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NOLIKUMS
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1. Vispārīgie noteikumi
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija (LSPA) Profesionālo bakalaura grādu veselības
aprūpē un profesionālo kvalifikāciju “Fizioterapeits” piešķir studējošiem, kuri apguvuši
Profesionālo bakalaura augstākās izglītības programmu „Fizioterapija” (42722)
(turpmāk bakalaura programma „Fizioterapija”) un sekmīgi nokārtojuši bakalaura
programmas „Fizioterapija” noslēguma pārbaudījumus, kuru sastāvdaļa ir bakalaura
darba izstrādāšana un aizstāvēšana.
Bakalaura programmas „Fizioterapija” valsts pārbaudījums sastāv no šādām daļām:
- praktisks pārbaudījums profesionālā kvalifikācijā “Fizioterapeits”;
- integrētais pārbaudījums profesionālā kvalifikācijā “Fizioterapeits”;
- bakalaura darba izstrādāšana un aizstāvēšana profesionālajā kvalifikācijā
“Fizioterapeits”.
Profesionālā bakalaura grāda veselības aprūpē un profesionālās kvalifikācijas
“Fizioterapeits” piešķiršanu vada LSPA Profesionālā bakalaura grāda veselības
aprūpē un profesionālās kvalifikācijas “Fizioterapeits” piešķiršanas komisija
(turpmāk – Profesionālā bakalaura veselības aprūpē komisija).
Profesionālā bakalaura veselības aprūpē komisija savu darbību organizē un lemj par
profesionālā bakalaura grāda veselības aprūpē un profesionālās kvalifikācijas
Fizioterapeits piešķiršanu saskaņā ar LR Augstskolu likumu (02.11.1995.), LR
Profesionālās izglītības likumu (10.06.1999.), LR MK Noteikumiem par otrā līmeņa
profesionālās augstākās izglītības valsts standartu (20.11.2001.), LSPA vadības
institūciju lēmumiem un rīkojumiem, šo Nolikumu un citiem normatīvajiem aktiem.
Profesionālā bakalaura veselības aprūpē komisijas sastāvā ir priekšsēdētājs un vismaz
četri locekļi. Profesionālā bakalaura veselības aprūpē komisijas priekšsēdētājs un
vismaz puse no komisijas sastāva ir fizioterapijas nozares profesionālo organizāciju vai
darba devēju pārstāvji.
Profesionālā bakalaura veselības aprūpē komisijas sastāvu uz vienu akadēmisko gadu
apstiprina LSPA rektors ar rīkojumu. Profesionālā bakalaura veselības aprūpē komisijas
sastāvā konkrētā darba aizstāvēšanai ar balss tiesībām tiek iekļauti recenzents un, ja
nepieciešams, arī citi speciālisti.
Bakalaura darba vadītājam un recenzentam jābūt vismaz ar maģistra grādu vai tam
pielīdzināmam augstākās izglītības diplomam.
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1.8. Profesionālo bakalaura grādu veselības aprūpē un profesionālo kvalifikāciju
“Fizioterapeits” ar lēmumu piešķir Profesionālā bakalaura komisija veselības aprūpē,
pamatojoties uz Bakalaura programmas „Fizioterapija” apguves pārbaudījumu
protokoliem, Bakalaura valsts pārbaudījuma - Profesionālā bakalaura grāda veselības
aprūpē un profesionālās kvalifikācijas “Fizioterapeits” rakstiskā pārbaudījuma (4.
pielikums), profesionālā bakalaura grāda veselības aprūpē un profesionālās
kvalifikācijas “Fizioterapeits” praktiskā pārbaudījuma un bakalaura darba aizstāvēšanas
protokoliem (5. pielikums).
1.9. Profesionālā bakalaura veselības aprūpē valsts pārbaudījumu - profesionālā bakalaura
grāda veselības aprūpē profesionālās kvalifikācijas “Fizioterapeits” integrēto
pārbaudījumu un bakalaura darbu aizstāv studējošie, kuri uz pārbaudījuma norises dienu
ir izpildījuši visas attiecīgajā studiju programmā paredzētās prasības.
1.10. Studiju departamenta vadītājs ar norādījumu “Par studiju programmas izpildi un atļauju
kārtot Profesionālā bakalaura augstākās izglītības programmas „Fizioterapija” (42722)
valsts pārbaudījumu” nedēļu pirms pārbaudījuma norises dienas apstiprina studentu
sarakstu, kuriem atļauts kārtot noslēguma pārbaudījuma 1.9. punktā minētās daļas.
1.11. Atkārtotai noslēguma pārbaudījumu kārtošanai pretendenti tiek imatrikulēti pēc
profesionālā bakalaura programmas “Fizioterapija” direktora priekšlikuma.
2.

2.1.

2.2.

