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Bakalaura darba nozīme un 
būtība



Kas IR bakalaura darbs?

 Bakalaura darbs ir oriģināls studenta 
pētījums ar zinātniskā darba elementiem 
IKT nozarē par studenta individuāli 
izvēlēto tematu 
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 Bakalaura darbā students:
 sistematizē, paplašina un nostiprina

iegūtās teorētiskās zināšanas
 apliecina savu teorētisko briedumu, 

demonstrē prasmi pielietot teoriju 
praksē



Kas IR bakalaura darbs?
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PĒTĪJUMS
Teorētiskā daļa  apkopojums par tēmu

Praktiskā daļa  studenta paša ieguldījums

• Definē pamatjēdzienus
• Veic literatūras apskatu
• Veic vispārinājumus
• Izdara secinājumus
• Prognozē problēmas iespējamo attīstību

• Izstrādā modeļus
• Izvirza kritērijus
• Veic klasifikāciju
• Veic salīdzināšanu
• Izstrādā projektējumu, prototipu

VADĪBA  Pētījums izpildīts zinātniskā vadītāja vadībā 
un uzraudzībā
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Kas NAV bakalaura darbs? 

 Nav tulkojums

 Nav citu darbu kopija

 Nav referāts

 Nav zinātnisks atklājums
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Bakalaura darbu fokusu piemēri

Teorētisks, 
analītisks

• Pieeju, apgalvojumu, problēmu 
analīze

Praktisks

• Tehnoloģijas, programmatūras, 
sistēmas izstrāde

Praktisks, 
analītisks

• Dažādu sistēmu novērtēšana  

u.c.



Kas tiek vērtēts?

 Saturs
 Prasme prezentēt savus rezultātus
 Tēmas pārzināšana, atbildot uz 

jautājumiem
 Noformējums
 Izmantotās literatūras kvalitāte
 Latviešu valodas pareizrakstība
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Bakalaura darba 
izstrādes 
process

Bakalaura 
darbs

 Darba izstrādes 
sistemātiskums

 Iniciatīva un radoša pieeja
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Darba apjoms

Semestris Kredītpunkti Darba dienu 
ekvivalents

Gala 
pārbaudījums

Rudens 2 KP 8 pilnas 
darba dienas ieskaite

Pavasaris 8 KP 30 pilnas 
darba dienas aizstāvēšana
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Galvenās fāzes
 Semināri rudens semestrī
 Bakalaura darba rudens atskaites izstrāde un 

ieskaites iegūšana
 Semināri pavasara semestrī un bakalaura darba 

izstrāde
 Bakalaura darbu priekšaizstāvēšana
 Bakalaura darba valodas, noformējuma un stila 

pārbaude
 Bakalaura darba iesniegšana
 Bakalaura darba publiska aizstāvēšana
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Sadarbība ar 
bakalaura darba vadītāju



Vēlamais sadarbības 
scenārijs rudens  semestrī
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Ko darīt, ja rodas problēmas?
 Ja students nav apmierināts ar sadarbību, 

viņš ir tiesīgs:
 Mainīt darba vadītāju
 Sameklēt konsultantu

 Ja darba vadītājs nav apmierināts ar 
sadarbību, viņš ir tiesīgs:
 Atteikties dot atzinumu par darba pielaišanu 

aizstāvēšanai, pamatojot ar to, ka viņam nav 
bijusi iespēja vadīt studentu un sekot darba 
izstrādes procesam
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Ideāla vadītāja pazīmes
Spēja ieinteresēt un 

noturīgi fokusēt 
studenta pētījumu, nevis 

bieži ierosināt jaunus 
tēmas virzienus

Spēja saprotami un 
konstruktīvi sniegt 

komentārus, 
neaizskarot studenta 

personību
Spēja un vēlme ievirzīt 

studentu “zinātnes 
pasaulē”, izskaidrojot 

zinātniskā pētījuma 
būtību un 

pamatnostādnes

Spēja un vēlme palīdzēt 
darba galīgās versijas 

uzrakstīšanā 
(“zinātniskās valodas” 

lietošana)

Spēja būt atvērtam 
sadarbībai ar 

studentu

Izlasiet 
ORTUSā

pieejamās 
Jūsu vadītāja 

atbildes uz 
anketas 

jautājumiem



Kas NAV darba vadītājs

Nav anotācijas tulkotājs
svešvalodās

Nav latviešu valodas 
skolotājs

Nav literatūras meklētājs
Nav pētījuma izpildītājs
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Prasības rudens semestrim



Atskaites saturs
 Titullapa
 Satura rādītājs
 Darba saturiskais un kalendārais plāns 

(arī mērķis un uzdevumi)
 Bakalaura darba aprakstošā daļa (min. 7 lpp.)

 Izmantotās literatūras saraksts 
+ 

pētāmās literatūras saraksts (ja pieprasa bakalaura darba 
vadītājs)
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ORTUSā
ir pieejams 
bakalaura 

darba 
atskaites 
šablons



Nobeigumā
 Informācija par bakalaura darba izstrādes 

procesu ir izvietota ORTUS un katedras mājas 
lapā

 Nākošais seminārs 23.novembrī
 Uz jautājumiem atbildēs:

- Jūsu vadītājs
- Alla Anohina-Naumeca

- Ligita Bušinska
<vārds.uzvārds@rtu.lv>
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Veiksmi darbā!
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