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Katra lKatra līīmemeņņa kvalifika kvalifikāāciju apraksts ietver:ciju apraksts ietver:

1. 1. KompetenKompetenčču profilau profila vispvispāārrīīgs apraksts pargs apraksts parāāda arda arīī, vai , vai 
zinzināāššanu banu bāāze ir galvenokze ir galvenokāārt akadrt akadēēmiska vai orientmiska vai orientēēta uz ta uz 
praksi.praksi.

2. 2. KompetenKompetenčču mu mēērrķķuu apraksts taustapraksts taustāāmu sagaidmu sagaidāāmo mo 
rezultrezultāātu veidtu veidāā. . 
2.1. Intelektu2.1. Intelektuāāllāās kompetencess kompetences
2.2. Profesion2.2. Profesionāāllāās un akads un akadēēmiskmiskāās kompetencess kompetences
2.3. Praktisk2.3. Praktiskāās kompetences, ars kompetences, arīī profesionprofesionāāllāā ēētika un tika un 

atbildatbildīība.ba.
3. 3. FormFormāālo aspektu aprakstslo aspektu apraksts –– nosacnosacīījumi uzjumi uzņņememššanai, anai, 

studiju slodze, tstudiju slodze, tāāllāāko studiju iespko studiju iespēējas. jas. 



Bakalaurs (akadBakalaurs (akadēēmiskais)miskais)

11. Kompeten. Kompetenčču profils:u profils:
Bakalaura kompetences ir iegBakalaura kompetences ir iegūūtas studiju programmtas studiju programmāā, kas , kas 
tiek realiztiek realizēēta  pta  pēētniecisktnieciskāā vidvidēē..

Bakalauram ir pamatzinBakalauram ir pamatzināāššanas un dzianas un dziļļšš ieskats attiecieskats attiecīīggāās s 
discipldisciplīīnas metodiknas metodikāā un tun tāās zins zināātniskajos pamatos. tniskajos pamatos. 
Sasniegtais nodroSasniegtais nodroššina, ka bakalaurs ir kvalificina, ka bakalaurs ir kvalificēēts:ts:
–– ttāāllāākkāām studijm studijāām pm pēēcdiploma programmcdiploma programmāā un un 
–– nodarbinnodarbināāttīībai, kas balstbai, kas balstīīta vita viņņa akada akadēēmiskajmiskajāā

discipldisciplīīnnāā..



AkadAkadēēmiskais bakalaurs (2)miskais bakalaurs (2)

2. Kompeten2. Kompetenčču mu mēērrķķii
2.1. Intelektu2.1. Intelektuāāllāās kompetencess kompetences

–– aprakstaprakstīīt, formult, formulēēt un komunict un komunicēēt saret sarežģīžģītas probltas problēēmas un mas un 
rezultrezultāātus,tus,

–– veikt analveikt analīīzi, izmantojot zinzi, izmantojot zināātniskas metodes,tniskas metodes,
–– strukturstrukturēēt savu mt savu māāccīīššanos anos 

2.2. Profesion2.2. Profesionāāllāās un akads un akadēēmiskmiskāās kompetencess kompetences
–– DemonstrDemonstrēēt nozares bt nozares būūtisktiskāāko priekko priekššmetu, teoriju un jmetu, teoriju un jēēdzienu dzienu 

izpratniizpratni
–– Savas akadSavas akadēēmiskmiskāās discipls disciplīīnas robenas robežāžās izvs izvēērtrtēēt un izvt un izvēēllēēties ties 

metodikas, metodikas, 

2.3. Praktisk2.3. Praktiskāās kompetencess kompetences
–– analizanalizēēt saret sarežģīžģītus praktiskus jauttus praktiskus jautāājumus profesionjumus profesionāāllāā kontekstkontekstāā
–– piepieņņemt un pamatot praktiskus lemt un pamatot praktiskus lēēmumus, balstoties uz savu mumus, balstoties uz savu 

akadakadēēmisko disciplmisko disciplīīnunu..



