Akadēmiskā bakalaura studiju programmas EKONOMIKA
pilna laika 4. kursa studentiem
2016./2017. studiju gada
DARBA GRAFIKS
1. 05.09.2016. – 23.12.2016. (16 nedēļas) – 7. SEMESTRIS


Studiju projekta (atbilstoši specializācijas virzienam) vadošais pasniedzējs informē par
studiju projekta izstrādes prasībām un kopā ar institūta direktoru atbilstoši plānotajai slodzei
studējošajiem nozīmē studiju projekta vadītāju. Institūti organizē studiju projekta
iesniegšanu un aizstāvēšanu individuālo studiju un pārbaudījumu laikā (27.12.2016. –
22.01.2017.).

SĀKAS BAKALAURA DARBA IZSTRĀDES PROCESS!


Institūta direktors (vai viņa nozīmēts institūta pasniedzējs) līdz 1. oktobrim tiekas ar
specializācijas virzienā studējošajiem un informē par studiju darba grafiku, izskaidro
bakalaura darba izstrādes gaitu un prasības. Iepazīstina ar specializācijas virzienā
pētāmajām un aktuālajām tēmām. Informē studentus par Praksi, dokumentu noformēšanu un
tās norises gaitu.




Students tiekas ar savu bakalaura darba vadītāju, kas vienlaicīgi var būt arī Prakses
vadītājs un līdz 20.10.2016. noformē un institūtā apstiprina Bakalaura darba uzdevumu 4
eksemplāros, no kuriem 2 iesniedz institūtā (1 eksemplārs tiek nodots dekanātā), 1 –
darba vadītājam, 1 paliek studentam. Students ar savu bakalaura darba vadītāju vienojas
par konkrētu darba izstrādes grafiku un nosacījumiem. 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.

Institūta direktors (vai viņa nozīmēts institūta pasniedzējs) atbilstoši Prakšu nolikumam
organizē prakses dokumentu sagatavošanu.

2. 27.12.2016. – 22.01.2017.
PĀRBAUDĪJUMI

(4

nedēļas)

–

INDIVIDUĀLĀS

STUDIJAS

UN

3. 23.01.2017. – 29.01.2017. – BRĪVLAIKS
4. 30.01.2017. – 26.03.2017. (8 nedēļas) – PRAKSE


03.04.2017. – prakses atskaites iesniegšana prakses vadītājam. Institūti organizē prakses
aizstāvēšanu atbilstoši Prakšu nolikumam.

5. 27.03.2017. – 16.05.2017. – TURPINĀS BAKALAURA DARBA IZSTRĀDE


Līdz 04.04.2017. – studenti iesniedz Bakalaura darba melnrakstus darba vadītājam

Līdz priekšaizstāvēšanai obligāti ir jābūt nokārtotam visam teorētiskajam kursam!


10.04. – 13.04.2017. – BAKALAURA DARBU PRIEKŠAIZSTĀVĒŠANA institūtos



Līdz 16.05.2017. – students Bakalaura darbu iesniedz institūtā recenzēšanai



Līdz 25.05.2017. – Bakalaura darbiem jābūt izrecenzētiem un iesniegtiem institūtos (LLU
Nolikums par studiju noslēguma pārbaudījumiem)

6. 30.05.2017. – 02.06.2017. – BAKALAURA DARBU AIZSTĀVĒŠANA

17.06.2017. plkst. 11.00 – IZLAIDUMS!!!

