Jurista kvalifikācijas gala pārbaudījums
2018. gada 3. - 12.janvārim
Uz eksāmenu līdzi ir jāņem personu apliecinošs dokuments;
eksāmena darbā būs jānorāda studenta apliecības nr.
2018. gada 3. janvāris – KTK
2018. gada 5. janvāris – VTK
2018. gada 8. janvāris – CTK
2018. gada 10. janvāris – SETK
2018. gada 12. janvāris –TTVK
Rezultātu paziņošana 16.janvārī līdz plkst. 14:00 pie LU JF informācijas stenda un LUIS sistēmā.
LUIS sistēmā atzīmes būs redzamas sadaļā “Rīkojumi” par katru eksāmena daļu atsevišķi; sadaļā “Sekmes”
parādīsies vidējā atzīme, kas ir aprēķināta par visām eksāmena daļām kopā (diploma pielikumā uzrādās vidējā
atzīme).
Jurista kvalifikācijas valsts pārbaudījuma galīgās atzīmes aprēķināšana notiek saskaņā ar LU Juridiskās fakultātes
Tiesību zinātnes profesionālās maģistra studiju programmas noslēguma pārbaudījuma prasību un vērtēšanas kritēriju
4.6.1. punktu: „4.6.1. tiek saskaitīti visi par uzdevumiem (kāzusiem) saņemtie vērtējumi, kas tiek izdalīti ar skaitli 5
(uzdevumu (kāzusu) skaits valsts gala pārbaudījuma praktiskajā daļā). Gala vērtējums praktiskajā daļā tiek
noteikts kā pilna iegūtā atzīmes vienība (tiek noapaļota uz leju līdz veselam skaitlim).”
http://www.jf.lu.lv/studijas/dokumenti/

Iepazīties ar kāzusu un saņemt tā kopiju var attiecīgajā katedrā.
1. Saskaņā ar 27.12.2011. LU Senāta lēmumu Nr. 183 „Par nolikumu par noslēguma
pārbaudījumiem LU” 5.19.2. punktu students ir tiesīgs iesniegt apelāciju par noslēguma
pārbaudījumu norisi. http://www.jf.lu.lv/studijas/dokumenti/
2. Apelācijas jāiesniedz LU Juridiskās fakultātes dekanātā (252.telpa) līdz 19. janvāra
plkst. 16:00 (dekanāta darba laiks no 9.00-12.30 un 13.15-16.00), adresējot tās LU
Juridiskās fakultātes apelācijas komisijas priekšsēdētājam. Apelācijām jābūt
motivētām.
3. Studentiem, kuri nav nokārtojuši vienu eksāmena daļu, būs iespēja to kārtot atkārtoti
2018.g. 26.janvārī. Studentiem, kuri vēlēsies to kārtot 2018.g. 26.janvārī, nepieciešams
laikā no 16. janvāra līdz 20. janvāra plkst.10:00 nosūtīt apstiprinājumu uz e-pastu
laura.millere@lu.lv ar tekstu, ka vēlaties kārtot valsts eksāmenu 26.janvārī, norādot
attiecīgo tiesību zinātni, kurā ir jākārto eksāmena daļa un jāveic maksājums 42.60 EUR
apmērā par atkārtota eksāmena kārtošanu. Maksājuma uzdevums jāatsūta uz e-pastu
laura.millere@lu.lv līdz 22.janvārim.
4. Studentiem, kuri nav nokārtojuši divas un vairāk eksāmena daļas, atkārtoti eksāmenu
būs iespēja kārtot 2018.g. pavasara semestrī.
5. Atkārtotais eksāmens studentiem, kuri nav nokārtojuši vienu eksāmena daļu, notiks
visām katedrām kopā 26.janvārī plkst. 10:00 – 12:00
6. Atkārtotā eksāmena rezultātu paziņošana 30.janvārī līdz plkst. 14:00 pie LU JF
informācijas stenda un LUIS sistēmā.
7. Apelāciju iesniegšana par atkārtoto eksāmenu LU Juridiskās fakultātes dekanātā līdz
2.februāra plkst. 16:00.
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