
 

Āzijas BSP un Orientālistikas MSP 

studējošo darbu izstrādes termiņi 2019./2020. ak.g. RUDENS semestrim 

(darbu aizstāvēšana 2020. gada 3. janvārī) 
 

APSTIPRINĀTS 

Āzijas studiju nodaļā/ 

2019. gada 09. septembrī 

Bakalaura darba izstrādes termiņi  Maģistra darba izstrādes termiņi 

Nodaļas vadītājam adresēts studenta 

iesniegums* ar darba vadītāja parakstu 

(vai elektronisku apstiprinājuma vēstuli 

darba vadītāja ilgstošas prombūtnes 

gadījumā) par izvēlēto darba tematu 

(nosaukums latviešu un angļu valodā). 

2019.gada  

30. septembris 

VĒLĀK IESNIEGTI 

PIETEIKUMI NETIKS 

PIEŅEMTI!!! 

 Nodaļas vadītājam adresēts studenta 

iesniegums* ar darba vadītāja parakstu 

(vai elektronisku apstiprinājuma vēstuli 

darba vadītāja ilgstošas prombūtnes 

gadījumā) par izvēlēto darba tematu 

(nosaukums latviešu un angļu valodā). 

2019.gada  

30. septembris 

VĒLĀK IESNIEGTI 

PIETEIKUMI NETIKS 

PIEŅEMTI!!! 

Nodaļas vadītājs kopā ar nodaļas 

akadēmisko personālu izvērtē iesniegto 

tematu atbilstību programmas specifikai 

u.tml.  

2019.gada 7. oktobris: 

studentiem paziņo par 

izvēlētā temata 

apstiprināšanu vai 

nepieciešamību precizēt 

tēmu līdz 2019. gada 

14. oktobrim.  

 Nodaļas vadītājs kopā ar nodaļas 

akadēmisko personālu izvērtē iesniegto 

tematu atbilstību programmas specifikai 

u.tml. 

2019.gada 7. oktobris: 

studentiem paziņo par 

izvēlētā temata 

apstiprināšanu vai 

nepieciešamību precizēt 

tēmu līdz 2019. gada 

14. oktobrim.  

Koncepcijas izstrāde un plāna iesniegšana 

darba vadītājam 

(elektroniski) 

 

2019.gada 21.oktobris 
 Koncepcijas izstrāde un plāna iesniegšana 

darba vadītājam 

 

2019.gada 21.oktobris 

 

Melnraksta (25 lpp.) iesniegšana darba 

vadītājam 

 

2019.gada 19.novembris 
  

Melnraksta (35 lpp.) iesniegšana darba 

vadītājam 

 

2019.gada 19.novembris 

Darba nosaukuma izmaiņu reģistrēšana* 

pie lietvedes un tīrraksta pirmās versijas 

iesniegšana darba vadītājam 

 

2019.gada 9.decembris 
 Darba nosaukuma izmaiņu reģistrēšana* 

pie lietvedes un tīrraksta pirmās versijas 

iesniegšana darba vadītājam 

 

2019.gada 9.decembris 

Tīrraksta galējās versijas iesniegšana ar 

darba vadītāja parakstu komisijas 

sekretāram 

 

2019.gada 16.decembris 

VĒLĀK IESNIEGTI 

DARBI NETIKS 

PIEŅEMTI!!! 

 Tīrraksta galējās versijas iesniegšana ar 

darba vadītāja parakstu komisijas 

sekretāram 

 

2019.gada 16.decembris 

VĒLĀK IESNIEGTI 

DARBI NETIKS 

PIEŅEMTI!!! 