Profesionālās kvalifikācijas “Fizioterapeits”
integrētais pārbaudījums

Integrētais pārbaudījums profesionālā kvalifikācijā “Fizioterapeits” (turpmāk
pārbaudījums) ir Profesionālās bakalaura augstākās izglītības studiju programmas
„Fizioterapija” (42722) valsts pārbaudījuma sastāvdaļa.
Integrētā pārbaudījuma mērķis – kompleksi un diferencēti novērtēt studējošā teorētisko
un praktisko sagatavotību – zināšanas, prasmes, iemaņas un kompetences, kas rada
priekšnoteikumus profesionālā bakalaura grāda veselības aprūpē un profesionālās
kvalifikācijas Fizioterapeits piešķiršanai.

2.3.
Integrētā pārbaudījuma organizēšana profesionālā kvalifikācijā “Fizioterapeits”:
2.3.1. Integrēto pārbaudījumu organizē pirms bakalaura darba aizstāvēšanas.
2.3.2. Integrētā pārbaudījuma tematiku pretendents saņem ne vēlāk kā četras nedēļas pirms
pārbaudījuma.
2.3.3. Integrētā pārbaudījuma ilgums ir trīs astronomiskās stundas.
2.4. Integrētā pārbaudījuma saturs, tā veidošana:
2.4.1. Integrētā pārbaudījuma prasību un materiālu teorētisko, praktisko zināšanu pārbaudei
visas studiju programmas vai programmas daļas apjomā izstrādāšanu organizē
programmas direktors, kvalifikācijas vadītājs un apstiprina Studiju Dome, par pamatu
ņemot studiju programmas saturu un nosacījumus pretendenta profesionālā bakalaura
grāda veselības aprūpē un profesionālās kvalifikācijas “Fizioterapeits” iegūšanai.
2.4.2. Profesionālās kvalifikācijas “Fizioterapeits” integrētais pārbaudījums sastāv no trim
daļām:
1.daļa– profesionālās kvalifikācijas „Fizioterapeits” praktiskās darbības teorētiskie
aspekti.
2.daļa– pētniecības aspekti veselības aprūpē profesinālajā kvalifikācijā „Fizioterapeits”.
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3.daļa– profesionālās kvalifikācijas „Fizioterapeits” teorētiskie,
pedagoģiskie un tiesiskie aspekti veselības aprūpē.

psiholoģiskie,

2.5. Integrētā pārbaudījuma vērtēšana:
2.5.1. Studējošā atbildes integrētajā pārbaudījumā vērtē 10 ballu sistēmā (protokols –
4.pielikumā). Vērtēšana notiek bez studējošā klātbūtnes.
2.5.2. Integrētais pārbaudījums nokārtots, ja vērtējums ir vismaz 4 balles.
2.5.3. Ja vērtējums integrētajā pārbaudījumā ir negatīvs, tad studējošajam nav atļauts
aizstāvēt bakalaura darbu.
2.5.4. Ja studējošais nepiekrīt integrētā pārbaudījuma vērtējumam, viņam ir tiesības vienas
darba dienas laikā no rezultātu paziņošanas brīža rektoram iesniegt apelāciju. LSPA
rektors ar rīkojumu izveido Apelācijas komisiju, kas septiņu darba dienu laikā izskata
integrētā pārbaudījuma darbu un dod savu vērtējumu.
2.5.5. Integrētā pārbaudījuma atkārtota kārtošana ir maksas pakalpojums saskaņā ar LSPA
Senāta lēmumu.
3.
3.1.

Bakalaura darba izstrādāšanas un aizstāvēšanas kārtība

Bakalaura darba izstrādāšana un aizstāvēšana ir Profesionālās bakalaura augstākās
izglītības programmas „Fizioterapija” (42722) valsts pārbaudījuma sastāvdaļa.

