Kārtība studiju noslēguma darbu aizstāvēšanai Būvkonstrukciju
katedrā 2014.gada 23. janvārī.
1. Studiju noslēguma darbu (Maģistra darbu un Diplomprojektu) aizstāvēšana
notiks 23.01.2014. Āzenes 16/20, 326.auditorijā, sākums plkst. 1000.
2. Pēc darba teksta materiāla iesiešanas cietajos vākos, sējuma aizmugurējā
vāka iekšpusē jāielīmē aploksni, recenzijai un apliecinājumam par darba
ievietošanu Ortus sistēmā.
Inženierprojekta grafiskos materiālus darbam pievienot neiesietus un
nelocītus.
3. Pirms katedras vadītāja, profesora L.Pakrastiņa akcepta „darbs ieteikts
aizstāvēšanai” nepieciešams:


studējošā un darba vadītāja paraksts darba izpildes un novērtējuma
lapā;



dekanāta lietvedes I.Šreiberes (208.kab.) ieraksts darbā par mācību
plāna izpildi.

4. Katedras vadītāja akceptu „darbs ieteikts aizstāvēšanai” jāsaņem līdz
14.01.2014. plkst. 1700.
Līdz ar akcepta saņemšanu, katedras vadītājs nozīmē darba recenzentu un
darba aizstāvēšanas kārtas numuru. Sarakstu par aizstāvēšanas secību,
studējošie saņems elektroniski dienu pirms paredzētās aizstāvēšanās.
5. Pēc katedras vadītāja profesora L.Pakrastiņa akcepta, darbu iesniegt
recenzentam līdz 15.01.2014. (ieskaitot) . Pēc recenzijas saņemšanas, darbā
nedrīkst veikt izmaiņas.
6. Apstiprināt piedalīšanos aizstāvēšanā (kad ir izpildītas visas nepieciešamās
prasības), atsūtot saņemto recenzijas kopiju ieskanētā elektroniskā formātā
Valsts pārbaudījuma komisijas sekretāram V.Mitrofanovam uz e-pasta adresi
viktors.mitrofanovs@rtu.lv, vai kopiju papīra formātā iemest pastkastītē pie
309.a kabineta līdz 22.01.2014. (ieskaitot).
Recenzijas kopiju nepieciešams nosūtīt arī attiecīgā darba vadītājam!

7. Aizstāvēšanās

runai

studējošām

jāsagatavo

prezentācija

Microsoft

PowerPoint 2003 versijā un dokumenta versijā ar *PDF paplašinājumu.
Prezentāciju

nepieciešams

elektroniski

atsūtīt

V. Mitrofanovam

līdz

22.01.2014. (ieskaitot), vai aizstāvēšanās dienā jāierodas 45-50 minūtes pirms
aizstāvēšanās sākuma un jāielādē datorā.
8. Studiju noslēguma darba elektronisko versiju, kuras teksts ir identisks
iesietajam noslēguma darba tekstam papīra formātā, jāaugšupielādē ORTUS
sistēmā. Augšupielādēšanas iespēja būs nodrošināta sākot ar 22.01.2014. Pēc
darba augšupielādēšanas studējošais izdrukā un paraksta ORTUS sistēmas
automātiski sagatavoto apliecinājumu par darba elektroniskās versijas
atbilstību oriģinālam.
9. Darbs jāiesniedz kopā ar saņemto recenziju un apliecinājumu par Ortusā
ievietotu

darbu

Valsts

pārbaudījuma

komisijas

sekretāram

pirms

aizstāvēšanas sākuma.
10. Uz aizstāvēšanu jāierodas vismaz 30 minūtes pirms aizstāvēšanas sākuma –
paredzēta īsa instruktāža par aizstāvēšanas procesu. Ziņojuma ilgums nedrīkst
pārsniegt 10 minūtes. Diplomandam, kamēr aizstāvas iepriekšējais students,
stenda otrā pusē jāpiesprauž savi rasējumi (to darot klusi).
11. Pēc novērtējuma paziņošanas, rasējumi jāsaloka, jāieliek mapē ar sagatavotu
titullapu un kopā ar darba teksta daļu jāiesniedz glabāšanai RTU arhīvā
(V.Mitrofanovam).

Informācija atrodama arī Būvkonstrukciju katedras mājaslapā http://bk.bf.rtu.lv.
Jautājumu gadījumā, sūtiet e-pastu uz viktors.mitrofanovs@rtu.lv

Ierodoties uz darbu aizstāvēšanu, līdzi obligāti jāņem derīga studentu apliecība!

