
BAKALAURA DARBU SAGATAVOŠANAS KALEND ĀRAIS GRAFIKS 

2019./2020. st.g. 

Aktivit āte Laika periods 
Bakalaura darba izstrādes grafika apstiprināšana DSK 19.09.2019. 
ITF 4. kursa studentu informēšana (bakalaura darba izstrādes sākotnējā 
informācija elektroniskā veidā) Septembris 

Bakalaura darba tēmas un vadītāja izvēle (darba sarunas) Septembris 
Bakalaura darba nosaukuma un vadītāja datu iesniegšana bakalaura darbu 
koordinatoram, Jeļenai Dorodovai jelena.dorodova@llu.lv (elektroniski 
brīvā formā) 

02.10.2019. 

Bakalaura darba uzdevuma aizpildītas veidlapas iesniegšana bakalaura darbu 
koordinatoram (veidlapa elektroniskā veidā) 

01.11.2019. 

Bakalaura darba uzdevuma saskaņošana (veidlapas elektroniskā veidā) ar 
katedras vadītāju, studiju programmas direktoru, profesionālās studiju 
programmas VPK priekšsēdētāju 

līdz 14.11.2019. 

Bakalaura darba uzdevumu apstiprināšana DSK līdz 02.12.2019. 
Bakalaura darba melnraksta 1. variants (titullapa, ievads, satura rādītājs, 
teorētiskās vai praktiskās daļas 1 nodaļas izklāsts (apjoms vismaz 12-15 
lpp.), literatūras avotu saraksts). Melnraksts elektroniskā formātā tiek 
iesniegts LLU e-studiju sistēmā, kursā „Bakalaura darbs”(InfT4032), 2 
KP. 
Iesniegtais melnraksts veidos bakalaura darba rudens semestra ieskaiti 

02.01.2020. 

Iesniegto melnrakstu izskatīšana  līdz 10.01.2020. 
Druk ātu un parakstītu bakalaura darba uzdevumu veidlapu 
iesniegšana DSK lietvedei 10.02.2020. 

Bakalaura darbu referāta tēžu iesniegšana bakalaura darbu koordinatoram 
(elektroniskā formātā - LLU e-studiju sistēmā, kā arī drukātā veidā) 

13.03.2020. 

Studentu un mācībspēku pierakstīšanās uz darbu priekšaizstāvēšanu LLU e-
studiju sistēmā 

19.03.2020. 

Bakalaura darbu priekšaizstāvēšana (kopā ar darba melnrakstu un 
prezentāciju, kuru jāiesniedz LLU e-studiju sistēmā). Katedras (studiju 
programmas direktora) lēmums par tēžu publicēšanu un bakalaura darba 
gatavību. 
Sekmīga darba priekšaizstāvēšana veidos bakalaura darba pavasara 
semestra ieskaiti  

30.03. – 03.04.2020. 

Katedras lēmums par bakalaura darba ieteikšanu aizstāvēšanai 27.04. – 08.05.2020. 
Pilnīgi noformēta (iesieta) un parakstīta bakalaura darba un darba 
elektroniskā varianta iesniegšana VEK/VPK sekretārei 13.05.2020. 

Studentu pieteikšanās (pierakstīšanās) uz darba aizstāvēšanu pie VEK/VPK 
sekretāres 

13.05.2020. 

Katedras rekomendācija Dekāna lēmumam par bakalaura darba ieteikšanu 
aizstāvēšanai (iesniegts bakalaura darbs, ir vadītāja akcepts) 08.05.2020. 

Bakalaura darbu vadītāju atsauksmju saņemšana 13.05. - 22.05.2020. 
Bakalaura darbu recenzēšana 13.05. – 22.05.2020. 
Bakalaura darbu aizstāvēšana 25.05. – 05.06.2020. 

 


