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Rīgas Stradiņa universitātes  

Nolikums  

par studentu pētnieciskā darba izstrādāšanu un aizstāvēšanu Medicīnas, 

Stomatoloģijas un Farmācijas fakultātēs 
 

1. Studentu radošās un pētnieciskās darbības veicināšanai studiju laikā medicīnas profila studiju 

programmās studentiem docētāja vadībā jāizstrādā un jāaizstāv pētnieciskais darbs, kas ir 

viens no patstāvīgā darba veidiem un ir obligāta sastāvdaļa studiju programmā. Studentiem, 

kuri to sekmīgi aizstāvējuši, ir atļauts kārtot Valsts pārbaudījumus. 

 

2. Darba mērķis ir sekmēt speciālistu sagatavošanu, kuri spēj radoši apgūt, analizēt un 

aizstāvēt savus secinājumus, kā arī novērtēt studenta gatavību patstāvīgi izmantot iegūtās 

zināšanas un iemaņas profesionālu problēmu risināšanā. 

 

3. Darba uzdevumi:    

 padziļināt un nostiprināt studenta teorētiskās zināšanas par izvēlēto tēmu; 

 attīstīt prasmi patstāvīgi lasīt un analizēt literatūru, veikt pētījumus; 

 iemācīt tehniski, bibliogrāfiski un literāri atbilstoši prasībām noformēt pētniecisko darbu. 

 

4. Pētnieciskais darbs ir patstāvīgi veikts literatūras apskats par iepriekš izvēlētu tēmu vai 

literatūras un personīgo pētījumu rezultātu apraksts. 

 

5. Akadēmisko struktūrvienību vadītāji ik gadu akadēmiskā gada sākumā, Stomatoloģijas un 

Farmācijas fakultātēs – līdz 1. februārim,  iesniedz attiecīgajā fakultātes dekanātā studentu 

izvēlei pētniecisko darbu tēmu un darba vadītāju sarakstu. Studentam ir tiesības piedāvāt 

izstrādei arī sevis izvēlētu tēmu, saskaņojot ar darba vadītāju. 

 

6. Katram studentam 9. semestrī (Stomatoloģijas un Farmācijas fakultātēs  - 8. semestrī) 

jāizvēlas pētnieciskā darba tēma vienā no studiju priekšmetiem attiecīgajā akadēmiskajā 

struktūrvienībā. Pētniecisko darbu vadītājus struktūrvienības vadītājs nosaka jau plānojot šo 

darbu tēmu sarakstu, bet recenzentu nozīmē ne vēlāk kā piecas nedēļas,  Stomatoloģijas un 

Farmācijas fakultātēs ne vēlāk kā divas nedēļas,  pirms darba aizstāvēšanas. 

 

7. Studenta pētnieciskais darbs, kas ir izstrādāts studentu zinātniskajā pulciņā un kas studentu 

zinātniskajā konferencē ir ieguvis godalgotu vietu, tā pirmajam (prezentējošajam) autoram ir 

pielīdzināms paveiktam un aizstāvētam studentu pētnieciskajam darbam. Apliecinājumu par 

godalgotu vietu konferencē (diploma kopiju) students iesniedz attiecīgās akadēmiskās 

struktūrvienības vadītājam, kurš to ieraksta veidlapā SU-5 ar vērtējumu ,,izcili” (10). 

 

8. Literatūras izpēte, analīze un patstāvīgi veikts pētījums ir studenta patstāvīgs darbs. Darba 

vadītājs sniedz tikai vadošās norādes un padomus darba uzsākšanai, veikšanai un 

aizstāvēšanai.  

 

9. Ja studenta pētnieciskā darba veikšana ir saistīta ar laboratorijas dzīvnieku izmantošanu vai 

tiek izdarīti pētījumi ar cilvēkiem, nepieciešams RSU Ētikas komitejas atzinums. 
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10. Pētnieciskā darba izstrādāšanai, konsultācijā ar darba vadītāju un darba aizstāvēšanai 

paradzētā laika apjomu reglamentē studiju programmas plāns (Farmācijas fakultātē) 

 

11. Studenta pētnieciskais darbs jāiesniedz elektroniskā formā un 1 eksemplārs drukātā formā  

recenzēšanai akadēmiskās struktūrvienības vadītājam noteiktā termiņā, bet ne vēlāk kā 2 

nedēļas (Medicīnas fakultātē – ne vēlāk kā 3 nedēļas) pirms aizstāvēšanas ar autora un darba 

vadītāja parakstiem, ko struktūrvienības vadītājs nodod recenzentam. 

 

12. Darba vadītājs ar parakstu apliecina darba gatavību aizstāvēšanai. 

 

13. Darba vadītājs var darbu neparakstīt. Tādā gadījumā akadēmiskās struktūrvienības vadītājs 

darbu aizstāvēšanai tomēr pieņem, taču nozīmē divus recenzentus. 