AkadAkadēēmiskais bakalaursmiskais bakalaurs

FormFormāālie aspektilie aspekti
–– UzUzņņememššanas nosacanas nosacīījumi: vidjumi: vidēējjāā izglizglīīttīība ba 

(iesp(iespēējams, ar konkrjams, ar konkrēēttāām prasm prasīībbāām programmai)m programmai)
–– Slodze: 180 ECTS kredSlodze: 180 ECTS kredīītiti
–– TTāāllāākas izglkas izglīīttīības iespbas iespēējas : Candidatus un Master jas : Candidatus un Master 

programmasprogrammas



Bakalaurs (profesionBakalaurs (profesionāālais)lais)

1. Kompeten1. Kompetenčču profilsu profils
ProfesionProfesionāālais bakalaurs ieglais bakalaurs iegūūst savas kompetences attst savas kompetences attīīststīībbāā

bbāāzzēēttāās un ar ps un ar pēētniectniecīību saistbu saistīīttāās studijs studijāās, un dialogs, un dialogāā ar ar 
darba devdarba devēējiem obligjiem obligāāttāā prakses perioda laikprakses perioda laikāā. . 

ProfesionProfesionāālajam bakalauram piemlajam bakalauram piemīīt nepieciet nepiecieššamamāās s 
pamatzinpamatzināāššanas, kanas, kāā ararīī attiecattiecīīgajgajāā profesijprofesijāā izmantojamo izmantojamo 
centrcentrāālo discipllo disciplīīnu un metodiku izpratne. nu un metodiku izpratne. 

ŠŠīīs s īīpapaššīības kvalificbas kvalificēē profesionprofesionāālo bakalaurulo bakalauru
–– attiecattiecīīgo profesiongo profesionāālo funkciju veiklo funkciju veikššanai un patstanai un patstāāvvīīgai gai 

darbdarbīībai tajbai tajāā jomjomāā uz, kuru orientuz, kuru orientēēta studiju programma  ta studiju programma  
un un 

–– ttāāllāākkāām studijm studijāām attiecm attiecīīgajgajāā Master Master vaivai Candidatus  Candidatus  
programmprogrammāā



ProfesionProfesionāāllāā un akadun akadēēmiskmiskāā bakalaura bakalaura 
salsalīīdzindzināājums jums –– KOMPETENKOMPETENČČU PROFILSU PROFILS

ProfesionProfesionāālais bakalaurs ieglais bakalaurs iegūūst savas kompetences attst savas kompetences attīīststīībbāā
bbāāzzēēttāās un ar ps un ar pēētniectniecīību saistbu saistīīttāās studijs studijāās, un dialogs, un dialogāā ar darba ar darba 
devdevēējiem obligjiem obligāāttāā prakses perioda laikprakses perioda laikāā. . 
Bakalaura kompetences ir iegBakalaura kompetences ir iegūūtas studiju programmtas studiju programmāā, kas tiek , kas tiek 
realizrealizēēta  pta  pēētniecisktnieciskāā vidvidēē..

ProfesionProfesionāālajam bakalauram piemlajam bakalauram piemīīt nepieciet nepiecieššamamāās s 
pamatzinpamatzināāššanas, kanas, kāā ararīī attiecattiecīīgajgajāā profesijprofesijāā izmantojamo izmantojamo 
centrcentrāālo discipllo disciplīīnu un metodiku izpratne. nu un metodiku izpratne. 
Bakalauram ir pamatzinBakalauram ir pamatzināāššanas un dzianas un dziļļšš ieskats attiecieskats attiecīīggāās s 
discipldisciplīīnas metodiknas metodikāā un tun tāās zins zināātniskajos pamatos.tniskajos pamatos.