3.2. Prasības bakalaura darba izstrādei:
3.2.1. Bakalaura darba izstrādes prasību un metodisko materiālu sagatavošanu organizē
programmas direktors un apstiprina Studiju Dome, par pamatu ņemot studiju
programmas saturu un nosacījumus pretendenta profesionālā bakalaura grāda veselības
aprūpē un profesionālās kvalifikācijas “Fizioterapeits” iegūšanai.
3.2.2. Bakalaura darbu raksta un aizstāv valsts valodā.
3.2.3. Bakalaura darba noformēšana notiek atbilstoši LSPA noteiktajām prasībām.
3.3. Bakalaura darba reģistrēšana aizstāvēšanai Bakalaura komisijā:
3.3.1. Pretendents četras nedēļas pirms bakalaura darba aizstāvēšanai grafikā paredzētā laika
iesniedz Profesionālā bakalaura veselības aprūpē komisijas sekretārei iesniegumu ar
lūgumu atļaut aizstāvēt darbu un nozīmēt recenzentu (1.pielikums).
3.3.2. Bakalaura komisija veselības aprūpē nozīmē recenzentu un nosūta informāciju
attiecīgajai katedrai un docētājam.
3.4. Bakalaura darba priekšaizstāvēšana:
3.4.1. Priekšaizstāvēšana notiek ne vēlāk kā 10 darba dienas pirms aizstāvēšanas.
3.4.2. Pirms darba iesniegšanas Profesionālā bakalaura veselības aprūpē komisijā ir jānotiek
priekšaizstāvēšanai Fizioterapijas nodaļā saskaņā ar bakalaura darba izstrādāšanas un
aizstāvēšanas plānu. Darba vadītājs ar savu parakstu apliecina darba atbilstību LSPA
noteiktajām prasībām - profesionālajam bakalaura grādam veselības aprūpē un
profesionālajai kvalifikācijai ”Fizioterapeits”. Ja nav saņemts darba vadītāja paraksts
par darba atbilstību LSPA noteiktajām prasībām, studējošajam netiek dota iespēja darbu
aizstāvēt. Recenzenta klātbūtne nav obligāta. Priekšaizstāvēšanā Fizioterapijas nodaļā
piedalās programmas direktors vai kvalifikācijas vadītājs, darba vadītājs un vismaz
viens Fizioterapijas nodaļas docētājs .
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3.4.3. Negatīva priekšaizstāvēšanās slēdziena gadījumā pretendentam ir tiesības pilnveidot
bakalaura darbu un iesniegt Fizioterapijas nodaļā atkārtotai priekšaizstāvēšanai.
Atkārtota priekšaizstāvēšana ir maksas pakalpojums saskaņā ar LSPA Senāta lēmumu.
3.5. Bakalaura darba recenzēšana:
3.5.1. Recenzēšanai Profesionālā bakalaura veselības aprūpē komisijas sekretārei tiek iesniegts
atbilstoši prasībām noformēts un iesiets bakalaura darbs, kuru titullapā parakstījis
bakalaura grāda veselības aprūpē pretendents, darba vadītājs, apstiprinot darba atbilstību
profesionālajam bakalaura grādam veselības aprūpē profesionālajai kvalifikācijai
“Fizioterapeits” un katedras vadītājs ar slēdzienu par priekšaizstāvēšanos (7.pielikums).
Bakalaura grāda veselības aprūpē pretendents darba beigās pievieno apliecinājumu par
zinātniskās darbības ētikas normu ievērošanu (8.pielikums).
3.5.2. Bakalaura darbam ir viens recenzents, kuru nozīmē Profesionālā bakalaura veselības
aprūpē komisija.
3.5.3. Recenzents pēc priekšaizstāvēšanās saņem pie Profesionālā bakalaura veselības aprūpē
komisijas sekretāres recenzēšanai iesietu bakalaura darbu ne vēlāk kā septiņas darba
dienas pirms aizstāvēšanas, aizpilda recenzijas veidlapu (2.pielikums) un ar savu
parakstu titullapā apstiprina/neapstiprina darba atbilstību profesionālajam bakalaura
grādam veselības aprūpē profesionālajai kvalifikācijai “Fizioterapeits”.
3.5.4. Pretendentu ar recenziju iepazīstina ne vēlāk kā divas darba dienas pirms darba
aizstāvēšanas.
3.6.
3.6.1.

3.6.2.

3.6.3.

3.6.4.

3.6.5.

3.6.6.

