
13. pielikums 
 

MAĢISTRA DARBA IZSTRĀDES POSMI 

Profesionālā maģistra studiju programmā “Projektu vadīšana” 

1. Maģistra darbu studenti izstrādā 2., 3. un 4.semestrī. 

 

2. Maģistra darbam ir vairāki izstrādes posmi, kas paredz noteiktu uzdevumu veikšanu un 

sadarbību ar darba vadītāju: 

2.1 maģistra darba tēmas izvēle un plāna izveide un saskaņošana ar vadītāju 

2.semestrī; 

2.2 ievada, pētījuma daļas izstrāde un priekšaizstāvēšana 3. semestrī; 

2.3 maģistra darba noslēguma varianta izveide un iesniegšana vadītājam izvērtēšanai; 

2.4 maģistra darba iesniegšana aizstāvēšanai, ņemot vērā priekšaizstāvēšanas 

komisijas un vadītāja ieteikumus; 

2.5 maģistra darba aizstāvēšana 4. semestrī. 

 

3. Darbības posmi priekšaizstāvēšanai: 

 

3.1. Students iepazīstas ar maģistra darba prasībām, pamatojoties uz savām interesēm un 

apgūtajām zināšanām projektu vadīšanas un ar to saistītajās jomās, izvēlas maģistra 

darba tēmu, to formulē un iesniedz maģistra darba pieteikuma veidā, ko apstiprina 

studiju programmas direktors. Pēc maģistra darba vadītāja nozīmēšanas students 

saskaņo tēmu ar savu maģistra darba zinātnisko vadītāju. 

 

*Ja students bez attaisnojoša iemesla BVEF norādītajā termiņā nav iesniedzis maģistra 

darba temata pieteikumu un nav uzsācis maģistra darba izstrādi sadarbībā ar vadītāju, 

tad noslēguma pārbaudījumu komisijai ir tiesības samazināt maģistra darba gala 

vērtējumu. 

 

3.2. Maģistra darba mērķa definēšana un uzdevumu formulēšana, pētījuma norises un 

maģistra darba projekta izstrādes gaitas plānošana.  
 

3.3. Pētījuma objekta un pētījuma priekšmeta formulēšana. Situācijas analīze pētījumā 

objektā, problēmu identificēšana. 

 



Pētījuma problemātikas un pētījuma jautājuma formulēšana, informācijas sagatavošanu 

empīriskā pētījuma mērķim, atbilstoši plānotajam pētījuma ietvaram, izvēloties 

atbilstošas pētījuma metodes, balstoties uz zinātniskās literatūras un iepriekš veikto 

pētījumu analīzes rezultātiem. Atbilstoši maģistra darba tēmai, konsultējoties ar 

maģistra darba vadītāju, notiek pētījuma objekta, pētījuma metožu izvēle un aktuālo 

problēmu analīze. 

Students veic arī patstāvīgu pētījumu, izvēloties atbilstošu pētījuma metodi/-es 

(ekspertu intervijas un/vai respondentu aptauju), nosakot pētījuma mērķi, sagatavojot 

pētījumu, veicot to un apkopojot un interpretējot iegūtos rezultātus, papildinot tos ar 

ilustratīviem materiāliem (tabulām, attēliem, u.c.). 

Pētījuma daļu noslēdz pamatproblēmas noteikšana, tās cēloņu izvirzīšana un analīze, un 

konkrēti risināmās problēmas izvēles pamatojums. 

 

 

3.4. Maģistra darba ievada un pētījuma daļas melnraksta uzrakstīšana un noformēšana. 

 

3.5. Students iestrādā vadītāja ieteikumus priekšaizstāvēšanai sagatavotajā maģistra darba 

variantā un iesniedz  vismaz nedēļu pirms priekšaizstāvēšanas.  
 

3.6. Maģistra darbu priekšaizstāvēšanas komisija novērtē iesniegto maģistra darba iestrādi, 

atbilstoši BVEF noteiktajai kārtībai un vērtējuma kritērijiem, iesaka iespējamos maģistra 

darba izstrādes pilnveidojuma virzienus, apstiprinot/ neapstiprinot maģistra darba 

noslēguma varianta tālākai izstrādei. 

 

*Maģistra darba ievadu, pētījuma daļu sagatavo un iesniedz priekšaizstāvēšanai kopā, 

vienā dokumentā.  