ProfesionProfesionāāllāā un akadun akadēēmiskmiskāā bakalaura bakalaura 
salsalīīdzindzināājums jums –– KOMPETENKOMPETENČČU PROFILSU PROFILS

ŠŠīīs s īīpapaššīības kvalificbas kvalificēē profesionprofesionāālo bakalauru lo bakalauru 
–– atbilstoatbilstoššo profesiono profesionāālo funkciju veiklo funkciju veikššanai un anai un 

patstpatstāāvvīīgai darbgai darbīībai jombai jomāā, uz ko orient, uz ko orientēēta programma, ta programma, 
–– un tun tāāllāākkāām studijm studijāām attiecm attiecīīgajgajāā Master Master vaivai Candidatus  Candidatus  

programmprogrammāā

Sasniegtais nodroSasniegtais nodroššina, ka bakalaurs ir kvalificina, ka bakalaurs ir kvalificēēts:ts:
–– ttāāllāākkāām studijm studijāām pm pēēcdiploma programmcdiploma programmāā un un 
–– nodarbinnodarbināāttīībai, kas balstbai, kas balstīīta vita viņņa akada akadēēmiskajmiskajāā

discipldisciplīīnnāā..



Bakalauru salBakalauru salīīdzindzināājums jums ––
2.1. INTELEKTU2.1. INTELEKTUĀĀLLĀĀS KOMPETENCESS KOMPETENCES

ProfesionProfesionāālais bakalaurs splais bakalaurs spēēj:j:
–– aprakstaprakstīīt, formult, formulēēt un komunict un komunicēēt ar profesiju saistt ar profesiju saistīītus tus 

aspektus un taspektus un tāāllāākas darbkas darbīības iespbas iespēējas,jas,
–– teorteorēētiski analiztiski analizēēt ar profesiju saistt ar profesiju saistīītus jauttus jautāājumus un jumus un 

ņņemt tos vemt tos vēērrāā prakspraksēē, , 
–– strukturstrukturēēt savu tt savu tāāllāāko mko māāccīīššanosanos

AkadAkadēēmiskais bakalaurs spmiskais bakalaurs spēējj
–– aprakstaprakstīīt, formult, formulēēt un komunict un komunicēēt saret sarežģīžģītas tas 

problproblēēmas un rezultmas un rezultāātus,tus,
–– veikt analveikt analīīzi, izmantojot zinzi, izmantojot zināātniskas metodes,tniskas metodes,
–– strukturstrukturēēt savu mt savu māāccīīššanos anos 



Bakalauru salBakalauru salīīdzindzināājums jums ––
2.2. 2.2. ProfesionProfesionāāllāāss un un akadakadēēmiskmiskāāss kompetenceskompetences

ProfesionProfesionāālais bakalaurs splais bakalaurs spēēj:j:
–– savas disciplsavas disciplīīnas ietvaros izmantot un izvnas ietvaros izmantot un izvēērtrtēēt dat dažāžādas metodikas,das metodikas,
–– demonstrdemonstrēēt savas profesijas galveno disciplt savas profesijas galveno disciplīīnu, teoriju, metodiku un nu, teoriju, metodiku un 

uzskatu  izpratniuzskatu  izpratni
–– dokumentdokumentēēt, analizt, analizēēt un izvt un izvēērtrtēēt dat dažāžādas praktiskdas praktiskāās pieejas savs pieejas savāā

discipldisciplīīnnāā,,
–– izmantot pizmantot pēēttīījumus un jaunjumus un jaunāākos sasniegumus savas praktiskkos sasniegumus savas praktiskāās darbs darbīības bas 

pilnveidei pilnveidei 

AkadAkadēēmiskais bakalaurs spmiskais bakalaurs spēēj:j:
–– DemonstrDemonstrēēt nozares bt nozares būūtisktiskāāko priekko priekššmetu, teoriju un jmetu, teoriju un jēēdzienu dzienu 

izpratniizpratni
–– Savas akadSavas akadēēmiskmiskāās discipls disciplīīnas robenas robežāžās izvs izvēērtrtēēt un izvt un izvēēllēēties ties 

metodikas,metodikas,



Bakalauru salBakalauru salīīdzindzināājums jums ––
2.3. 2.3. PraktiskPraktiskāāss kompetenceskompetences

