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APSTIPRINĀTS 

Ar Latvijas Universitātes  

Rīgas 1.medicīnas koledžas 

27.11.2019. rīkojumu Nr.1.14/154 

 

Nolikums par kvalifikācijas darba izstrādi un noformēšanu 

 
Izstrādāts saskaņā ar Augstskolu likumu, 

20.03.2001. Ministru kabineta noteikumiem Nr.141  

“Noteikumi par pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu 

 

Kvalifikācijas darba aizstāvēšana ir Valsts noslēguma pārbaudījuma sastāvdaļa.  

1. Latvijas Universitātes Rīgas 1. medicīnas koledžas nolikums par kvalifikācijas darbu 

izstrādi un aizstāvēšanu nosaka kārtību, kādā Latvijas Universitātes Rīgas 1. medicīnas 

koledžā (turpmāk – Koledža) notiek kvalifikācijas darbu izstrāde. 

2. Pamatojoties uz šo nolikumu, tiek izstrādāti un apstiprināti metodiskie norādījumi 

studentiem par kvalifikācijas darbi izstrādes un noformēšanas kārtību Koledžā. 

3. Kvalifikācijas darba raksturojums- studentu patstāvīgi veikts pētījums profesionālās 

kvalifikācijas iegūšanai, kura apjomu, darba struktūru un  noformējumu nosaka 

Kvalifikācijas darba  izstrādāšanas metodiskie norādījumi. 

4. Kvalifikācijas darba  vadītāji un recenzenti: 

4.1. par kvalifikācijas darbu vadītājiem un recenzentiem var būt nozares studiju kursu 

pasniedzēji vai speciālisti; 

4.2. kvalifikācijas darbu vadītājus un recenzentus plāno katedras vadītājs, saskaņojot ar 

koledžas direktora vietnieku studiju darbā; 

4.3. kvalifikācijas darba recenzents nevar būt valsts noslēguma pārbaudījumu  komisijas 

priekšsēdētājs vai locekļi; 

4.4. kvalifikācijas darba vadītājs piedalās kvalifikācijas darba temata izvēlē un izstrādē 

(1.pielikums), konsultē studentus kvalifikācijas darba izstrādes gaitā par kvalifikācijas 

darba saturu, apjomu, secību un materiālu atlasi, seko kvalifikācijas darba izstrādes 

grafika ievērošanai (2.pielikums), paraksta noformētu kvalifikācijas darbu, ja 

neiebilst tā aizstāvēšanai, kā arī aizpilda un iesniedz katedrā ne vēlāk kā 3 dienas 

pirms kvalifikācijas darba aizstāvēšanas kvalifikācijas darba vadītāja atsauksmi ar 

kvalifikācijas darba novērtējumu 10 ballu skalā (3. pielikums). 

4.5. kvalifikācijas darba recenzents izvērtē kvalifikācijas darbu pēc noteiktajiem 

kritērijiem, aizpildot recenzijas veidlapu (4. pielikums) un darba vērtējuma veidlapu 
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(5.pielikums), kuru ievieto aploksnē un aizlīmē, recenziju un aploksni recenzents 

iesniedz katedrā ne vēlāk kā 3 dienas pirms kvalifikācijas darba aizstāvēšanas.  

5. Kvalifikācijas darba temata izvēle: 

5.1. kvalifikācijas darbu tematus studenti, saskaņojot ar potenciālo darba vadītāju, var 

izvēlēties paši vai katedras piedāvātos; 

5.2. kvalifikācijas darba temata pieteikumu (1.pielikums) un iesniegumu par temata un 

kvalifikācijas darba vadītāja apstiprināšanu (6.pielikums)  students, iepriekš 

saskaņojot ar potenciālo kvalifikācijas darba vadītāju un saņemot rakstisku akceptu, 

iesniedz katedrā noteiktajā termiņā; 

1.1. pieteikumus par kvalifikācijas darba tematiem un darba vadītājiem izskata un akceptē 

attiecīgās katedras sēdē; 

1.2. katedras vadītājs iesniedz katedras sēdes lēmumu par akceptētajiem kvalifikācijas 

darbu tematiem un darba vadītājiem koledžas direktoram apstiprināšanai ne vēlāk kā 

3 mēnešus līdz kvalifikācijas darba nodošanas termiņam; 

1.3. kvalifikācijas darbu tematus un darba vadītājus apstiprina koledžas direktors ar 

rīkojumu. 

6. Kvalifikācijas darba izstrādāšana: 

6.1. kvalifikācijas darbu students izstrādā patstāvīgi, konsultējoties ar darba vadītāju, kā 

arī citiem nozares speciālistiem; 

6.2. kvalifikācijas darba izstrādāšanā un noformēšanā jāievēro Kvalifikācijas darba 

izstrādāšanas metodiskie norādījumi; 

6.3. kvalifikācijas izstrādes gaita tiek plānota rakstiski pa norisēm (7. pielikums). 