Bakalaura darba aizstāvēšana Profesionālā bakalaura veselības aprūpē komisijā un
vērtēšana:
Pēc elektroniskās kopijas augšupielādēšanas LSPA Noslēguma darbu datu bāzē,
profesionālā bakalaura grāda veselības aprūpē pretendents vismaz divas darba dienas
pirms bakalaura darba aizstāvēšanas grafikā paredzētā termiņa Profesionālā bakalaura
veselības aprūpē komisijas sekretārei iesniedz darbu (1 eks.) ar recenziju darba pēdējā
lapā, noformētu titullapu, darba kopsavilkumu latviešu valodā (5 eks.), darbu
elektroniskā veidā (CD – PDF formātā (Portable document format)) saskaņā ar
Nolikuma par studiju gala un valsts pārbaudījumiem LSPA (apstiprināts ar LSPA Senāta
03.02.2011. protokolu Nr. 8) 1.7. punktu.
Elektroniskā kopija CD diskā satur 2 failus - bakalaura darbs - PDF formātā un
anotācijas latviešu un angļu valodās Word formātā (abām anotācijām jāietver bakalaura
darba precīzs nosaukums attiecīgā valodā); uz CD diska vāka – bakalaura darba titullapa
samazinātā formātā.
Bakalaura darba elektronisko kopiju studējošais konvertē PDF (Portable document
format) formātā un augšupielādē LSPA Noslēguma darbu datu bāzē. Darba
konvertēšanu PDF formātā nodrošina studējošais.
Konvertējot PDF formātā, dokumentu saglabā ar nosaukumu, kuru veido programmas
kods, studējošā uzvārds, vārds un gads, piemēram: 42722_Kauliņš_Juris_2014.
Nosaukumu veido bez garuma un mīkstinājuma zīmēm.
LSPA datorklasē un LSPA Sporta nozares bibliotēkā nodrošina noslēguma darbu
konvertēšanai PDF formātā nepieciešamo programmatūru. Konsultācijas sniedz
datorklases administrators.
Pieņemot bakalaura darbu, LSPA Bakalaura komisijas sekretāre pārbauda, vai bakalaura
darba elektroniskā kopija ir ievietota LSPA Noslēguma darbu datu bāzē, reģistrē
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aizstāvēšanas datumu un izsniedz studējošajam aizpildīt un parakstīt noslēguma darba
reģistrācijas lapu.
3.6.7. Studējošais noslēguma darba reģistrācijas lapā ar parakstu apliecina elektroniskās
kopijas atbilstību iesniegtajai izdrukai un piekrišanu vai aizliegumu darba publiskošanai
LSPA Noslēguma darbu datu bāzē.
3.6.8. Noslēgumu darbu elektroniskā kopijas ir pieejamas uz pārbaudījumu norises laiku darbu
vadītājiem, recenzentiem un Profesionālā bakalaura veselības aprūpē komisijai.
3.6.9. Par Profesionālā bakalaura veselības aprūpē komisijas sēdes norises laiku un vietu
Komisijas sekretāre paziņo vismaz vienu nedēļu iepriekš.
3.6.10. Profesionālā bakalaura veselības aprūpē komisijas sēdē bez balss tiesībām piedalās
komisijas sekretāre, darba vadītājs (vadītāji) un konsultants.
3.6.11. Profesionālā bakalaura veselības aprūpē komisijas sēdes ir atklātas.
3.6.12. Profesionālā bakalaura veselības aprūpē komisijas sēdes norises kārtība ir šāda:
- sekretāres ziņojums par pretendenta dokumentiem un recenzentu;
- pretendenta uzstāšanās (līdz 10 min);
- jautājumi pretendentam;
- pretendenta atbildes uz jautājumiem;
- recenzenta uzstāšanās (līdz 5 min);
- jautājumi recenzentam;
- recenzenta atbildes uz jautājumiem;
- pretendenta atbildes uz recenzenta aizrādījumiem;
- debates (līdz 3 min katram runātājam);
- pretendenta gala vārds (līdz 5 min);
- aizklātā balsošana (balsošanas biļetena veidlapa - 3.pielikums);
- rezultāta paziņošana un bakalaura darba izstrādāšanas un aizstāvēšanas protokola
apstiprināšana (Bakalaura komisijas locekļi apliecina to ar savu parakstu protokolā 5.pielikums).
3.6.13. Lēmumu par bakalaura darba izstrādāšanas un aizstāvēšanas vērtējumu Profesionālā
bakalaura veselības aprūpē komisija pieņem, aizklāti balsojot, ar balsu vairākumu.
Balsīm daloties vienlīdzīgās daļās, lēmums tiek pieņemts par labu pretendentam.
3.6.14. Bakalaura darba aizstāvēšanas rezultāts tiek vērtēts 10 ballu sistēmā. Darbs ir
aizstāvēts, ja vērtējums ir vismaz 4 balles.
3.6.15. Ja Profesionālā bakalaura veselības aprūpē komisijas vērtējums ir negatīvs,
pretendentam ir tiesības vēlreiz iesniegt papildinātu vai pārstrādātu bakalaura darbu tajā
termiņā, kādu noteikusi Bakalaura komisija, bet ne ātrāk, kā pēc gada. Atkārtota
aizstāvēšana ir maksas pakalpojums.
3.6.16. Ja pretendents nepiekrīt vērtējumam, viņam ir tiesības darba dienas laikā no vērtējuma
paziņošanas brīža rektoram iesniegt apelāciju. LSPA rektors ar rīkojumu izveido
Apelācijas komisiju, kura divu nedēļu laikā izskata bakalaura darba izstrādāšanas un
aizstāvēšanas materiālus un dod savu vērtējumu.
3.6.17. Ja Profesionālā bakalaura veselības aprūpē komisijas loceklis nevar piedalīties sēdē,
viņš ir tiesīgs izteikt savu vērtējumu par bakalaura darbu, aizpildot balsošanas biļetenu
un aizlīmētā aploksnē nododot to Profesionālā bakalaura komisijas sekretārei.
3.6.18. Profesionālā bakalaura veselības aprūpē komisijai pēc bakalaura darba aizstāvēšanas ir
tiesības ieteikt studējošam turpināt tēmas izpēti studijās maģistrantūrā.
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4.
4.1.
4.2.


Praktisks pārbaudījums profesionālajā kvalifikācijā “Fizioterapeits”

Praktisks pārbaudījums ir Profesionālās bakalaura augstākās izglītības programmas
„Fizioterapija” (42722) valsts pārbaudījuma sastāvdaļa.
Praktiskā pārbaudījuma mērķis – kompleksi un diferencēti novērtēt studējošā
profesionālo kompetenci, kas rada priekšnoteikumus profesionālā bakalaura grāda
veselības aprūpē profesionālās kvalifikācijas “Fizioterapeits” piešķiršanai.