ProfesionProfesionāālais bakalaurs splais bakalaurs spēēj:j:
–– prakspraksēē pierpierāāddīīt profesiont profesionāāllāās iemas iemaņņas as –– ir gatavs UZREIZ praktiski ir gatavs UZREIZ praktiski 

veikt profesionveikt profesionāālos pienlos pienāākumus, kumus, 
–– piepieņņemt un pamatot savemt un pamatot savāā specispeciāālajlajāā kompetences jomkompetences jomāā balstbalstīītus tus 

llēēmumus, mumus, 
–– demonstrdemonstrēēt persont personīīgo godgo godīīgumu un darboties profesiongumu un darboties profesionāāllāās s ēētikas tikas 

ietvaros, ietvaros, 
–– strstrāāddāāt kopt kopāā ar citiem gan savar citiem gan savāā jomjomāā, gan , gan āārpus trpus tāās s 
–– piedalpiedalīīties eksperimentties eksperimentāālos darbos nozares attlos darbos nozares attīīststīībai.bai.

AkadAkadēēmiskais bakalaurs spmiskais bakalaurs spēēj:j:
–– analizanalizēēt saret sarežģīžģītus praktiskus jauttus praktiskus jautāājumus profesionjumus profesionāāllāā

kontekstkontekstāā
–– piepieņņemt un pamatot praktiskus lemt un pamatot praktiskus lēēmumus, balstoties uz savu mumus, balstoties uz savu 

akadakadēēmisko disciplmisko disciplīīnunu..



Bakalauru salBakalauru salīīdzindzināājums jums ––
3. 3. FormFormāālie aspektilie aspekti

ProfesionProfesionāālais bakalaurslais bakalaurs
–– UzUzņņememššanas nosacanas nosacīījumi: Vispjumi: Vispāārrēējjāā vidvidēējjāā vai attiecvai attiecīīga ga 

virziena arodizglvirziena arodizglīīttīībaba
–– 180180--240 ECTS kred240 ECTS kredīītp., parasti 210 ECTS kredtp., parasti 210 ECTS kredīītp. .tp. .
–– TTāāllāākkāās izgls izglīīttīības iespbas iespēējas: jas: MasterMaster vai vai CandidatusCandidatus

programmas.programmas.
–– GrGrāādu atzdu atzīīst attiecst attiecīīggāā ministrijaministrija

AkadAkadēēmiskais bakalaursmiskais bakalaurs
–– UzUzņņememššanas nosacanas nosacīījumi: vidjumi: vidēējjāā izglizglīīttīība (iespba (iespēējams, ar jams, ar 

konkrkonkrēēttāām prasm prasīībbāām programmai)m programmai)
–– Slodze: 180 ECTS kredSlodze: 180 ECTS kredīītiti
–– TTāāllāākas izglkas izglīīttīības iespbas iespēējas : Candidatus un Master jas : Candidatus un Master 

programmasprogrammas



Candidatus (akadCandidatus (akadēēmiskais mamiskais maģģistrs)istrs)

1. Kompeten1. Kompetenčču profilsu profils
CandidatusCandidatus iegiegūūst savas kompetences studijst savas kompetences studijāās, kuras notiek s, kuras notiek 

ppēētniecisktnieciskāā vidvidēē
CandidatusCandidatus ir kvalificir kvalificēēts ts 

–– darbam profesijdarbam profesijāā, kura pamatojas uz vi, kura pamatojas uz viņņa akada akadēēmisko misko 
discipldisciplīīnu unnu un

–– PhD studijPhD studijāām m 

SalSalīīdzinot ar bakalauru, Candidatus ir tiktdzinot ar bakalauru, Candidatus ir tiktāāl pilnveidojis l pilnveidojis 
savas akadsavas akadēēmiskmiskāās zins zināāššanas un patstanas un patstāāvvīību, ka spbu, ka spēēj j 
–– patstpatstāāvvīīgi pielietot zingi pielietot zināātnisko teoriju un metodi tnisko teoriju un metodi 
–– gan akadgan akadēēmiskmiskāā, gan profesion, gan profesionāāllāā kontekstkontekstāā. . 



