Informācija LLU ESAF maģistra studiju programmas studentiem,
lai sekmīgi a i z s t ā v ē t u 2021./2022.st.g. PAVASARA semestrī m a ģ i s t r a d a r b u !
„Organizāciju un
“Lauksaimniecības un
sabiedrības pārvaldes
„Projektu vadība”
pārtikas biznesa
socioloģija”
vadīšana”
Ne vēlāk kā trīs darba dienas pirms noteiktā priekšaizstāvēšanas komisijas sēdes datuma, maģistra darba melnrakstu augšupielādē e-studiju sistēmā Maģistra darbs.
MAĢISTRA DARBA PRIEKŠAIZSTĀVĒŠANA
ESAF EKRA un FIGR institūtos
07.04.2022.

Studiju
programma

„Ekonomika”

08.04.2022.

ESAF UZVA institūtā

„Uzņēmējdarbības vadība”

ESAF Sociālo un humanitāro
zinātņu institūtā, pilī
ESAF Sociālo un humanitāro
zinātņu institūtā, pilī

14.04.2022.
Zinātniskā konference „Attīstība
daudzveidībā” (raksts) un
22.04.2022.
maģistra darba priekšaizstāvēšana
UZVA institūtā
Līdz maģistra darba priekšaizstāvēšanai PĀRBAUDIET savu datu (Vārds, Uzvārds, personas kods) pareizību LLU IS.
Studiju maksai ir jābūt samaksātai līdz 01.04.2022.

ESAF Ekonomikas un
reģionālās attīstības
institūtā

JĀIESNIEDZ PARAKSTĪTS MAĢISTRA DARBS LLU ESAF 104. telpā, (1 EKSEMPLĀRĀ IESIETS CIETAJOS VĀKOS)
Pirms iesniegšanas dekanātā OBLIGĀTI ir, nepieciešams augšupielādēt savu studiju noslēguma darbu (SND) datni PDF formātā LLU IS, izmantojot savu lietotāja kontu un paroli. SND
augšupielāde ir obligāta visiem studentiem! Pretējā gadījumā maģistra darbs netiks pieņemts!
o Visām studiju noslēguma darba (SND) daļām jābūt ietvertām vienā datnē.
o Datnes formāts - PDF, apjoms līdz 50 Mb.
o Uz PDF konvertētajās datnēs nedrīkst parādīties konvertācijas programmu ūdenszīmes un reklāmas teksti.
o Datne nedrīkst būt skenēts teksta attēls.
o Datne nedrīkst būt aizsargāta (slēgta) ar paroli.
o Papildus LLU IS paredzētajos ievades laukos, iekopējiet vai ierakstiet SND anotāciju latviešu un angļu valodā (pieļaujamais apjoms 850 rakstu zīmes).
o Datnes nosaukumā jāizmanto latīņu alfabēta burti bez mīkstinājuma zīmēm un garumzīmēm.
Datne jāsaglabā ar nosaukumu, kuru veido studenta uzvārds, vārds un matrikulas numurs, piemēram: Liepina_Ilze_EF12345.pdf
X
10.05.2022.
X
X
X
X
12.05.2022.

MAĢISTRA DARBA AIZSTĀVĒŠANA
24.05.2022.

25.05.2022.
26.05.2022
27.05.2022.
16.06.2022.

“Ilgtspējīga teritorijas attīstība un
mārketings”
ESAF plkst. 9.00
“Bizness un loģistika”
ESAF plkst. 13.00
“Finanšu menedžments un
grāmatvedība”
ESAF 9.00

-

ESAF plkst. 10.00

-

Pilī plkst. 9.00
-

Izlaidums, plkst.: 14:00

Pilī plkst. 9.00

ESAF plkst. 9.00