Visā maģistra darba rakstīšanas procesā darbs tiek veikts vienā dokumentā, katrā 

nākamajā posmā to papildinot ar labojumiem, kurus priekšaizstāvēšanā ieteikusi 

komisija.  

Maģistra darbs tiek papildināts ar iztirzājumu, nobeigumu un citām trūkstošajām 

sadaļām un labojumiem, ko priekšaizstāvēšanā ieteikusi komisija.  

* Visos maģistra darba izstrādes posmos studentam regulāri jākonsultējas pie maģistra 

darba vadītāja.  

Students un vadītājs individuāli vienojas par konsultāciju grafiku un formu, bet 

neatkarīgi no konsultāciju grafika studentam vismaz reizi mēnesī jāiesniedz vadītājam 

izskatīšanai maģistra darba melnraksts.  

Ja students minēto kārtību nav ievērojis, vadītājam ir pienākums informēt noslēguma 

pārbaudījumu komisiju, kura izlemj par studenta pielaišanu vai nepielaišanu 

priekšaizstāvēšanām un gala aizstāvēšanai.  

4. Maģistra darba noslēguma varianta izveide un iesniegšana vadītājam izvērtēšanai. 

Maģistra darbā iekļaujamās sadaļas: 



4.1. Ievada un pētījuma daļas uzrakstīšana un noformēšana, atbilstoši priekšaizstāvēšanas 

komisijas ieteikumiem. 

 

4.2. Projekta priekšlikuma izstrāde un analīze, kas ietver: 
 

4.2.1. Projekta mērķu plāna izstrādi un analīzi 

4.2.2. Projekta alternatīvu izvirzīšanu, analīzi un 2 labāko alternatīvu izvēli 

4.2.3. Projekta 2 alternatīvu konceptu izstrādi un analīzi 

4.2.4. Projekta 2 alternatīvu izvērtēšanu un salīdzināšanu pēc monetāriem un 

nemonetāriem kritērijiem 

4.2.5. Projekta priekšlikuma sagatavošanu izvēlētajai alternatīvai. 

 

 

4.3.  Projekta īstenošanas rokasgrāmatas izstrāde un analīze, ietverot: 

4.3.1. Projekta starta procesa analīzi; 

4.3.2. Projekta plānu, t.sk., struktūrplāna, gaitas, termiņu, resursu un izmaksu, finanšu, 

robežstabu plāna izstrādi un analīzi; 

4.3.3. Projekta kontrolinga procesa analīzi; 

4.3.4. Projekta noslēguma procesa analīzi. 

4.4. Secinājumu un priekšlikumu sagatavošana.  
 

Zinātniski korekta, latviešu literārās valodas normām atbilstoša maģistra darba noslēguma 

varianta iesniegšana darba vadītājam. Vadītājam ir tiesības prasīt studentam labot tekstu, 

kas satur daudz gramatiskas, ortogrāfiskas, stilistiskas kļūdas.  

 

5. Maģistra darba iesniegšana aizstāvēšanai un tā aizstāvēšana. 

5.1. Maģistra darba noformējums un prezentācijas materiāla sagatavošana aizstāvēšanai. 

5.2. Iepazīšanās ar saņemto recenziju un atbilžu sagatavošana uz recenzenta jautājumiem.  
 

5.3. Maģistra darba aizstāvēšana.  

Studējošais prezentē savu maģistra darbu līdz 15 minūtēm, pēc tam atbild uz noslēguma 

pārbaudījumu komisijas jautājumiem, tādējādi demonstrējot savas zināšanas, prasmes 

un kompetenci projektu vadīšanā izvēlētajā tautsaimniecības jomā. 
 

*Vadītājam ir tiesības samazināt savu vērtējumu maģistra darbam, vai atteikties no darba 

vadīšanas, kā arī ieteikt noslēguma pārbaudījumu komisijai nepielaist studentu pie maģistra 

darba priekšaizstāvēšanas un/vai gala aizstāvēšanas gadījumos, ja students nav ievērojis 

konsultāciju grafiku, prasības melnraksta iesniegšanai.  

 

Maģistra darba izstrādes un aizstāvēšanas procesā ir iespējams izmantot prasības, kuras nosaka 

attiecīgās studiju programmas sadarbības universitātes noslēgto līgumu ietvaros. 