Candidatus (akadCandidatus (akadēēmiskais mamiskais maģģistrs)istrs)

2. 1 Intelektu2. 1 Intelektuāāllāās kompetences:s kompetences:
Papildus bakalaura lPapildus bakalaura līīmemeņņa kompetenca kompetencēēm, m, Candidatus Candidatus spspēēj j 

–– komunickomunicēēt saret sarežģīžģītus akadtus akadēēmiskus un profesionmiskus un profesionāālus lus 
jautjautāājumus gan specijumus gan speciāālistiem, gan nespecilistiem, gan nespeciāālistiem,listiem,

–– patstpatstāāvvīīgi, sistemgi, sistemāātiski un kritiski formultiski un kritiski formulēēt un analizt un analizēēt t 
saresarežģīžģītas zintas zināātniskas probltniskas problēēmasmas

–– turpinturpināāt savu kompetent savu kompetenčču pilnveidi un specializu pilnveidi un specializāāciju ciju 



Candidatus (akadCandidatus (akadēēmiskais mamiskais maģģistrs)istrs)

2.22.2 ProfesionProfesionāāllāās un akads un akadēēmiskmiskāās kompetences s kompetences 
Papildus bakalaura lPapildus bakalaura līīmemeņņa kompetenca kompetencēēm, m, Candidatus Candidatus spspēēj:j:

patstpatstāāvvīīgi izvgi izvēērtrtēēt dat dažāžāddāās anals analīīzes metodes un sarezes metodes un sarežģīžģītus tus 
akadakadēēmiskus aspektus,miskus aspektus,
papildus bakalaura lpapildus bakalaura līīmenim uzrmenim uzrāāddīītt
–– specispeciāāllāās zins zināāššanas un papildus izpratni anas un papildus izpratni vaivai
–– plaplaššāāku akadku akadēēmisko perspektmisko perspektīīvu vu vaivai
–– jaunas (augstjaunas (augstāāka lka līīmemeņņa) akada) akadēēmiskmiskāās kompetencess kompetences

uzruzrāāddīīt izpratni par zint izpratni par zināātnisko darbu un btnisko darbu un būūt aktt aktīīvam vam 
ppēētnieciskajtnieciskajāā jomjomāā, , 
uzruzrāāddīīt izpratni par zint izpratni par zināātnes rezulttnes rezultāātu iesptu iespēējamo ietekmi jamo ietekmi 
(zin(zināātnes tnes ēētika)tika)



Candidatus (akadCandidatus (akadēēmiskais mamiskais maģģistrs)istrs)

2.3 Praktisk2.3 Praktiskāās kompetencess kompetences
Papildus bakalaura lPapildus bakalaura līīmemeņņa kompetenca kompetencēēm , m , Candidatus Candidatus spspēēj:j:

PiePieņņemt un pamatot lemt un pamatot lēēmumus, balstoties uz savu mumus, balstoties uz savu 
akadakadēēmisko disciplmisko disciplīīnu un, ja nepiecienu un, ja nepiecieššams, veikt analams, veikt analīīzi,  zi,  
lai ieglai iegūūtu adekvtu adekvāātu pamatu ltu pamatu lēēmuma piemuma pieņņememššanaianai
Balstoties uz zinBalstoties uz zināātnisktniskāām, teorm, teorēētisktiskāām vai m vai 
eksperimenteksperimentāāllāām metodm metodēēm, veikt darbm, veikt darbīību nozares bu nozares 
attattīīststīībai.bai.



