
Bakalaura darbu izstrādes plāns, iesniegšanas termiņi un aizstāvēšana 

Vācu filoloģijas BSP un MSP 2021./2022. ak. gadā 
 

Uzdevums/ pasākums Datums Piezīmes un norādes 

1. Nodaļas vadītājai adresēts 

studenta iesniegums  
2021. g. 4. novembris 

Iesniegums adresējams Ģermānistikas nodaļas vadītājai prof. Inetai Balodei,  iesniegt ģermānistikas 

nodaļas lietvedei Agnesei Šnipkei (nosūtāms arī kā ieskenēts dokuments elektroniski). Iesnieguma 

veidlapa atrodama:  https://www.hzf.lu.lv/studijas/studiju-darbi/. 

Darba nosaukums rakstāms vācu, angļu un latviešu valodā!!! 

2. Bakalaura darba 

koncepcijas prezentācija un 

apspriede seminārā 

BSP studiju kursa 

„Bakalaura darbs” 

laikā 2021./2022. ak.g. 

pavasara semestrī 

Studiju kursa „Bakalaura darbs” docētājs novērtē ar atzīmi kursa laikā paveikto (2022. gada aprīlī). 

2. Maģistra darba 

koncepcijas prezentācija un 

apspriede zinātniskajā 

kolokvijā 

MSP studiju kursa 

„Zinātniskais 

kolokvijs” laikā  

21./22. ak.g. pav.sem. 

Studiju kursa „Zinātniskais kolokvijs” docētājs novērtē ar atzīmi kursa laikā paveikto (2022. gada aprīlī). 

3. Gala darba nosaukuma 

precizējums 2022. g. 8. aprīlis 

Iesniegt bakalaura/ maģistra darba iesniegumu elektroniski ar precizētu darba nosaukumu Ģermānistikas 

nodaļas lietvedei Agnesei Šnipkei (329.A telpā). Darba nosaukums rakstāms vācu, angļu un latviešu 

valodā!!! Lūgums iesniegumu saskaņot ar bakalaura/ maģistra darba vadītāju! 

4. Gala darba iesniegšana 

darba vadītajam 2022. g. 16. maijs Darba vadītājs novērtē paveikto un sniedz kritisku vērtējumu, lai uzlabotu darba kvalitāti un palīdzētu 

novērst trūkumus un nepilnības. 

5. Gala darba oficiālā 

iesniegšana un reģistrēšana  2022. g. 2. jūnijs,  

430. telpā 

(laiks tiks precizēts) 

Gala darbu iesniedz divos eksemplāros (viens no tiem - cietajā iesējumā). Gala darbu pieņem un reģistrē 

gala pārbaudījumu komisijas sekretāre Sandija Iesalniece. Gala darbu reģistrēšanai pieņem tikai tad, ja to 

iepriekš parakstījis darba vadītājs (obs! dokumentārā lapa bakalaura darba beigās).  

Gala darbu studējošie augšuplādē LU LUIS sistēmā un e-studijās.  

6. Rakstiska atsauksme par 

iesniegto gala darbu 2022. g. 10.-12. jūnijs 

Gala darba oponenti iesniedz rakstisku atsauksmi par recenzēto darbu gala pārbaudījumu komisijas 

sekretāram trīs kalendārās dienas pirms darba aizstāvēšanas. Studējošajiem tiek sniegta iespēja savlaicīgi 

iepazīties ar atsauksmi un secinājumus atspoguļot gala darba aizstāvēšanā. 

7. Gala darba aizstāvēšana 

un vērtēšana 

2022. g. 13.-15. jūnijs 

(darbu aizstāvēšanas 

grafiks, vieta un laiks 

tiks precizēti) 

Bakalaura darba prezentācija (maksimāli 7 minūtes).  

Maģistra darba prezentācija (maksimāli 15 minūtes). 

Darba kvalitāti un prezentāciju vērtē gala pārbaudījuma komisija un nosaka kopējo atzīmi. 

 


