 

 anotāciju; 

 satura rādītāju; 

 ievadu; 

 pētījuma mērķi(-us) un uzdevumus; 

 literatūras apskatu; 

 pētījuma metodes; 

 pētījumu rezultātus; 

 pētījuma rezultātu analīzi; 

 secinājumus, ko var papildināt priekšlikumi; 

 izmantoto informatīvo avotu sarakstu;  

 pielikumu (kurā ietilpst arī studenta parakstīts apliecinājumu, ka darbs ir 

paša izstrādāts un nav plaģiāts un rakstisks RSU Ētikas komitejas lēmums 

par atļauju biomedicīniskam pētījumam). 

 

1.8. Kvalifikācijas darbs ar autora un darba vadītāja parakstiem uz titullapas 

jāiesniedz vienā eksemplārā un digitālā versijā (CD formā) vismaz divas nedēļas 

pirms paredzētās kvalifikācijas darba aizstāvēšanas studiju programmas 

vadītājam, kurš organizē darba reģistrēšanu, nodošanu recenzentam un recenzijas 

saņemšanu. 

 

1.9. Darba vadītājs ar parakstu apliecina darba formas atbilstību kvalifikācijas darba 

nolikumam. 

 

1.10. Darba vadītājs var darbu neparakstīt. Tādā gadījumā darba recenzēšanai Dekānu 

padome apstiprina studiju programmas vai katedras vadītāja ieteikto papildus 

recenzentu. 

 

1.11. Pēc iesniegšanas kvalifikācijas darbs nav labojams. 

 

1.12. Recenzents novērtē kvalifikācijas darba atbilstību fakultātē vai studiju programmā 

noteiktajām kvalifikācijas darba prasībām un šim Nolikumam un citiem 

normatīvajiem aktiem. Recenzents rakstisku recenziju ne vēlāk kā 3 dienas pirms 



bakalaura darba aizstāvēšanas nodod studiju programmas vai katedras vadītājam. 

Priekšlikumu par aizstāvamā darba vērtējumu 10 ballu sistēmā (ierakstot veidlapā 

Nr.E-7) recenzents iesniedz atsevišķi aizlīmētā aploksnē. 

 

1.13. Darba vadītājs Kvalifikācijas Darbu Novērtēšanas komisijai iesniedz rakstisku 

vērtējumu par studenta darbu, sadarbību ar darba vadītāju un termiņu ievērošanu.  

 

1.14. Studentam ir tiesības 2 dienas pirms aizstāvēšanas iepazīties ar recenziju. 

 

1.15. Ja recenzenta vērtējums ir zemāks kā 4 balles studentam ir tiesības: 

  

1.15.1. savu darbu aizstāvēt paredzētajā kvalifikācijas darba aizstāvēšanā un 

galīgo lēmumu par darba atbilstību kvalifikācijas darba prasībām pieņem 

Kvalifikācijas Darbu Novērtēšanas komisija; 

 

1.15.2. atteikties no kvalifikācijas darba aizstāvēšanas, par to paziņojot rakstiski 

pirms paredzētās aizstāvēšanas. Aizstāvēt pārstrādāto kvalifikācijas darbu 

var ne ātrāk kā nākošajā kvalifikācijas darba aizstāvēšanas sesijā 

 

2. Kvalifikācijas darba aizstāvēšana. 

 

2.1. Kvalifikācijas darba aizstāvēšana notiek atklāti. Tās laikā students 10 minūtēs 

izklāsta veiktā pētījuma aktualitāti, mērķus, uzdevumus, pētījuma rezultātus un 

secinājumus. 

 

2.2. Pēc studenta ziņojuma uzklausīšanas, iepazīšanās ar darba vadītāja atsauksmi, 

recenzenta rakstisku vērtējumu, atbilžu noklausīšanās uz uzdotajiem jautājumiem, 

diskusijas, komisija savu lēmumu pieņem slēgtā sēdē atklāti balsojot. Darbs tiek 

vērtēts 10 ballu sistēmā. 

 

3. Atklāta plaģiātisma gadījumā, lēmumu par plaģiātismu pieņem Kvalifikācijas Darba 

Novērtēšanas komisija. 

 

4. Apelācijas kārtību nosaka „Studiju reglaments I”. 

 

 

 

Mācību prorektore                               I.Akota 

 

 

 



Pielikums Nr.1 

 

 

Rīgas Stradiņa universitāte 

.........................fakultāte 

studiju programma.................. 

 

 

KVALIFIKĀCIJAS DARBS 
 

(Nosaukums: 16 fonts, bold) 

 

 

Darba autore: 

Ilze Bērziņa 

Studējošā apliecības Nr. 0900000 

_________________ 

/paraksts/ 

 

20....gada.............. 

 

 

Darba vadītāja: 

Ilze Bērziņa 

Dr.med., asociētā profesore 

RSU Sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedra 

_________________ 

/paraksts/ 

 

20....gada.............. 

 

 

 

Rīga, 20... 

 

 

 

 

 

 



 

Pielikums Nr.2 

 

 

Galvojums 

 

 

 

 

     Ar parakstu es apliecinu, ka kvalifikācijas darbs ir izstrādāts patstāvīgi, par 

izmantotajiem informācijas avotiem, materiāliem un datiem ir dotas atsauces. Šis darbs 

nekādā veidā nav ticis iesniegts nevienai citai komisijai un nekad nav publicēts. 

 

 

_________________________ /____________________________/ 

          (studenta paraksts)                           (vārds, uzvārds) 

 

 

 

20....gada............. 

 

 

 