4.3. Praktiskā pārbaudījuma organizēšana profesionālā kvalifikācijā “Fizioterapeits”:
4.3.1. Praktisko pārbaudījumu organizē pirms integrētā pārbaudījuma un bakalaura darba
aizstāvēšanas.
4.3.2. Praktiskā pārbaudījuma prasības pretendents saņem ne vēlāk kā četras nedēļas pirms
pārbaudījuma.
4.3.3. Pretendents vienu mēnesi pirms praktiskā pārbaudījuma izlozes kārtībā izlozē praktiskā
pārbaudījuma organizācijas vietu, kurā notiks konkrētā pretendenta praktiskais
eksāmens.
4.3.4. Praktiskā pārbaudījuma prasības un materiālus profesionālās kompetences pārbaudei
visas studiju programmas kvalifikācijas “Fizioterapeits” apjomā izstrādā programmas
direktors un kvalifikācijas vadītājs, tos apstiprina Studiju Dome, par pamatu ņemot
profesionālās kvalifikācijas “Fizioterapeits” profesijas standartu.
4.4. Praktiskā pārbaudījuma vērtēšana:
4.4.1. Praktiskais pārbaudījums tiek vērtēts 10 ballu sistēmā (protokols – 9.pielikums).
Vērtēšana notiek bez studējošā klātbūtnes.
4.4.2. Praktiskais pārbaudījums ir nokārtots, ja vērtējums ir vismaz 4 balles.
4.4.3. Ja vērtējums praktiskajā pārbaudījumā ir negatīvs, tad studējošajam nav atļauts
aizstāvēt bakalaura darbu.
4.4.4. Profesionālā bakalaura veselības aprūpē komisijai ir tiesības pārtraukt praktisko
pārbaudījumu un uzskatīt to par nenokārtotu, ja studējošais pārkāpj darba drošības un
infekcijas kontroles dienestu instruktāžas noteikumu prasības.
4.4.5. Ja studējošais nepiekrīt praktiskā pārbaudījuma vērtējumam, viņam ir tiesības vienas
darba dienas laikā laikā no rezultātu paziņošanas brīža rektoram iesniegt apelāciju.
LSPA rektors ar rīkojumu izveido Apelācijas komisiju, kura divu nedēļu laikā izskata
praktiskā pārbaudījuma dokumentāciju un dod savu vērtējumu.
4.4.6. Praktiskā pārbaudījuma atkārtota kārtošana pēc gada ir maksas pakalpojums. Integrētā
pārbaudījuma atkārtota kārtošana ir maksas pakalpojums saskaņā ar LSPA Senāta
lēmumu.
5.
Profesionālā bakalaura grāda veselības aprūpē un
profesionālās kvalifikācijas “Fizioterapeits” piešķiršanas kārtība
5.1.

5.2.

Profesionālā bakalaura veselības aprūpē komisija analizē Integrētā pārbaudījuma,
Praktiskā pārbaudījuma un Bakalaura darba izstrādāšanas un aizstāvēšanas rezultātus,
un pieņem lēmumu par Bakalaura valsts pārbaudījuma gala vērtējumu - Profesionālā
bakalaura grāda veselības aprūpē un profesionālās kvalifikācijas “Fizioterapeits”
piešķiršanu.
Profesionālā bakalaura veselības aprūpē komisijas sēde par Bakalaura valsts
pārbaudījuma gala vērtējumu ir aizklāta.
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5.3.

5.4.


Lēmumu par profesionālā bakalaura grāda un profesionālās kvalifikācijas piešķiršanu
Profesionālā bakalaura veselības aprūpē komisija pieņem, atklāti balsojot, ar balsu
vairākumu. Balsīm daloties vienlīdzīgās daļās, lēmums tiek pieņemts par labu
pretendentam.
Bakalaura valsts pārbaudījuma rezultāts tiek formulēts „Piešķirts” vai „Nav piešķirts”
Profesionālais bakalaura grāds veselības aprūpē un profesionālā kvalifikācija
“Fizioterapeits” (6.pielikums).
6.

6.1.

6.2.
6.3.

6.4.
6.5.

6.6.

Noslēguma noteikumi

Studējošais, kurš noslēguma pārbaudījumā izmanto neatļautus palīglīdzekļus vai kura
darbs ir plaģiāts, tiek atstādināts no pārbaudījuma un izslēgts no studējošo saraksta
nesekmības dēļ. Atkārtota pārbaudījumu kārtošana tiek atļauta ne ātrāk kā pēc gada.
Konstatēta plaģiāta gadījumā darbs ir jāraksta par jaunu tematu.
Persona piesakās atkārtotai valsts pārbaudījumu kārtošanai vismaz sešus mēnešus pirms
pārbaudījumiem.
Profesionālā bakalaura veselības aprūpē komisija veido Profesionālā bakalaura grāda
veselības aprūpē un profesionālās kvalifikācijas “Fizioterapeits” piešķiršanas reģistru,
kurā tiek iekļauti šādi dati:
pretendenta uzvārds, uzvārds;
personas kods;
bakalaura darba nosaukums (latviešu un angļu valodā);
darba vadītāja(-ju), konsultanta, recenzenta vārds un uzvārds,
zinātniskais (akadēmiskais) grāds un akadēmiskā amata nosaukums;
Bakalaura komisijas sēžu protokolu un lēmumu numuri, datumi;
Bakalaura valsts pārbaudījuma un tā sastāvdaļu vērtējumi.
Darba vienu eksemplāru un darbu CD PDF formātā pēc darba aizstāvēšanas nodod
uzglabāšanai LSPA Sporta nozares bibliotēkā.
Profesionālā bakalaura grāda veselības aprūpē un profesionālās kvalifikācijas
“Fizioterapeits” ieguvējam LSPA izsniedz noteikta parauga diplomu, ko paraksta LSPA
rektors, LSPA Profesionālā bakalaura grāda veselības aprūpē un profesionālās
kvalifikācijas “Fizioterapeits” piešķiršanas komisijas priekšsēdētājs un apstiprina ar
LSPA zīmogu.
Grozījumi Nolikumā stājas spēkā ar 2017.gada 2.novembri.
LSPA
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1.pielikums
Nolikumam par noslēguma pārbaudījumiem
profesionālā bakalaura augstākās izglītības programmā „Fizioterapija”