Candidatus (akadCandidatus (akadēēmiskais mamiskais maģģistrs)istrs)

3. Form3. Formāālie aspekti:lie aspekti:
UzUzņņememššanas nosacanas nosacīījumi: jumi: 

noteiktu  bakalaura programmu absolvnoteiktu  bakalaura programmu absolvēēššanaana
Slodze : 120 ECTS kredSlodze : 120 ECTS kredīītp.tp.
TTāāllāāko studiju iespko studiju iespēējas: PhD programmasjas: PhD programmas



Master (Master (itkitkāā profesionprofesionāālais malais maģģistrs) istrs) 
1. Kompeten1. Kompetenčču profils u profils (at(atššķķiras)iras)

Master Master iegiegūūst savas kompetences studijst savas kompetences studijāās, kuras balsts, kuras balstāās s 
ppēēttīījumu rezultjumu rezultāātu un praktisktu un praktiskāās pieredzes integrs pieredzes integrāācijcijāā,,
Izmantojot zinIzmantojot zināāššananāās balsts balstīītas persontas personīīggāās prasmes un s prasmes un 
kompetences, kompetences, Master Master spspēēj veikt augsti kvalificj veikt augsti kvalificēētas tas 
funkcijas uzfunkcijas uzņēņēmmēējdarbjdarbīības jombas jomāās, iests, iestāāddēēs un citur.s un citur.

CandidatusCandidatus iegiegūūst savas kompetences studijst savas kompetences studijāās, kuras notiek s, kuras notiek 
ppēētniecisktnieciskāā vidvidēē, tas ir kvalific, tas ir kvalificēēts ts 
–– darbam profesijdarbam profesijāā, kura pamatojas uz vi, kura pamatojas uz viņņa akada akadēēmisko misko 

discipldisciplīīnu unnu un
–– PhD studijPhD studijāām m 

spspēēj patstj patstāāvvīīgi pielietot zingi pielietot zināātnisko teoriju un metodi gan tnisko teoriju un metodi gan 
akadakadēēmiskmiskāā, gan profesion, gan profesionāāllāā kontekstkontekstāā..



Master    Master    2.1 Intelektu2.1 Intelektuāāllāās kompetencess kompetences (t(tāās pas paššas)as)

Papildus kompetencPapildus kompetencēēm, kuras nepieciem, kuras nepiecieššamas uzamas uzņņememššanai anai 
Master Master programmprogrammāā, sp, spēēj :j :
–– komunickomunicēēt saret sarežģīžģītus akadtus akadēēmiskus jautmiskus jautāājumus gan jumus gan 

specispeciāālistiem, gan nespecilistiem, gan nespeciāālistiem,listiem,
–– patstpatstāāvvīīgi, sistemgi, sistemāātiski un kritiski formultiski un kritiski formulēēt un analizt un analizēēt t 

saresarežģīžģītas zintas zināātniskas probltniskas problēēmasmas
–– patstpatstāāvvīīgi turpingi turpināāt savu kompetent savu kompetenčču pilnveidi un specializu pilnveidi un specializāāciju ciju 

Papildus bakalaura lPapildus bakalaura līīmemeņņa kompetenca kompetencēēm, Candidatus spm, Candidatus spēēj j 
–– komunickomunicēēt saret sarežģīžģītus akadtus akadēēmiskus un profesionmiskus un profesionāālus lus 

jautjautāājumus gan specijumus gan speciāālistiem, gan nespecilistiem, gan nespeciāālistiem,listiem,
–– patstpatstāāvvīīgi, sistemgi, sistemāātiski un kritiski formultiski un kritiski formulēēt un analizt un analizēēt t 

saresarežģīžģītas zintas zināātniskas probltniskas problēēmasmas
–– patstpatstāāvvīīgi turpingi turpināāt savu kompetent savu kompetenčču pilnveidi un specializu pilnveidi un specializāācijuciju



Master        Master        
2.22.2 ProfesionProfesionāāllāās un akads un akadēēmiskmiskāās kompetencess kompetences

Papildus bakalaura lPapildus bakalaura līīmemeņņa kompetenca kompetencēēm, m, Master Master spspēēj:j:
patstpatstāāvvīīgi izvgi izvēērtrtēēt dat dažāžāddāās anals analīīzes metodes un sarezes metodes un sarežģīžģītus tus 
akadakadēēmiskus aspektus,miskus aspektus,
uzruzrāāddīīt (papildus bakalaura lt (papildus bakalaura līīmenim) menim) 
–– specispeciāāllāās zins zināāššanas un papildus izpratni anas un papildus izpratni vaivai
–– plaplaššāāku akadku akadēēmisko perspektmisko perspektīīvu vu vaivai
–– jaunas akadjaunas akadēēmiskmiskāās kompetencess kompetences