7. Studentam kvalifikācijas darbs 2 eksemplāros un kvalifikācijas darba izstrādes plāns ar 

darba vadītāja vērtējumu un parakstu jāiesniedz noteiktajā termiņā. 

8. Kvalifikācijas darba aizstāvēšana notiek saskaņā ar Koledžas nolikumu par valsts 

noslēguma pārbaudījumu organizēšanas un norises kārtību. 

9. Atzīt par spēku zaudējušiem 05.04.2019. iekšējās kārtības noteikumus “Rīgas 1. 

medicīnas koledžas nolikums par valsts noslēguma pārbaudījumu organizēšanas un 

norises kārtību”.  

10. Noteikumi stājas spēkā 27.11.2019. 
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1.pielikums  

Latvijas Universitātes Rīgas 1. medicīnas koledža 

KVALIFIKĀCIJAS DARBA TEMATA PIETEIKUMS 

 

Vārds, 

uzvārds:................................................................................................................................. 

Kurss:......................... 

Kvalifikācijas darba temats: 

................................................................................................................................. 

Temata aktualitāte (teorētiskā un praktiskā): 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

...............................................................................................  

Pētījuma mērķis: 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

Pētījuma uzdevumi: 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.................................................................................................................... 

Pētījuma objekts: 

................................................................................................................................................Pētī

juma priekšmets: 

................................................................................................................................................Pētī

juma hipotēze vai jautājums: 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.................................................................................................................................. 
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Apzinātie bibliogrāfiskie avoti: 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

............................................................................................... 

................................................................................................................................................ 

Pētniecības metodes: 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

......................................... 

Pētījuma organizācija: 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

............................................................... 

Pētījuma bāze: 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

..................................................................................... 

 

20____.gada_____.___________________ 

 

 

Studējošais_____________________________/paraksts un atšifrējums/ 

 

Darba vadītājs_____________________________/paraksts un atšifrējums/ 

 

Katedras vadītājs_____________________________/paraksts un atšifrējums/  
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2.pielikums  

 

Apstiprinu: 

direktores vietniece studiju darbā 

_____________________________ 

 

Kvalifikācijas darbu izstrādes kontroles grafiks  

 

Studiju programma ______________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

20__./20__.st.g. 
Darba izstrādes posms Kontroles termiņš 

Pētniecības virziena, problēmas, izpētes 

jomas izvēle. 

-pētījuma aktualitāte 

 

Temata izvēle un formulējums 

-pētījuma metodoloģijas izstrāde; 

-ievada rakstīšana 

 

Teorētiski pētnieciskais darbs 

-avotu analīze; 

-savu nostādņu izstrāde 

 

Teorētiskās daļas priekšaizstāvēšana  

Praktiski pētnieciskais darbs 

-pētījuma programma, 

-datu apstrāde un rezultātu analīze, 

- secinājumi un priekšlikumi. 

 

Kvalifikācijas darba izstrādes gaitas analīze un 

saskaņošana ar darba vadītāju katedrā 
 

Kvalifikācijas darba iesniegšana katedrā 

recenzēšanai (elektroniski)  

   

 

Kvalifikācijas darba priekšaizstāvēšana  

   
 

Kvalifikācijas darba iesiešana  un iesniegšana 

katedrā    
 

Kvalifikācijas darba aizstāvēšana     

 

________________________________ katedras vadītājs: ___________________________    
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3.pielikums 

Latvijas Universitātes Rīgas 1. medicīnas koledža 

KVALIFIKĀCIJAS DARBA VADĪTĀJA ATSAUKSME 

____________________ studiju programmas studenta 

 

Kvalifikācijas darba autors _____________________________________________ 
                                                                                                      (vārds, uzvārds) 

Kvalifikācijas darba nosaukums 

____________________________________________________________________ 

Kvalifikācijas darba 

vadītājs   

   

 (vārds, uzvārds)  (Akadēmiskais amats) 

VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI VĒRTĒJUMS 

Problēma, tās aktualitāte, 

formulējums, atbilstība KD 

autora izglītībai 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

 

Sadarbība  
▪ KD savlaicīga temata 

izvēle: KD autora 

iniciatīva temata izvēlē, 

KD nosaukuma 

formulēšanā latviešu un 

angļu valodā, saskaņošanā, 

nosaukuma pilnveidē. 

Temata pieteikuma 

iesniegšana 

apstiprināšanai. 