LSPA Profesionālā bakalaura augstākās izglītības programmas
„Fizioterapija” (42722)
4.studiju gada studdējošā _____________________________________
(Vārds, uzvārds)

IESNIEGUMS
20____.gada ______________
Profesionālā bakalaura grāda veselības aprūpē un
profesionālās kvalifikācijas “Fizioterapeits”
piešķiršanas komisijai
Lūdzu, atļaut aizstāvēt bakalaura darbu profesionālajā kvalifikācijā “Fizioterapeits” un
nozīmēt recenzentu.
Darba priekšaizstāvēšana ir plānota 201__.gada ___.________ Fizioterapijas nodaļā.
Studējošais/ā_____________________________
(Paraksts)
SASKAĽOTS

Bakalaura darba vadītājs
201_.gada ____. _____________

_________________

___________________
(V.Uzvārds)

(Paraksts)

Bakalaura darba konsultants
201_.gada ____. _____________

_________________

___________________

(Paraksts)

(V.Uzvārds)

LSPA Profesionālā bakalaura grāda veselības aprūpē un profesionālās kvalifikācijas
“Fizioterapeits” piešķiršanas komisijas lēmums:


1. Atļaut darbu aizstāvēt.
2. Par recenzentu nozīmēt: __________________________________________
20___.gada ___._____________
Priekšsēdētājs / Līdzpriekšsēdētājs ______________________
(Paraksts)
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_______________________
(V.Uzvārds)


2.pielikums
Nolikumam par noslēguma pārbaudījumiem
profesionālā bakalaura augstākās izglītības programmā „Fizioterapija”

LATVIJAS SPORTA PEDAGOĢIJAS AKADĒMIJA
Profesionālā bakalaura augstākās izglītības programma „Fizioterapija” (42722)
Pretendenta uz profesionālo bakalaura grādu veselības aprūpē un profesionālo kvalifikāciju
“Fizioterapeits”
_____________________________________________________________
(vārds, uzvārds)

bakalaura darba: _____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

RECENZIJA
1. Darba vispārējs raksturojums:
Kritērijs













Atbilst
prasībām (x)

Daļēji atbilst
prasībām(x)

Neatbilst
prasībām(x)

Temata teorētiskais pamatojums
Mērķa atbilstība tematam
Uzdevumu izvēle, atbilstība mērķim
Literatūras apskats, atbilstība uzdevumiem
Metožu izvēle un realizācija
Datu apstrādes tehnoloģiju lietojums
Satura atbilstība mērķim, uzdevumiem
Secinājumi, to atbilstība uzdevumiem
Tehniskais noformējums
Mērķis sasniegts
Jaunākās speciālās literatūras izmantošana

2. Darbā pozitīvais (tēžu formā, akcentējot autora radošo domu):

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3. Darbā konstatētās kļūdas un nepilnības:
____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
4.

Rekomendēts turpināt zinātniskās tēmas izpēti studijās maģistrantūrā
(vajadzīgo apvilkt):

Jā

Nē

Kopumā darbs atbilst / neatbilst bakalaura darba prasībām profesionālā bakalaura grāda
veselības aprūpē un profesionālās kvalifikācijas “Fizioterapeits” piešķiršanai.
_____________________________________
_____________________________
(recenzenta zin.grāds, amats, vārds, uzvārds)
20_____.gada _____. _____________________

(paraksts)
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3.pielikums
Nolikumam par noslēguma pārbaudījumiem
profesionālā bakalaura augstākās izglītības programmā „Fizioterapija”

LATVIJAS SPORTA PEDAGOĢIJAS AKADĒMIJA
Profesionālā bakalaura augstākās izglītības programma „Fizioterapija” (42722)
LSPA profesionālā bakalaura grāda veselības aprūpē kvalifikācijas piešķiršanas komisija
Bakalaura darba izstrādāšanas un aizstāvēšanas vērtējuma aizklātās
BALSOŠANAS BIĻETENS
Pretendents uz profesionālo bakalaura grādu veselības aprūpē un profesionālo kvalifikāciju
“Fizioterapeits”
_____________________________________________________________
(vārds, uzvārds)

bakalaura darbs: _____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kritērijs

