APSTIPRINĀTS
LLU Meža fakultātes
Domes sēdē 2019. gada 15. oktobrī
PAPILDINĀTS
Domes sēdē 2020. gada 7. aprīlī
Dekāns
L. Sisenis
STUDIJU PROGRAMMAS „MEŢZINĀTNE” MAĢISTRA DARBA SAGATAVOŠANAS
KALENDĀRAIS GRAFIKS
2019./ 2020. studiju gadam
Aktivitāte
Laika periods
Maģistra darba izstrādes grafika apstiprināšana MEZK katedras sēdē.
Mežzinātnes maģistrantu informēšana.
Maģistra darba vadītāja izvēle un tēmas noformulēšana, darba mērķa un uzdevumu
definēšana, literatūras apraksta plāna sastādīšana, darba metodikas izvēle.
Iepriekšminētās maģistra darba pamatinformācijas saskaņošana ar studiju
programmas direktori, profesori, Dr.silv. Olgu Miezīti.
Maģistra darba uzdevuma saskaņošana ar katedras vadītāju, studiju programmas
direktori.
Maģistra darba uzdevumu apstiprināšana.
Maģistra darba nosaukuma un vadītāja(u) datu iesniegšana Mežkopības katedrā,
atbildīgais vec. lab. Rūta Kazāka ruta.kazaka@llu.lv.
Maģistra darba melnraksta prezentācijas iesūtīšana MEK tehniskajai sekretārei
Mg.silv. S. Luguzai (uz e-pastu solveiga.luguza@llu.lv) un vadītājam/iem.
Maģistra darba melnraksta priekšaizstāvēšana (darbs 60 % apjomā – jābūt izstrādātai
metodikai, kā arī pabeigtam literatūras apskatam).
Melnraksts jāuzrāda noformēts atbilstoši noteikumiem “Studiju noslēguma darbu
struktūra un noformēšana”. Maģistra darba vadītājam ir jābūt klāt pie darba
melnraksta priekšaizstāvēšanas.
Maģistra darba augšupielādēšana estudijas.llu.lv, pievienojot studiju kursam
“Maģistra darbs” MežZ5003:
1) maģistra darbs sagatavots un noformēts atbilstoši metodiskajiem norādījumiem,
saglabāts PDF formātā;
2) maģistra darba prezentācija, veidota MS PowerPoint, saglabāta PDF formātā;
3) maģistra darba aizstāvēšanas runas video, ne garāks par 10 min;
4) zinātniskā vadītāja sagatavota, parakstīta un ieskenēta atsauksme PDF formātā.
Kopējais iesūtāmo failu apjoms nedrīkst pārsniegt 250 MB.
Pirmā recenzenta vērtējuma saņemšana (MEK tehniskā sekretāre S. Luguza saņem
recenzijas no recenzentiem un nosūta maģistrantam un darbu vadītājam/iem).
Ja maģistra darba pirmā recenzija ir negatīva, MEZK katedras vadītāja O. Miezīte un
katedras vadītājas nozīmēts docētājs vērtē maģistra darbu un dod slēdzienu par
virzīšanu aizstāvēšanai.
MEZK lēmums par maģistra darba ieteikšanu aizstāvēšanai MEK.
Ja MEZK lēmums ir negatīvs, maģistra darbs 2020. gadā netiek virzīts
aizstāvēšanai MEK!
Dekāna rīkojuma sagatavošana par tēmu apstiprināšanu un darbu pielaišanu
aizstāvēšanai MEK.
Maģistra darba elektroniskās versijas augšupielāde LLU Informācijas sistēmā.
Pilnīgi noformēta (iesieta) un parakstīta maģistra darba iesniegšana
2 eksemplāros MEK tehniskajai sekretārei S. Luguzai MF dekanātā.

08.10.2019.
15.10. – 20.10.2019.
20.10. - 28.10.2019.
07.11.2019. plkst. 8.30 –
11.30, MF 43. kab.
14.11.2019. plkst. 8.30 –
11.30, MF 43. kab.
14.11.2019. plkst. 8.30 –
11.30, MF 43. kab.
līdz 28.11.2019.
06.02.2020.
līdz plkst. 16.00

07.02.2020. plkst. 9.00
MF, 16. auditorija

līdz 26.04. plkst. 24.00

līdz 03.05.2020. plkst.
9.00
līdz 05.05.2020.

06.05.2020.

08.05.2020.
15.05.2020.
plkst. 9.00 – 12.00

Darba autors nogādā darbus diviem recenzentiem.

15.05. –22.05.2020.

Darba autors darbus ar recenzijām nogādā MEK tehniskajai sekretārei.

līdz 25.05.2020.

Maģistra darba prezentācijas iesūtīšana MEK tehniskajai sekretārei Mg.silv. S.
Luguzai (uz e-pastu solveiga.luguza@llu.lv )
Maģistra darba aizstāvēšana.
Reglaments: ziņojums (prezentācija) līdz 12-15 min., diskusija un jautājumi 10 min.