▪ Tikšanās ar darba 

vadītāju, autora iniciatīva, 

regularitāte (izmanto 

saziņai e-pastu, apmeklē 

konsultācijas) 

▪ Pētījuma metodikas 

saskaņošana, metožu 

izvēle (intervijas, 

novērojumi, respondenti 

u.c.)  

▪ Vadītāja norādījumu 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 
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izpilde.  

KD autora prasmes 
▪ apzināt, analizēt un 

izvērtēt KD atbilstošās 

atziņas zinātniskajā 

literatūrā, profesionālos 

elektroniskos izdevumos, 

datu bāzēs, periodikā; 

▪ izvēlēties KD atbilstošu 

informāciju un ievietot to 

KD (atsauces, 

bibliogrāfija); 

▪ izvēlēties atbilstošas 

tabulas, attēlus un tos 

noformēt;  

▪ uzrakstīt un strukturēt KD 

(pareizrakstība, virsraksti 

u.c.) 

 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

 

Citi vērtējumi un ieteikumi 
▪ pētījumu rezultātu 

izmantošana nodarbībās,  

▪ publicēšana,  

▪ ieteikumi turpināt izglītību 

u.c. 

 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

 

 

VĒRTĒJUMS 

Ievaddaļa  ….... balles 

Teorētiski pētnieciskā daļa ….... balles 

Pētījuma metodoloģija un metodika ….... balles 

Praktiski pētnieciskā daļa ….... balles 

Secinājumi un nobeigums ….... balles 

DARBA KOPĪGAIS VĒRTĒJUMS ….... balles 

 

20__.gada___________________  Darba vadītājs:............................................................... 
   (amats, grāds, vārds, uzvārds, paraksts)  

Piezīmes: 

1. Atsauksme jāiesniedz katedrā ne vēlāk kā 3 dienas pirms kvalifikācijas darba aizstāvēšanas. 

2. Darba vērtējumu 10 ballu sistēmā iesniedz kopā ar atsauksmi. 

Darba vadītāja 

slēdziens  Atbilst kvalifikācijas  

darba prasībām 

 Neatbilst kvalifikācijas  

darba prasībām  
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4.pielikums 

Latvijas Universitātes Rīgas 1. medicīnas koledža 

KVALIFIKĀCIJAS DARBA RECENZIJA 

studiju programma _____________________________________________________ 

 

Kvalifikācijas darba autors _____________________________________________ 
                                                                                                      (vārds, uzvārds) 

Kvalifikācijas darba nosaukums 

_____________________________________________________________________ 

Kvalifikācijas darba 

vadītājs   

  

Recenzents 

 

 (vārds, uzvārds)  (vārds, uzvārds) 

VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI VĒRTĒJUMS 

Ievads 

▪ Problēmas formulējums,  

    tās aktualitāte 

▪ Mērķis, uzdevumi 

▪ Pētījuma jautājums(i) 

▪ Pētniecības metodes 

▪ Avoti ( ne mazāk kā 15) 

▪ Pētījuma bāze 

▪ Darba struktūra 

…………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………..

………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

Teorētiski pētnieciskā daļa 

▪ Avotu analīzes kvalitāte 

▪ Pamatjēdzienu analīze 

▪ Teorētiskās daļas 

secinājumu formulējums 

 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

Pētījuma metodoloģija un 

metodika 

▪ Metodoloģiskās 

pamatnostādnes 

▪ Izvēlēto metožu 

pamatojums un 

pielietojuma raksturojums 

▪ Atbilstība  pētījuma 

jautājumam 

▪ Atbilstība pētījuma mērķim 

…………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………..…

……………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 
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Praktiski pētnieciskā daļa 

▪ Pētījuma organizācija 

(plāns, posmi, pētījuma 

dalībnieki) 

▪ Rezultātu atspoguļojums 

▪ Iegūto datu interpretācija 

▪ Diskusija par pētījuma 

rezultātiem 

…………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

Secinājumi 

▪ Atbilstība problēmai, 

mērķa un uzdevumu izpilde 

▪ Atbildes uz pētījuma 

jautājumu (-iem) atbilstība 

…………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

Anotācija/Abstract 

▪ Norādīts- darba apjoms, 

bibliogrāfiskie avoti, 

pielikumi 

▪ Norādīts darba mērķis, 

metodes 

▪ Atspoguļoti pētījuma 

rezultāti 

▪ Formulēti secinājumi 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

Darba kopīgais novērtējums 

▪ Teorijas un prakses 

vienotība pētījumā 

▪ Darba apjoms - 35 (+ 10%) 

lp. 