Aizstāvēšana 2020. gada 03. janvārī  Aizstāvēšana 2020. gada 03. janvārī 

*  Darba tematu iesnieguma formas  http://www.hzf.lu.lv/studijas/studiju-darbi/. Iesniegumi jāiesniedz drukātā formā ar darba temata nosaukumiem latviešu un 

angļu valodā! Elektroniskā veidā iesniegumu (bez parakstiem) students nosūtīta arī nodaļas lietvedei!

http://www.hzf.lu.lv/studijas/studiju-darbi/


 

 

Āzijas BSP un Orientālistikas MSP 

studējošo darbu izstrādes termiņi 2019./2020. ak.g. PAVASARA semestrim 

(darbu aizstāvēšana 2020. gada 2.-4. jūnijā) 
 

APSTIPRINĀTS 

Āzijas studiju nodaļas sēdē/ 

2019. gada 09. septembrī 

Bakalaura darba izstrādes termiņi  Maģistra darba izstrādes termiņi 

Nodaļas vadītājam adresēts studenta 

iesniegums* ar darba vadītāja parakstu 

(vai elektronisku apstiprinājuma vēstuli 

darba vadītāja ilgstošas prombūtnes 

gadījumā) par izvēlēto darba tematu 

(nosaukums latviešu un angļu valodā). 

2019.gada  

30. septembris 

VĒLĀK IESNIEGTI 

PIETEIKUMI NETIKS 

PIEŅEMTI!!! 

 Nodaļas vadītājam adresēts studenta 

iesniegums* ar darba vadītāja parakstu 

(vai elektronisku apstiprinājuma vēstuli 

darba vadītāja ilgstošas prombūtnes 

gadījumā) par izvēlēto darba tematu 

(nosaukums latviešu un angļu valodā). 

2019.gada  

30. septembris 

VĒLĀK IESNIEGTI 

PIETEIKUMI NETIKS 

PIEŅEMTI!!! 

Nodaļas vadītājs kopā ar nodaļas 

akadēmisko personālu izvērtē iesniegto 

tematu atbilstību programmas specifikai 

u.tml. 

2019.gada 14. oktobris: 

studentiem paziņo par 

izvēlētā temata 

apstiprināšanu vai 

nepieciešamību precizēt 

tēmu līdz 2019. gada 

31 oktobrim. 

 Nodaļas vadītājs kopā ar nodaļas 

akadēmisko personālu izvērtē iesniegto 

tematu atbilstību programmas specifikai 

u.tml. 

2019.gada 14. oktobris: 

studentiem paziņo par 

izvēlētā temata 

apstiprināšanu vai 

nepieciešamību precizēt 

tēmu līdz 2019. gada 

31. oktobrim. 

Koncepcijas izstrāde un plāna iesniegšana 

darba vadītājam 

2019.gada 28.oktobris  Koncepcijas izstrāde un plāna iesniegšana 

darba vadītājam 

2019.gada 28.oktobris 

Melnraksta (25 lpp.) iesniegšana darba 

vadītājam 

2019.gada 3.aprīlis  

 

Melnraksta (35 lpp.) iesniegšana darba 

vadītājam 

2019.gada 14.aprīlis 

Darba nosaukuma izmaiņu reģistrēšana* 

pie lietvedes un tīrraksta pirmās versijas 

iesniegšana darba vadītājam 

2019.gada 27.aprīlis  Darba nosaukuma izmaiņu reģistrēšana* 

pie lietvedes un tīrraksta pirmās versijas 

iesniegšana darba vadītājam 

2019.gada 8.maijs 

 

Tīrraksta galējās versijas iesniegšana 

komisijas sekretāram ar darba vadītāja 

parakstu  

 

2019.gada 8. maijs 

VĒLĀK IESNIEGTI 

DARBI NETIKS 

PIEŅEMTI!!! 

  

Tīrraksta galējās versijas iesniegšana ar 

darba vadītāja parakstu  

 

 

2019.gada 15.maijs 

VĒLĀK IESNIEGTI 

DARBI NETIKS 

PIEŅEMTI!!! 

Aizstāvēšana 2020. gada 2.-4. jūnijā  Aizstāvēšana 2020. gada 2.-4. jūnijā 

* Darba tematu iesnieguma formas  http://www.hzf.lu.lv/studijas/studiju-darbi/    Iesniegumi jāiesniedz drukātā formā ar darba temata nosaukumiem latviešu 

un angļu valodā! Elektroniskā veidā iesniegumu (bez parakstiem) students nosūtīta arī  nodaļas lietvedei! 

http://www.hzf.lu.lv/studijas/studiju-darbi/