Candidatus Candidatus –– viss tas pats +viss tas pats +
uzruzrāāddīīt izpratni par zint izpratni par zināātnisko darbu un btnisko darbu un būūt aktt aktīīvam vam 
ppēētnieciskajtnieciskajāā jomjomāā, , 
uzruzrāāddīīt izpratni par zint izpratni par zināātnes rezulttnes rezultāātu iesptu iespēējamo ietekmi jamo ietekmi 
(zin(zināātnes tnes ēētika)tika)



Master        Master        2.3 Praktisk2.3 Praktiskāās kompetences s kompetences (at(atššķķiras)iras)

Papildus bakalaura lPapildus bakalaura līīmemeņņa kompetenca kompetencēēm , m , Master Master spspēēj:j:
–– PiePieņņemt un pamatot lemt un pamatot lēēmumus, balstoties uz savu akadmumus, balstoties uz savu akadēēmisko misko 

discipldisciplīīnu,nu,
–– balstoties uz zinbalstoties uz zināātnisktniskāām, teorm, teorēētisktiskāām un/vai eksperimentm un/vai eksperimentāāllāām m 

metodmetodēēm, izveidot un attm, izveidot un attīīststīīt praktisko darbt praktisko darbīību,bu,
–– Izprast un darboties ar sareIzprast un darboties ar sarežģīžģītiem jauttiem jautāājumiem komercijumiem komerciāāllāā vai vai 

profesionprofesionāāllāā kontekstkontekstāā

Papildus bakalaura lPapildus bakalaura līīmemeņņa kompetenca kompetencēēm , Candidatus spm , Candidatus spēēj:j:
–– PiePieņņemt un pamatot lemt un pamatot lēēmumus, balstoties uz savu akadmumus, balstoties uz savu akadēēmisko misko 

discipldisciplīīnu un, nu un, ja nepiecieja nepiecieššams, veikt analams, veikt analīīzi,  lai iegzi,  lai iegūūtu tu 
adekvadekvāātu pamatu ltu pamatu lēēmuma piemuma pieņņememššanaianai

–– Balstoties uz zinBalstoties uz zināātnisktniskāām, teorm, teorēētisktiskāām vai eksperimentm vai eksperimentāāllāām m 
metodmetodēēm, m, veikt darbveikt darbīību nozares attbu nozares attīīststīībai.bai.



Master Master 3. Form3. Formāālie aspekti  (atlie aspekti  (atššķķiras):iras):

–– UzUzņņememššanas nosacanas nosacīījumi: bakalaurs, profesionjumi: bakalaurs, profesionāālais lais 
bakalaurs, vai diploms bakalaurs, vai diploms 

–– (visiem) vismaz 2 gadu praktisk(visiem) vismaz 2 gadu praktiskāā pieredze atbilstopieredze atbilstoššāā
profesijprofesijāā

–– Slodze parasti 60 ECTS kredSlodze parasti 60 ECTS kredīītp.tp.
–– TTāāllāāku uz grku uz grāādiem virzdiem virzīītu izgltu izglīīttīības iespbas iespēēju NAVju NAV

Candidatus: Candidatus: 
–– UzUzņņememššanas nosacanas nosacīījumi: noteiktas  bakalaura programmas jumi: noteiktas  bakalaura programmas 
–– Slodze : 120 ECTS kredSlodze : 120 ECTS kredīītp.tp.
–– TTāāllāāko studiju iespko studiju iespēējas: PhD programmasjas: PhD programmas