27.05.2020.
līdz plkst. 16.00
28.05. un 29.05.2020.;
ierašanās 8.30; sākums
plkst. 9.00, MF 16. aud.

Apstiprināts Mežkopības katedras sēdē 2019. gada 8. oktobrī, protokols Nr._24.___
Mežkopības katedras vadītāja

O.Miezīte
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STUDIJU PROGRAMMAS „MEŢZINĀTNE” MAĢISTRA DARBA SAGATAVOŠANAS
KALENDĀRAIS GRAFIKS
2019./ 2020. studiju gadam
Aktivitāte
Laika periods
Maģistra darba izstrādes grafika apstiprināšana MEZK katedras sēdē.
Mežzinātnes maģistrantu informēšana.
Maģistra darba vadītāja izvēle un tēmas noformulēšana, darba mērķa un uzdevumu
definēšana, literatūras apraksta plāna sastādīšana, darba metodikas izvēle.
Iepriekšminētās maģistra darba pamatinformācijas saskaņošana ar studiju
programmas direktori, profesori, Dr.silv. Olgu Miezīti
Maģistra darba uzdevuma saskaņošana ar katedras vadītāju, studiju programmas
direktori.
Maģistra darba uzdevumu apstiprināšana.

08.10.2019.
15.10. – 20.10.2019.
20.10. - 28.10.2019.
07.11.2019. plkst. 8:30 –
11:30, MF 43. kab.
14.11.2019. plkst. 8:30 –
11:30, MF 43. kab.
14.11.2019. plkst. 8:30 –
11:30, MF 43. kab.

Maģistra darba nosaukuma un vadītāja(u) datu iesniegšana Mežkopības katedrā,
atbildīgais vec. lab. Rūta Kazāka ruta.kazaka@llu.lv
Maģistra darba melnraksta prezentācijas iesūtīšana MEK tehniskajai sekretārei
Mg.silv. S. Luguzai (uz e-pastu solveiga.luguza@llu.lv ) un vadītājam/iem.
Maģistra darba melnraksta priekšaizstāvēšana (darbs 60 % apjomā – jābūt
izstrādātai metodikai, kā arī pabeigtam literatūras apskatam).
Melnraksts jāuzrāda noformēts atbilstoši noteikumiem “Studiju noslēguma darbu
struktūra un noformēšana”. Maģistra darba vadītājam ir jābūt klāt pie darba
melnraksta priekšaizstāvēšanas.
Maģistra darba prezentācijas iesūtīšana MEK tehniskajai sekretārei Mg. silv.
S. Luguzai (uz e-pastu solveiga.luguza@llu.lv ) un vadītājam/iem.
Maģistra darba priekšaizstāvēšana (darbs 100 % apjomā). Ja darbs netiek sekmīgi
aizstāvēts, tas 2019. gadā netiek virzīts aizstāvēšanai MEK!!! Darbs jāuzrāda
noformēts atbilstoši noteikumiem “Studiju noslēguma darbu struktūra un
noformēšana”. Maģistra darba vadītājam ir jābūt klāt pie darba
priekšaizstāvēšanas.

līdz 28.11.2019.
06.02.2020.
līdz plkst. 16.00
07.02.2020. plkst. 9.00
MF, 16. auditorija

MEZK lēmums par maģistra darba ieteikšanu aizstāvēšanai MEK.
Dekāna rīkojuma sagatavošana par tēmu apstiprināšanu un darbu pielaišanu
aizstāvēšanai MEK.
Maģistra darba elektroniskās versijas augšupielāde LLU Informācijas sistēmā.
Pilnīgi noformēta (iesieta) un parakstīta maģistra darba iesniegšana 2
eksemplāros MEK tehniskajai sekretārei S. Luguzai MF dekanātā.
Darba autors nogādā darbus diviem recenzentiem.
Darba autors darbus ar recenzijām nogādā MEK tehniskajai sekretārei.
Maģistra darba prezentācijas iesūtīšana MEK tehniskajai sekretārei Mg.silv. S.
Luguzai (uz e-pastu solveiga.luguza@llu.lv )
Maģistra darba aizstāvēšana.
Reglaments: ziņojums (prezentācija) līdz 12-15 min., diskusija un jautājumi 10 min.

29.04.2020.
līdz plkst. 16.00
30.04.2020. plkst. 09.00
MF 16. aud.
Reglaments: ziņojums
(prezentācija 12-15 min.),
diskusija un jautājumi 10
min.
05.05.2020.
08.05.2020.
15.05.2020.
plkst. 9:00 – 12:00
15.05. –22.05.2020
līdz 25.05.2020.
27.05.2020
līdz plkst. 16.00
28.05. un 29.05.2020;
ierašanās 8.30; sākums
plkst. 9.00, MF 16. aud.

Apstiprināts Mežkopības katedras sēdē 2019. gada 8. oktobrī, protokols Nr._24.___
Mežkopības katedras vadītāja

O.Miezīte

