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METODISKIE NORĀDĪJUMI 

Par prakses realizāciju programmā „Digitālās humanitārās zinātnes” 

Prakses mērķis  

Prakses mērķis ir praktiski nostiprināt studenta iegūtās teorētiskās zināšanas un prasmes 

starpdisciplinārajā nozarē Digitālās humanitārās zinātnēs.  

Akadēmiskajā studiju programmā studentiem ir jāstrādā prakse Latvijas uzņēmumos 

un organizācijās. Tādejādi sagatavojot kvalificētus darbiniekus Latvijas uzņēmumiem 

un organizācijām, tiek paaugstināta darbinieku darba produktivitāte un analītiskās 

iemaņas, kas ir pamats jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei (inovācijām). Prakses 

laikā, uzņēmumiem ir iespēja novērtēt praktikantu kā potenciālo darbinieku.  

Strādājot praksē, students apgūst praktiskā darba iemaņas atbilstoši iegūtajām 

teorētiskajām zināšanām, kā arī pētnieciskā darba materiālu maģistra darbam, kas 

jāizstrādā pēc prakses beigām.  

Prakses uzdevumi 

Prakses uzdevumi tiek formulēti individuāli katram studentam. Prakses laikā studenta 

uzdevums ir gūt izprati par darba organizāciju iestādēs vai uzņēmumos, kuru 

profesionālā darbība ir saistīta ar 1) nozīmes atveides izaicinājumiem lietojot, 

pielāgojot, aprobējot un izstrādājot tehnoloģijas, tīkla lietojumprogrammas vai 

modeļus; 2) tehnoloģiju, lietojumprogrammu vai modeļu praktisko pielietojumu un 

aprobāciju; 3) multimodālās un intersemiotiskās informācijas atveides, apstrādes un 

pārneses procesu.   

Uzdevumu izpildi kontrolē prakses vadītājs uzņēmumā un prakses koordinators 

universitātē. Uzdevumi tiek formulēti ievērojot mūsdienu attīstības tendences izvēlētajā 

starpdisciplinārajā jomā. Priekšmets tiek apgūts patstāvīgi, regulāri konsultējoties ar 

prakses vadītāju uzņēmumā un prakses koordinatoru universitātē, un ievērojot 

norādījumus prakses pārskata izstrādei. 

Prakse  

Akadēmiskā maģistra studiju programmā RHMD0 3. pusgadā ir paredzēta obligātā 

prakse 4 KP apjomā. Šīs prakses uzdevums ir sagatavot studentus maģistra darba 

sekmīgai izveidei. RHMD0 maģistra darba izstrāde un aizstāvēšana ir paredzēta 4. 

studiju pusgadā.  

Prakses laikā students var sagatavot materiālus projekta sekmīgai izveidei, kā arī 

jāapgūst projekta dokumentācijas noformēšanas un izveides pamatprincipi.  

Prakses apjoms (4KP) nozīmē, ka ir jāpavada praksē 4x32=128 stundas vai aptuveni 3 

pilna laika 40 stundu darba nedēļas.  



Ja students jau strādā atbilstošā uzņēmumā, tad arī praksi var veikt tajā pašā darba vietā. 

Ja students nav iesaistījies darbā, tad viņam jākonsultējas par profesionālās karjeras 

veidošanu un prakšu iespējām ar RTU Karjeras atbalsta un pakalpojumu nodaļu 

(karjera.rtu.lv). Maģistrantu prakses koordinē prof. A.Žiravecka.  

1. Atskaite par praksi  

Prakses atskaitē jābūt:  

 Oficiāla izziņa no uzņēmuma, ka students bijis praksē iepriekš norādīto 

laika posmu,  

 Prakses vadītāja dots raksturojums par praktikantu.  

 Prakses uzņēmuma īss raksturojums un darbības jomas.  

 Uzņēmuma darba organizācijas apraksts.  

 Praktikanta veiktā darba apraksts.  

 Prakses pašnovērtējums un priekšlikumi prakses pilnveidošanai.  

Kopējais prakses atskaites apjoms līdz 15 lpp datorsalikumā ar fontu 12 Times New 

Roman un intervālu 1,5.  

2. Prakses novērtējums  

Prakses atskaites jāiesniedz līdz akadēmiskā gada rudens semestra 16. nedēļai. Pēc 

iesniegšanas prakses atskaite jāaizstāv fakultātes dekānes M.Platonovas nozīmētā 

komisijā un jāiegūst pozitīvs novērtējums.  