PhDPhD

1. Kompeten1. Kompetenčču profils:u profils:
–– PhD kompetences ir iegPhD kompetences ir iegūūtas studijtas studijāās, kas balsts, kas balstīītas uz tas uz 

ppēēttīījumu rezultjumu rezultāātiem, ieskaitot patsttiem, ieskaitot patstāāvvīīgus pgus pēēttīījumus.jumus.
–– StarptautiskStarptautiskāā llīīmenmenīī un kontekstun kontekstāā PhD spPhD spēēj patstj patstāāvvīīgi veikt gi veikt 

ppēētniecisku, atttniecisku, attīīststīības un pasniegbas un pasniegššanas darbu universitanas darbu universitāāttēēs, s, 
iestiestāāddēēs, uzs, uzņēņēmmēējdarbjdarbīības jombas jomāās u.c., kur nepiecies u.c., kur nepiecieššamas amas 
plaplaššas zinas zināāššanas panas pēēttīījumu jomjumu jomāā. . 

–– PhD ir pierPhD ir pierāāddīījis, ka spjis, ka spēēj realizj realizēēt zint zināātniskus projektus, tniskus projektus, 
veicot patstveicot patstāāvvīīgu disciplgu disciplīīnas zinnas zināātniskajos pamatos balsttniskajos pamatos balstīītu tu 
analanalīīzi, un tzi, un tāāddēējjāādi radot zindi radot zināātniskus sasniegumus, kas tniskus sasniegumus, kas 
atbilst starptautiskiem attiecatbilst starptautiskiem attiecīīggāās discipls disciplīīnas standartiem. nas standartiem. 



PhDPhD

2.1 Intelektu2.1 Intelektuāāllāās kompetencess kompetences
Papildus bakalaura un Papildus bakalaura un CandidatusCandidatus kompetenckompetencēēm, Ph.D. spm, Ph.D. spēēj:j:

–– komunickomunicēēt lielu zint lielu zināāššanu apjomu gan mutiski, gan rakstiski, anu apjomu gan mutiski, gan rakstiski, 
–– patstpatstāāvvīīgi formulgi formulēēt un strukturt un strukturēēt liela apjoma ilgstot liela apjoma ilgstoššus us 

zinzināātniskus projektus, tniskus projektus, 



PhD PhD 2.2 Profesion2.2 Profesionāāllāās un akads un akadēēmiskmiskāās kompetences s kompetences 

Papildus bakalaura un Papildus bakalaura un CandidatusCandidatus kompetenckompetencēēm, m, 
Ph.D. spPh.D. spēēj:j:
– Veikt pētījumus starptautiskā līmenī un starptautiskā

kontekstā,
– patstāvīgi izvērtēt metodiku atbilstību zinātniskajiem 

projektiem,
– demonstrēt speciālista izpratni pašās jaunākajās 

zinātniskajās teorijās un starptautiskās zinātnes pasaules 
pētniecība metodēs,

– Parādīt atbildību attiecībā uz savu pētniecisko darbību 
(zinātnes ētika)



PhD PhD 

2.3 Praktisk2.3 Praktiskāās kompetencess kompetences
Papildus bakalaura un Papildus bakalaura un CandidatusCandidatus kompetenckompetencēēm, Ph.D. spm, Ph.D. spēēj:j:

–– PlPlāānot un realiznot un realizēēt akadt akadēēmisku un profesionmisku un profesionāālu atbildlu atbildīību par bu par 
saresarežģīžģītiem uzdevumiem, kas balsttiem uzdevumiem, kas balstīīti zinti zināātnisktniskāās teorijs teorijāās un s un 
eksperimenteksperimentāāllāās metods metodēēs, s, 

–– PiePieņņemt lemt lēēmumus, balstoties uz saremumus, balstoties uz sarežģīžģītu dokumenttu dokumentāāciju,ciju,



PhDPhD

3.Form3.Formāālie aspektilie aspekti
UzUzņņememššanas prasanas prasīības : atbilstobas : atbilstoššs  Candidatus grs  Candidatus grāādsds
Slodze: 3 gadi, 180 ECTS kredSlodze: 3 gadi, 180 ECTS kredīītiti
TTāāllāāku grku grāāda ieguves iespda ieguves iespēēju nav. ju nav. 