 

14. Recenzents iepazīstas ar studenta pētnieciskā darba saturu un atbilstību šim nolikumam, un 

iesniedz atsauksmi par darbu (bez vērtējuma balles) rakstiskā veidā akadēmiskās 

struktūrvienības vadītājam ne vēlāk kā 5 darba dienas pirms aizstāvēšanas. Recenzents darba 

aizstāvēšanā ņem dalību diskusijā, taču konkrētā pētnieciskā darba vērtēšanā ballēs 

nepiedalās. 
 

15. Studentam ir tiesības iepazīties ar recenziju ne vēlāk kā 3 darba dienas pirms aizstāvēšanas. 

Ja recenzenta atsauksme par darbu ir negatīva, studentam ir tiesības tomēr savu darbu 

aizstāvēt. Nekāda veida labojumus darbā students nav tiesīgs veikt. Galīgo lēmumu par 

darba vērtējumu pieņem komisija. 
 

 

16. Pētnieciskajā darbā jāiekļauj: 

 titullapa; 

 satura rādītājs; 

 ievads, kur parādīta pētāmās tēmas aktualitāte un pamatojums, darba hipotēze, mērķis un 

veicamie uzdevumi; 

 literatūras apskats; 

 darba metodika (ja tāda ir), izmantotie materiāli; 

 pētījuma rezultāti (ja tādi ir) statistiski apstrādāti; 

 diskusija; 

 secinājumi; 

 literatūras saraksts;  

 pielikumu (ja tāds ir); 

 RSU Ētikas komitejas atzinums (ja nepieciešams). 

Darbam ir jābūt noformētam atbilstoši katras fakultātes izstrādātajiem metodiskajiem 

norādījumiem studentu pētnieciskā darba noformēšanai.  
 

 

17. Studentu pētnieciskā darba aizstāvēšana  
 

18. Konkrēto aizstāvēšanas datumu 11.semestrī (Stomatoloģijas un Farmācijas fakultātēs 10 

semestrī) nosaka dekāns (Medicīnas fakultātē – dekāns vai akadēmiskās struktūrvienības 

vadītājs). Farmācijas fakultātes studentu pētnieciskajiem darbiem jābūt aizstāvētiem līdz 15. 

maijam. 
 

19. Akadēmiskās struktūrvienības vadītājs izveido komisiju, iekļaujot tajā struktūrvienības 

docētājus (ne mazāk kā 3), kurus apstiprina struktūrvienības sēdē. 

 

20. Studentu pētnieciskā darba vērtēšanas komisijas locekļu darbība un tai paredzētais veltītais 

laiks šo darbu aizstāvēšanas sēdēs struktūrvienības vadītājam jāplāno atbilstīgi 

akadēmiskajam darbam attiecīgajā struktūrvienībā.  
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21. Darba aizstāvēšana norit atklāti. Students 10 minūtēs izklāsta sava darba būtību. Pēc tam 

notiek diskusija par pētniecisko darbu. Viena pētnieciskā darba aizstāvēšanai veltītais 

kopējais laiks nedrīkst pārsniegt 30 minūtes. 

 

 
 

22. Studentu pētnieciskā darba vērtēšana 

 

Komisijas locekļi studenta pētniecisko darbu un viņa uzstāšanos vērtē pēc kritērijiem: 

 iesniegtā darba atbilstība nolikumam  (10 ballu sistēmā); 

 izklāsta iekļaušanās atvēlētajā laikā (jā/nē). Neiekļaušanās noteiktajā laikā rezultējošo 

vērtējumu samazina par 1 balli; 

 secinājumu atbilstība darba uzdevumiem (10 ballu sistēmā); 

 uzstāšanās saprotamība un vizuālais noformējums (10 ballu sistēmā); 

 spēja atbildēt uz jautājumiem un piedalīties diskusijā (10 ballu sistēmā). 

 

Pēc studenta uzklausīšanas un diskusijas komisija slēgtā sēdē iepazīstas ar recenzenta 

atsauksmi un veic studenta pētnieciskā darba rezultējošo vērtējumu 10 ballu sistēmā.  

 

23. Ja studenta pētnieciskais darbs, kas apjoma ziņā atbilst šī nolikuma prasībām, publicēts kādā 

no attiecīgās medicīnas nozares žurnāliem, studentam ir jāiesniedz publicētā darba kopija 

akadēmiskās struktūrvienības vadītājam, kas to savukārt nodod recenzentam. Publicēta darba 

kopijas iesniegšana un aizstāvēšana norit atbilstīgi nolikumā noteiktajos termiņos. 

 

24. Struktūrvienības vadītājs studentu pētnieciskā darba aizstāvēšanas rezultātus pēc 

aizstāvēšanas iesniedz Medicīnas fakultātes dekānam, Pediatrijas studiju programmas 

vadītājam un Stomatoloģijas fakultātes, Farmācijas fakultātes dekānam. 

 

25. Pētnieciskā darba nesekmīga novērtējuma gadījumā students tiek eksmatrikulēts no 

augstskolas ar tiesībām izstrādāt un aizvietot pētniecisko darbu no jauna nākamajā šo darbu 

aizstāvēšanas periodā pēc gada. 

 

 

 

 

Mācību prorektore /paraksts/    I.Akota 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