Atbilst
prasībām (x)

Daļēji atbilst
prasībām (x)

Neatbilst
prasībām (x)

Darba nosaukuma atbilstība saturam
Temata teorētiskais pamatojums
Zinātniskā aparāta formulējums
Uzdevumu izvēle, atbilstība mērķim
Literatūras apskats, atbilstība uzdevumiem
Metožu izvēle un realizācija

Pētījuma organizēšana
Datu apstrādes tehnoloģiju lietojums
Iegūto rezultātu analīze
Darba satura atbilstība attiecīgajai profesionālajai
kvalifikācijai
11. Prezentācijas runa
12. Novitāte (vajadzīgo apvilkt)
13. Rekomendēts turpināt zinātniskās tēmas izpēti studijās
maģistrantūrā (vajadzīgo apvilkt)
7.
8.
9.
10.

Gala vērtējums

1

2

3

4

5

Nav
Nē

6

7

(vajadzīgo apvilkt)

20_____.gada ___. __________________________
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8

Ir
Jā

9

10


4.pielikums
Nolikumam par noslēguma pārbaudījumiem
profesionālā bakalaura augstākās izglītības programmā „Fizioterapija”

LATVIJAS SPORTA PEDAGOĢIJAS AKADĒMIJA
Profesionālā bakalaura augstākās izglītības programma „Fizioterapija” (42722)
BAKALAURA VALSTS PĀRBAUDĪJUMS
LSPA profesionālā bakalaura grāda veselības aprūpē un
profesionālās kvalifikācijas “Fizioterapeits”
INTEGRĒTS PĀRBAUDĪJUMS
PROTOKOLS
20_____.gada _____._________________________
Nr.

Pretendenta
uzvārds, vārds

Pretendenta
personas kods

Nr. __________
Integrētā pārbaudījuma
vērtējums

1.
2.
3.

Komisijas priekšsēdētājs:
_______________
(V.Uzvārds)

Komisijas sekretāre:
______________
(V.Uzvārds)

Komisijas līdzpriekšsēdētājs:
______________

_______________

(V.Uzvārds)

(V.Uzvārds)

_______________

_______________

(V.Uzvārds)

(V.Uzvārds)

Komisija:
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5.pielikums
Nolikumam par noslēguma pārbaudījumiem
profesionālā bakalaura augstākās izglītības programmā „Fizioterapija”

LATVIJAS SPORTA PEDAGOĢIJAS AKADĒMIJA
Profesionālā bakalaura augstākās izglītības programma „Fizioterapija” (42722)
BAKALAURA VALSTS PĀRBAUDĪJUMS
LSPA profesionālā bakalaura grāda veselības aprūpē un
profesionālās kvalifikācijas “Fizioterapeits”
BAKALAURA DARBA IZSTRĀDĀŠANA UN AIZSTĀVĒŠANA
PROTOKOLS
20____.gada ______________________

Nr. _______

Pretendenta uz profesionālo bakalaura grādu veselības aprūpē un profesionālo kvalifikāciju
“Fizioterapeits”: ______________________________________________________________
(vārds, uzvārds)

p.k.

-

Aizstāvēšanai tiek izvirzīts bakalaura darbs:
Nosaukums
latviešu valodā
Nosaukums
angļu valodā
Aizklātas balsošanas rezultāti:
piedalījās
par
pret
nederīgi

__________
__________
__________
__________

Komisijas lēmums:
1. __________________ darbs atbilst/neatbilst bakalaura darbam izvirzītajām prasībām.
(nevajadzīgo izsvītrot)

2.

Rekomendēts turpināt zinātniskās tēmas izpēti studijās maģistrantūrā:

Jā

/

Nē

(nevajadzīgo izsvītrot)

Vērtējums: __________________________________
Komisijas priekšsēdētājs:

______________
(V.Uzvārds)

Komisijas sekretāre:

______________

Komisijas līdzpriekšsēdētājs:

______________

_______________

(V.Uzvārds)

(V.Uzvārds)

______________

_______________

(V.Uzvārds)

(V.Uzvārds)

(V.Uzvārds)

Komisija:
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6.pielikums
Nolikumam par noslēguma pārbaudījumiem
profesionālā bakalaura augstākās izglītības programmā „Fizioterapija”

LATVIJAS SPORTA PEDAGOĢIJAS AKADĒMIJA
Profesionālā bakalaura augstākās izglītības programma „Fizioterapija”(42722)
BAKALAURA VALSTS PĀRBAUDĪJUMS

LĒMUMS
20___.gada _______________________
Nr.

Pretendenta
Uzvārds, vārds, personas kods

Praktiskā
pārbaudījuma
vērtējums

Nr. ______
Integrētā
pārbaudījuma
vērtējums

Bakalaura darba
izstrādāšanas un
aizstāvēšanas vērtējums

Gala vērtējums
Piešķirts / Nav piešķirts
profesionālais bakalaura grāds veselības aprūpē un
profesionālajā kvalifikācija “Fizioterapeits”

1.

