MĀRA PUDĀNE
1) Kāds stils darbā ar bakalauriem labāk atbilst Jums kā bakalaura darba vadītājam:
a. Ir vajadzīgas regulāras tikšanas ar studentiem un regulāra viņu darba rezultātu novērtēšana
b. Students patstāvīgi izstrādā bakalaura darbu, pēc nepieciešamības konsultējoties ar
darba vadītāju
c. Nav noteikta darba stila, pielāgojos studenta vajadzībām
d. Cits variants________________________________________
2) Norādiet 3 primāras lietas/raksturojumus, ko sagaidāt no studenta bakalaura darba izstrādes
procesā.
o regulāru darbu
o pašieinteresētību
o atbildību
3) Vai darba vadītāja pienākumos ietilpst darba stila un gramatisko kļūdu labošana?
a. Ietilpst jebkurā gadījumā
b. Neietilpst, studentam pašam par to ir jāparūpējas
c. Ietilpst, tikai pie nosacījuma, ka students cenšas neatkārtot kļūdas, uz kurām vadītājs
jau ir norādījis
d. Cits variants
4) Cik Jūs kā bakalaura darba vadītājs esat gatavs iesaistīties literatūras nodrošināšanā studentiem:
a. Vadītājam ir jānodrošina tikai sākotnēja literatūra, papildus avoti studentam ir
jāmeklē pašam, konsultējoties ar vadītāju
b. Studentam pamatā ir jāizmanto literatūra, uz ko norādīja vadītājs, un jauna literatūra ir
jāiekļauj pētījumu lokā tikai konsultējoties ar vadītāju
c. Studentam pašam ir jāmeklē literatūra, pēc nepieciešamības konsultējoties ar vadītāju
d. Cits variants
5) Kādu komunikācijas veidu Jūs vairāk atbalstāt (novērtēt katru veidu no 1-vismazāk atbalstāms
veids līdz 5 –visvairāk atbalstāms veids):
a. Sarakste pa e-pastu - 4
b. Individuālas tikšanas fakultātē - 5
c. Sazināšanas pa telefonu – 2-3
d. Sazināšanas sociālajos tīklos (piem., Facebook, Skype) - 1
e. Cits variants________________________________________
6) Kādas ir partnerattiecības starp bakalaura darba vadītāju un studentu:
a. Bakalaura darbs ir studenta personīgais sasniegums
b. Bakalaura darbs ir studenta un darba vadītāja kopprodukts
c. Cits variants
7) Kas, pēc Jūsu domām, raksturo labu bakalaura darbu?
Interesants, zinātniski pamatots un inovatīvs saturs. Mazsvarīgs nav arī nostrādāts
noformējums un valoda.
8) Kādi varētu būt iemesli tam, ka bakalaura darba vadītājs negrib, lai viņu bakalauriem būtu slikti
noslēguma darbi?
Pretjautājums: kāpēc lai vadītājs vēlētos ieguldīt arī savu laiku un pūles darbā, kuru viņš
grib izgāzt?
Pie kam, ja bakalaura darbs izstrādāts kvalitatīvi, tas var tikt izmantots arī tālāk.

