Profesionālās izglītības bakalaura studiju programmas
IESTĀŽU UN UZŅĒMUMU ĀRĒJIE SAKARI
4. kursa studentiem
2017./2018. studiju gada
DARBA GRAFIKS
1. 04.09.2017. – 22.12.2017. (16 nedēļas) – 7. SEMESTRIS
SĀKAS BAKALAURA DARBA IZSTRĀDES PROCESS!
Institūta direktors (vai viņa nozīmēts institūta pasniedzējs) līdz 12. septembrim tiekas ar
studējošajiem un informē par studiju darba grafiku, izskaidro bakalaura darba izstrādes
gaitu un prasībām.
līdz 09.10.2017. noformē un institūtā apstiprina Bakalaura darba uzdevumu 4 eksemplāros,
no kuriem 1 iesniedz institūtā, 1 – dekanātā, 1 – darba vadītājam, 1 paliek studentam.
Studenti tiekas ar saviem bakalaura darba vadītājiem. Students ar savu bakalaura darba
vadītāju vienojas par konkrētu darba izstrādes grafiku. Bakalaura darba uzdevuma sagatave
un Metodiskie norādījumi bakalaura darba izstrādāšanai un aizstāvēšanai atrodas ESAF
mājas lapā http://www.esaf.llu.lv/metodiskie-materiali sadaļā Metodiskie materiāli.

2. 22.12.2017. – 28.12.2017. – ZIEMASSVĒTKU BRĪVLAIKS
3. 28.12.2017. – 19.01.2018. (4 nedēļas) – INDIVIDUĀLĀS STUDIJAS UN
PĀRBAUDĪJUMI
4. 29.01.2018. – 08.04.2018. (10 nedēļas) – PRAKSE un reizē arī TURPINĀS
BAKALAURA DARBA IZSTRĀDE!
Komunikācija ar bakalaura darba vadītāju notiek pēc iepriekš sastādīta darba
grafika. Melnraksts vadītājam jāiesūta līdz 21. martam!
9.04.2018. – prakses atskaites iesūtīšana elektroniski (kitija.kirila@llu.lv) prakses vadītājam.
10.04.2018. - prakses atskaites iesniegšana institūtā. Institūts organizē prakses aizstāvēšanu
atbilstoši Prakšu nolikumam.
10.04.2018. – studenti iesniedz Bakalaura darba melnrakstus institūtā priekšaizstāvēšanai.

Līdz priekšaizstāvēšanai obligāti ir jābūt nokārtotiem visiem akadēmiskajiem parādiem!
13.04.2018. – BAKALAURA DARBU PRIEKŠAIZSTĀVĒŠANA .
Līdz 18.05.2018. – students Bakalaura darbu iesniedz institūtā recenzēšanai.
Dekanātā jāiesniedz:
Pases kopija,
Saistību izpildes apliecinājums.
Bakalaura darba aizstāvēšana tiek atļauta pēc sekmīgas priekšaizstāvēšanas, ja ir izpildīti visi iepriekš
minētie nosacījumi.
Līdz 28.05.2018. – Bakalaura darbiem jābūt izrecenzētiem un iesniegtiem institūtā (LLU
Nolikums par studiju noslēguma pārbaudījumiem)
5. 01.06.2018.– BAKALAURA DARBU AIZSTĀVĒŠANA
15.06.2018. plkst. 13.00 – IZLAIDUMS!!!
Absolventiem jāierodas plkst. 12:00 pils foajē 1. stāvā pie vītņu kāpnēm un obligāti jāparakstās par
diploma saņemšanu Mantijas izlaidumam varēs saņemt bakalaura darba aizstāvēšanas dienā.

Veiksmi studiju noslēgumā!
Programmas direktore
Dr.oec. Dace Kaufmane