Piešķirts / Nav piešķirts
profesionālais bakalaura grāds veselības aprūpē un
profesionālajā kvalifikācija “Fizioterapeits”

2.

Komisijas priekšsēdētājs:
Komisijas līdzpriekšsēdētājs:
Komisija:

_______________
(V.Uzvārds)

_______________

Komisijas sekretāre:

______________
(V.Uzvārds)

______________

(V.Uzvārds)

Komisijas līdzpriekšsēdētājs:

_________________

_______________

_________________

_______________

(V.Uzvārds)

(V.Uzvārds)

(V.Uzvārds)

(V.Uzvārds)
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(V.Uzvārds)




4.pielikums
Nolikumam par noslēguma pārbaudījumiem
profesionālā bakalaura augstākās izglītības programmā „Fizioterapija”

LATVIJAS SPORTA PEDAGOĢIJAS AKADĒMIJA (16 Bold, All caps)
Teorijas katedra (14 Regular)

JĀNIS KAULIĽŠ

(16 Bold, All caps)

STATISKĀ LĪDZSVARA PARAMETRI JAUNIEŠIEM AR UN
BEZ FUNKCIONĀLIEM TRAUCĒJUMIEM (16 Bold, All caps)
Bakalaura darbs (14 Bold)
Pretendents uz profesionālo bakalaura
grādu veselības aprūpē un
profesionālo kvalifikāciju
“Fizioterapeits” _____________________ J.Kauliņš
Bakalaura darba vadītājs: _____________________ Prof………….
Bakalaura darba konsultants: _____________________
Bakalaura darba recenzents:
(12 Regular)

darbs atbilst / neatbilst
prasībām
_____________________ Doc. ………….

Priekšaizstāvēšana Fizioterapijas nodaļā 20_____.gada "___"_________________ (12 Regular)
Darbs atbilst / neatbilst prasībām.

Katedras vadītājs:

________________________
Prof. V.Lāriņš (12 Regular)

Darbs aizstāvēts 20___.gada "___"____________. Vērtējums_________________ (12 Regular)
Profesionālā bakalaura grāda veselības aprūpē un izglītības un
profesionālās kvalifikācijas “Fizioterapeits” piešķiršanas komisijas līdzpriekšsēdētāja:
___________________

Dr.paed., docente Z.Galeja (12 Regular)

Rīga, 20_____ (16 Bold)
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8.pielikums
Nolikumam par noslēguma pārbaudījumiem
profesionālā bakalaura augstākās izglītības programmā „Fizioterapija”

APLIECINĀJUMS
Es, vārds, uzvārds, apliecinu, ka bakalaura darba „Nosaukums” izstrādāšanas gaitā:
-

-

-

veicot pētījumu, godprātīgi izturējos pret pētījumā iesaistītajām personām atbilstoši
starptautiski akceptētajiem deontoloģijas principiem, respektēju pētījuma dalībnieka
tiesības par brīvprātīgu piedalīšanos;
garantēju pētījumā iegūto datu konfidencialitāti un to anonīmu izmantošanu tikai šī
pētījuma ietvaros. Par pētījumā iesaistītajām nepilngadīgajām personām saņemta vecāku
vai aizbildņu piekrišana. Pētījuma dalībniekiem bija tiesības jebkurā brīdī pārtraukt savu
līdzdalību pētījumā;
ievēroju autortiesības, respektēju intelektuālo īpašumu, nepieļauju plaģiātu, ar cieņu
izmantoju savā pētījumā citu personu darba rezultātus, garantēju pētījumā izmantoto datu
un veiktās analīzes patiesumu.

Pretendents uz profesionālo bakalaura grādu veselības aprūpē
un profesionālo kvalifikāciju “Fizioterapeits”
_________________________________
(paraksts)
20___.gada _____.___________________
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9.pielikums
Nolikumam par noslēguma pārbaudījumiem
profesionālā bakalaura augstākās izglītības programmā „Fizioterapija”

LATVIJAS SPORTA PEDAGOĢIJAS AKADĒMIJA
Profesionālā bakalaura augstākās izglītības programma „Fizioterapija”(42722)
BAKALAURA VALSTS PĀRBAUDĪJUMS
LSPA profesionālā bakalaura grāda veselības aprūpē un
profesionālās kvalifikācijas “Fizioterapeits”
PRAKTISKAIS PĀRBAUDĪJUMS
PROTOKOLS
20_____.gada _____._________________________
Nr.

Pretendenta
uzvārds, vārds

Pretendenta
personas kods

Nr. __________
Praktiskā pārbaudījuma
vērtējums

1.
2.
3.

Komisijas priekšsēdētājs:
_______________
(V.Uzvārds)

Komisijas sekretāre:
______________
(V.Uzvārds)

Komisijas līdzpriekšsēdētājs:
______________

_______________

(V.Uzvārds)

(V.Uzvārds)

_______________

_______________

(V.Uzvārds)

(V.Uzvārds)

Komisija:
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