Roma, 30. septembris 2011.
Laterāna Pontifikālās universitātes Teoloģijas fakultātes Asociēto institūtu
komisijas lēmums par RARZI humanitāro zinātņu bakalaura un maģistra
programmu gala pārbaudījumu norisi
1. Izmaiņas Nolikuma īstenošanas noteikumos (regolamento) un praksē stājas spēkā
no 2012.gada 1.janvāra.
2. Jauno eksāmenu norises procedūru apstiprina Teoloģijas fakultāte “ad triennium”
(uz trim gadiem) un “ad experimentum” (uz pārbaudes laiku).
3. Par jauno procedūru nekavējoties un atbilstošā veidā jāinformē Institūta studenti.
Bakalaurs Reliģijas zinātnēs:
- rakstiskais darbs: jāizstrādā saskaņā ar Institūtā pielietoto zinātnisko metodoloģiju;
darba apjoms – apmēram 30 lappuses; darbu vērtē divi docētāji (relators un oponents);
gadījumā, ja darbs netiek aizstāvēts kāda semināra ietvaros, tas ir jāaizstāv (gala
eksāmenā) un šai nolūkā tas galīgajā redakcijā, ko jau ir novērtējuši divi docētāji,
jāiesniedz Komisijai un mutiskā eksāmena sākumā īsumā jāprezentē;
- gala eksāmena tēzes: Fakultāte ir apstiprinājusi 16 tēzes, kuras Institūta vadība
iesniedza Fakultātei 2011. gada 22. septembrī; jebkādas eventuālas izmaiņas
apstiprinātajā tēžu sarakstā ir jāiesniedz Fakultātē līdz kārtējā gada 15. septembrim;
- mutiskā gala eksāmena norise: 24 stundas pirms eksāmena katrs students izvelk
vienu tēzi. Tēze jāizklāsta Komisijas, kuru veido 3 docētāji un tās priekšsēdētājs,
priekšā; Komisijas locekļiem ir tiesības uzdot jautājumus par tēzi, kā arī īsi par kādu
citu tēzi pēc viņu izvēles; eksāmens ilgst apmēram 30 minūtes;
- gala atzīmes aprēķināšana (90 ballēs, bez desmitdaļām): aprēķināšana notiek šādi:
vidējā svērtā curriculum atzīme sastāda 5/6 no gala atzīmes; mutiskā gala eksāmena
atzīme sastāda 1/6 no gala atzīmes.
Maģistrs Reliģijas zinātnēs:
- rakstiskais darbs: darba apjoms apmēram 100 lappuses, izstrādāts saskaņā ar
Institūtā pielietoto zinātnisko metodoloģiju; to vērtē 3 docētāji (relators un divi
oponenti) (relatore e due correlatori);
- mutiskais gala eksāmens: ilgst vismaz 30 minūtes, tas notiek Komisijas, kuru veido
3 docētāji (relators un darba oponenti) (relatore e correlatori della tesi), kā arī
Komisijas priekšsēdētājs, priekšā;
- gala atzīmes aprēķināšana (90 ballēs, bez desmitdaļām): vidējā svērtā divgadīgā
kursa (Biennio) curriculum atzīme sastāda 2/3 no gala atzīmes, bet rakstiskā darba
aizstāvēšana sastāda 1/3 no gala atzīmes.
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