▪ Noformējums  

▪ Izklāsta valoda 

▪ Pielikumi, to lietderība 

…………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………                      

Recenzenta jautājumi kvalifikācijas darba autoram:   

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

 

20__.gada______  Recenzents:................................................................................... 
   (amats, grāds, vārds, uzvārds, paraksts)  

 

Recenzenta slēdziens  Atbilst kvalifikācijas  

darba prasībām 

 Neatbilst kvalifikācijas  

darba prasībām  
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Piezīmes: 

1. Recenziju jāiesniedz katedrā ne vēlāk kā 3 dienas pirms kvalifikācijas darba aizstāvēšanas. 

2. Darba vērtējumu 10 ballu sistēmā recenzents aploksnē iesniedz kopā ar recenziju. 
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5.pielikums 

Latvijas Universitātes Rīgas 1. medicīnas koledža 

KVALIFIKĀCIJAS DARBA RECENZENTA VĒRTĒJUMS 

 

studiju programmas ___________________________________________________studenta 

kvalifikācijas darba v ē r t ē jums (10 ballu sistēmā)  

 

Kvalifikācijas darba autors __________________________________________________ 
                                                                                                      (vārds, uzvārds) 

Kvalifikācijas darba nosaukums 

__________________________________________________________________________  

 

Kvalifikācijas darba 

vadītājs   

  

Recenzents 

 

 (vārds, uzvārds)  (vārds, uzvārds) 

 

VĒRTĒJUMS 

 

 Ievaddaļa  ….... balles 

Teorētiski pētnieciskā daļa ….... balles 

Pētījuma metodoloģija un metodika ….... balles 

Praktiski pētnieciskā daļa ….... balles 

Secinājumi un nobeigums ….... balles 

DARBA KOPĪGAIS VĒRTĒJUMS ….... balles 

Recenzenta komentāri ....……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

20__.gada__ . ______________  Recenzents:............................................................... 

           (amats, grāds, vārds, uzvārds, paraksts)  
 

VĒRTĒJUMA lapa aploksnē jāiesniedz katedrā kopā ar klāt pievienotu recenziju. Vērtējums tiek publiskots 

valsts noslēguma pārbaudījumu komisijā, apspriežot kvalifikācijas darba aizstāvēšanas kopīgo norisi un 

rezultātus. 
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6.pielikums 

 

Latvijas Universitātes Rīgas 1. medicīnas koledžas 

 

studiju programmas___________________________________________________ 

 

_________ kursa students (-e) 

 

______________________________________ 
(vārds, uzvārds) 

 

 

                                                                     Latvijas Universitātes  

  Rīgas 1. medicīnas koledžas  

                                                                                    direktorei I.Miķelei 

 

                                 

IESNIEGUMS 

Rīgā 

  

 

 

Par kvalifikācijas darba tematu un kvalifikācijas darba vadītāju 

 

 

Lūdzu apstiprināt kvalifikācijas darba 

tematu______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

un kvalifikācijas darba vadītāju  

 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

   (katedra, akadēmiskais amats, vārds, uzvārds) 

 

 

 

Rīgā, 201__. gada ____. _________________ 

 

                                                                                 ________________ 
                                                                                                           (paraksts) 
 

PIEKRĪTU 

Darba  vadītājs         

__________________ 

  (paraksts)        

  

Rīgā, 201 ___. gada ____._______________ 
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7.pielikums 

 

 

Latvijas Universitātes Rīgas 1. medicīnas koledža 

studiju programmas ________________________________________________ 

_______ kursa studenta _______________________ 
                                  (vārds, uzvārds) 

 

Kvalifikācijas darba izstrādes plāns 

Kvalifikācijas darba temats: _________________________________________________________ 

Temats apstiprināts Ārstniecības un farmācijas katedras sēdē  

20__. gada __.____________ 

Kvalifikācijas darba vadītājs:                      ______________________________________________ 
                           (akadēmiskais amats, vārds, uzvārds) 

 

Ieteicamās norises Autora plānotās aktivitātes 

kvalifikācijas darba izstrādāšanā 
Izpilde 

(datums) 
Vērtējums Vadītāja 

paraksts 
*Pētniecības virziena, 

problēmas, izpētes 

jomas izvēle 

Pētījuma aktualitāte 

    

*Temata izvēle un 

formulējums 

*Pētījuma metodoloģijas 

izstrāde; 

*Ievada rakstīšana 

    

*Teorētiski pētnieciskais 

darbs 

-avotu analīze; 

-savu nostādņu izstrāde 

    

*Praktiski pētnieciskais 

darbs 

-pētījuma programma, 

-metodes un to aprobācija, 

-empīrisko datu ieguve, 

-datu apstrāde un rezultātu 

analīze, 

- secinājumi un 

priekšlikumi. 

    

Darba noformēšana 

-galīgā varianta rakstīšana, 

-sagatavošana   

aizstāvēšanai. 

 

    

 


