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Lēmums par gala eksāmenu procedūru

Laterānā, 2018.g. 21. maijā

Tiek apstiprināta ‘ad triennium’ (uz trim gadiem) šāda gala eksāmenu norises procedūra,
kas stāsies spēkā no 2019.gada 1.janvāra:
Bakalaurs Reliģijas zinātnēs:
rakstiskais darbs: tiek izstrādāts saskaņā ar zinātnisko metodoloģiju, kāda tiek pielietota
Institūtā; lappušu skaits ir apmēram 30; darbu vērtē divi docētāji (relators un korelators
(oponents)); tā kā darbs ir arī jāaizstāv, ja tas netiek darīts kāda semināra ietvaros, rakstisko
darbu, kuru jau ir novērtējuši divi docētāji, galīgajā versijā stāda priekšā Komisijai; un
īsumā prezentē mutiskā eksāmena sākumā;
- mutiskā gala eksāmena temario (tēmu saraksts): no 2019.gada 1.janvāra stāsies spēkā
jauns temario, kas 2018.gada 21.maijā ir apstiprināts ad triennium un sastāv no 30 „atslēgas
vārdiem”: ticība un prāts, tēls un līdzība, mīlestība, svētums, dzīvība, taisnība, miesa,
persona, ticība un vēsture, atklāsme, cerība, Vārds, zināšanas, cilvēks, pestīšana, ticība,
pirmgrēks un grēks, laulība, komūnija, dialogs, iemiesošanas, Baznīca, eshatoloģija,
Trīsvienība, sakramenti, žēlastība, attaisnošana, Euharistija, augšāmcelšanās.
Katra akadēmiskā gada sākumā (līdz 15.septembrim) Institūta vadība no apstiprinātā
temario izvēlas 10 tēmas, kas tiks izmantotas nākamā kalendārā gada Bakalaura mutisko
eksāmenu sesijās. Šo izvēli un saturu ir jāapstiprina afiliējošajai Fakultātei; pēc
apstiprināšanas informācija nekavējoties jānodod studentiem;
- mutiskā gala eksāmena kārtība: eksāmens ilgst apmēram 30 minūtes un notiek Komisijas
priekšā, kuru veido trīs docētāji, plus tās priekšsēdētājs (Dekāns vai viņa delegāts); 24
stundas pirms eksāmena studenti katrs sev izvelk vienu tēmu no šim gadam apstiprinātā
temario; šo tēmu students izklāsta Komisijas locekļu priekšā; noslēgumā Komisijas locekļi
var uzdot jautājumus par izklāstīto tēmu, kā arī par otru tēmu, ko paši izvēlas no šim gadam
apstiprinātā temario;
- gala atzīmes rēķināšana (deviņdesmit ballēs, bez decimāldaļām): vidējā svērtā curriculum
eksāmenu atzīme sastāda 2/3 no gala atzīmes; savukārt, atzīme par rakstisko darbu un tā
aizstāvēšanu veido 1/3 no gala atzīmes.
Licence Reliģijas zinātnēs:
rakstiskais darbs: lappušu skaits apmēram 100, izstrādāts saskaņā ar zinātnisko
metodoloģiju, kāda tiek pielietota Institūtā; darbu vērtē trīs docētāji (relators un divi
korelatori);
- mutiskais gala eksāmens: ilgst vismaz 30 minūtes un notiek Komisijas priekšā, kuru veido
trīs docētāji (relators un rakstiskā darba korelatori), plus tās priekšsēdētājs (Dekāns vai viņa
delegāts);
- gala atzīmes rēķināšana (deviņdesmit ballēs, bez decimāldaļām): vidējā svērtā divgadīgo
studiju (Biennio) curriculum eksāmenu atzīme sastāda 2/3 no gala atzīmes; savukārt,
atzīme par rakstisko darbu un tā aizstāvēšanu veido 1/3 no gala atzīmes.
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