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28.11.2022.  Nr. 4.3.-8/227 

 

Par akadēmiskā godīguma pārkāpumiem 

studiju noslēguma/promocijas darbos 

 

Balstoties uz Augstskolu likumā, LBTU nolikumos - Studiju nolikums, Nolikums par 

studiju noslēguma pārbaudījumiem, Nolikums par promocijas padomēm un promociju - LBTU 

Iekšējās kārtības noteikumos studējošajiem un studiju līgumā noteikto, NOSAKU šādu kārtību 

rīcībai, konstatējot akadēmiskā godīguma pārkāpumus LBTU studiju noslēguma (SND) vai 

promocijas darbos: 
 

1. Konstatējot starpaugstskolu vienotajā datorizētajā plaģiāta kontroles sistēmā (turpmāk tekstā 

Sistēma) 10% un vairāk identisku teksta sakritību ar citu/citiem Sistēmā vai Internetā brīvi 

pieejamiem darbiem: 

1.1. pamatstudiju un maģistra līmeņa darbos: 

1.1.1. Studiju centra galvenais speciālists(-e) nosūta salīdzinājuma rezultātu un 

salīdzināto darbu tekstus SND autora studiju programmas direktoram un 

fakultātes Metodiskās komisijas (MK) vadītājam; 

1.1.2. SND autora fakultātes MK, pieaicinot SND vadītāju, detalizēti izvērtē Studiju 

centra galvenā speciālista atsūtītos materiālus par plaģiāta esamību vai 

neesamību darbā; 

1.2. promocijas darbos: 

1.2.1. Studiju centra galvenais speciālists nosūta salīdzinājuma rezultātu un salīdzināto 

darbu tekstus nozares promocijas padomes priekšsēdētājam; 

1.2.2. nozares promocija padome detalizēti izvērtē Studiju centra galvenā speciālista 

atsūtītos materiālus par plaģiāta esamību vai neesamību promocijas darbā; 
 

2. MK/nozaru promocijas padome izvērtēšanas rezultātu iesniedz Studiju centra galvenajam 

speciālistam. 
 

3. Konstatējot plaģiāta pazīmes: 

3.1. pamatstudiju un maģistra līmeņa darbos: 

3.1.1. MK pieprasa rakstisku paskaidrojumu no darba autora; 

3.1.2. MK komisijas sēdē, piedaloties darba autoram, lemj par darba autora 

eksmatrikulācijas ierosināšanu; 

3.1.3. MK komisijas sēdes protokola izrakstu iesniedz fakultātes dekānam, kuru 

pievieno eksmatrikulācijas rīkojumam. 

3.2. promocijas darbos: 

3.2.1. nozares promocija padome pieprasa rakstisku paskaidrojumu no darba autora; 

3.2.2. nozares promocijas padome pieņem lēmumu par promocijas darba pārstrādi. 
 

4. Studējošais ir tiesīgs iesniegt apelāciju par viņam piemēroto disciplinārsodu atbilstoši 

Studiju nolikumam. 
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5. Vispārējo uzraudzību par rīkojuma izpildi uzdot Studiju centram, bet tā izpildes uzraudzību 

fakultātēs – dekāniem/ nozaru promocijas padomju priekšsēdētājiem. 

 

6. Atzīt par spēku zaudējušu rektora 04.10.2017. rīkojumu Nr. 4.3.-8/72 Par akadēmiskā 

godīguma pārkāpumiem studiju noslēguma/promocijas darbos. 
 

7. Rīkojumu izsūtīt fakultātēm, katedrām/institūtiem, nozaru promocijas padomēm, Valodu 

centram, Studiju centram, Administratīvajam centram (T. Tabunovai), Studējošo 

pašpārvaldei, vienu eksemplāru lietā. 

 

 

Rektore  I. Pilvere 
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