
Angļu filoloģijas BSP 

Semestra darba izstrādes termiņi 

2020./2021.akad.gadā 

Darba posmi Rudens semestris Pavasara semestris 

Semestra darba tēmas izvēlēšanās un 

reģistrācija (arī pie darba vadītāja) 

7. – 19.septembris 1. – 12. februāris 

Plāna apspriešana un apstiprināšana 5. oktobris 5. marts 

Pirmā melnraksta iesniegšana darba 

vadītājam 

30. novembris 29. marts 

Tīrraksta augšupielāde e studijās 4. – 9.janvāris 4. – 10.jūnijs 

Tīrraksta iesniegšana darba vadītājam 11. janvāris 11. jūnijs 

Darba aizstāvēšana 18. – 22. janvāris 14.jūnijs – 27. jūnijs 

 

Angļu filoloģijas BSP 

Bakalaura darba izstrādes termiņi 

2020./2021.akad.gadā 

Darba posmi Rudens semestris Pavasara semestris 

Bakalaura darba tēmas izvēlēšanās 7. – 19. septembris 11. janvāris – 29.janvāris 

Nodaļas vadītājam adresēts studenta 

iesniegums ar darba vadītāja parakstu 

par izvēlēto darba tēmu 

23. septembris 12. februāris 

Koncepcijas izstrāde un plāna 

apspriešana ar darba vadītāju 

5. oktobris 20. februāris 

Melnraksta reģistrācija un iesniegšana 

darba vadītājam  

30. novembris 19. aprīlis 

Tīrraksta iesniegšana darba vadītājam 14. decembris 13. maijs 

Darba reģistrācija 6. janvāris 24., 25. maijs  

Darba aizstāvēšana 13. janvāris 7.  – 9. jūnijs 

 

Angļu filoloģijas MSP 

Maģistra darba izstrādes termiņi 

2020./2021.akad.gadā 

Darba posmi Rudens semestris Pavasara semestris 

Maģistra darba tēmas izvēlēšanās 7. –19. septembris 11. janvāris – 29. janvāris 

Nodaļas vadītājam adresēts studenta 

iesniegums ar darba vadītāja parakstu 

par izvēlēto darba tēmu 

23. septembris 12. februāris 

Koncepcijas izstrāde un plāna 

apspriešana ar darba vadītāju 

5. oktobris 19. februāris 

Melnraksta reģistrācija un iesniegšana 

darba vadītājam  

30. novembris 30. aprīlis 

Tīrraksta iesniegšana darba vadītājam 18. decembris 24. maijs 

Darba reģistrācija 8. janvāris 1. jūnijs  

Darba aizstāvēšana 13. janvāris 10. jūnijs 

 



 

 

Moderno valodu un biznesa studiju BSP 

Semestra darba izstrādes termiņi 

2020./2021.akad.gadā 

 

Darba posmi Rudens semestris Pavasara semestris 

Tēmas izvēlēšanās un reģistrācija (arī 

pie darba vadītāja) 

 7. – 19. septembris 3. – 15. februāris 

Plāna apspriešana un apstiprināšana 5. oktobris 5. marts 

Pirmā melnraksta iesniegšana darba 

vadītājam 

30. novembris 5. aprīlis 

Tīrraksta augšupielāde e studijās 4. – 9. janvāris 4. – 10.jūnijs 

Tīrraksta iesniegšana darba vadītājam 11. janvāris 11. jūnijs 

Darba aizstāvēšana 18. – 22. janvāris 15.jūnijs – 26. jūnijs 

 

 

Moderno valodu un biznesa studiju BSP 

Bakalaura darba izstrādes termiņi 

2020./2021.akad.gadā 

 

Darba posmi Rudens semestris Pavasara semestris 

Bakalaura darba tēmas izvēlēšanās 7. – 19. septembris 11. janvāris – 29.janvāris 

Nodaļas vadītājam adresēts studenta 

iesniegums ar darba vadītāja parakstu 

par izvēlēto darba tēmu 

23. septembris 12. februāris 

Koncepcijas izstrāde un plāna 

apspriešana ar darba vadītāju 

5. oktobris 20. februāris 

Melnraksta reģistrācija un iesniegšana 

darba vadītājam  

30. novembris 12. aprīlis 

Tīrraksta iesniegšana darba vadītājam 14. decembris 9. maijs 

Darba reģistrācija 6. janvāris 26., 27. maijs  

Darba aizstāvēšana 13. janvāris 10., 11. jūnijs 

 
 

 
 

 


