
Mg.sc.ing., pētniece Maija Strautmane 

bakalaura darba tēmas 2017./2018. studiju gadam 

Ir iespējamas vēl arī citas bakalaura darba tēmas, kas saistītas ar zināšanu atspoguļošanu  

konceptu karšu veidā un to salīdzināšanu un/vai vērtēšanu. 

Nosaukums Plaģiātisma atklāšana konceptu kartēs 

Konteksts Konceptu kartes ir zināšanu atspoguļošanas veids, kas izteiksmīgumā ir tuvs 
izklāstam esejas formā un tā apgūšanai nav nepieciešama ilgstoša apmācība. Tās 
sastāv no izteikumiem, kas ir divi koncepti un attieksme starp tiem. Gan konceptu 
nosaukumi gan aprakstošās frāzes, kas paskaidro attieksmes raksturu, ir izteiktas 
dabīgajā valodā, tāpēc izteikums līdzinās teikumam. Viens no aspektiem, kas 
traucē konceptu kartes plašāk izmantot automatizētā zināšanu vērtēšanā ir 
plaģiātisma problēma.  
Plaģiātisma noteikšana teksta dokumentos un programmas kodā ir salīdzinoši 
plaši pētīta, taču trūkst pētījumu par plaģiātisma noteikšanu konceptu kartēs. Lai 
gan izteikumi ir līdzīgi teikumiem, konceptu karšu plaģiātisma noteikšanas rīkam 
būtu jāņem vērā arī tās konceptu karšu īpašības, kas tās padara atšķirīgas no 
teksta dokumentiem/programmas koda.  

Sākotnējais 
mērķis 

Izpētīt esošās plaģiātisma noteikšanas metodes/rīkus un veikt analīzi par to 

piemērotību plaģiātisma atklāšanai konceptu kartēs.  

Sākotnējie 
uzdevumi 

1. Iepazīties ar literatūru par dažādām plaģiātisma noteikšanas metodēm/rīkiem. 
2. Izpētīt, kādas konceptu kartes īpašības to atšķir no teksta/ programmas koda.  
3. Veikt analīzi par aktuālo plaģiātisma noteikšanas metožu/rīku piemērotību 
plaģiātisma atklāšanai konceptu kartēs. 

Raksturojums Sarežģītība: vidēja 
Raksturs: vairāk teorētisks 

Komentāri Papildus informāciju iespējams iegūt, rakstot uz e-pastu maija.strautmane@rtu.lv 

Literatūra Darba uzsākšanai nepieciešamo literatūru var iegūt kontaktējoties pa e-pastu 

maija.strautmane@rtu.lv 
 

Nosaukums Dažādu jomu konceptu kartēm raksturīgo iezīmju analīze 

Konteksts Par konceptu kartēm kā zināšanu atspoguļošanas veidu pastāv viedoklis, ka ar 
tām ir iespējams attēlot dažādu veidu zināšanas. Konceptu kartēm ir raksturīgi, 
ka tās spēj attēlot ne tikai atsevišķus faktus, bet arī saistību starp tiem, veidojot 
problēmsfēras zināšanu struktūru. Atšķirīgām problēmsfērām var būt 
raksturīgas dažādas zināšanu struktūras, piemēram, jomā, kur dominē 
procedurālas zināšanas, varētu būt raksturīgas  lineāras un/vai cikliskas 
zināšanu struktūras, bet jomā, kurā pamatā ir kāda taksonomija, zināšanām 
pamatā būs hierarhiska struktūra. Atšķirīgām problēmsfērām un atšķirīgām 
zināšanu struktūrām ir raksturīgas arī dažādas semantiskās attieksmes, 
piemēram, hierarhiskā struktūrā liela daļa no attieksmēm ir “klase-apakšklase” 
tipa attieksmes. Lai būtu iespējams veidot automatizētu zināšanu novērtēšanas 
sistēmu, kas adekvāti novērtētu zināšanas dažādās problēmsfērās, ir jāzina, kāds 
ir zināšanu struktūras raksturs un kāda tipa semantiskās attieksmes pastāv starp 
konceptiem dažādās problēmsfērās. 

Sākotnējais 
mērķis 

Identificēt dažādām problēmsfērām raksturīgās zināšanu struktūras un 
dominējošās semantiskās attieksmes. 



Sākotnējie 
uzdevumi 

Iepazīties ar sarakstā minēto literatūru, definēt to problēmsfēru kopu, kurām 

atbilstošās konceptu kartes tiks izmantotas, lai analizētu dažādām jomām 
raksturīgās zināšanu struktūras un izmantotās semantiskās attieksmes 

Raksturojums Sarežģītība: vidēja 
Raksturs: teorētisks/praktisks (proporcijas ir atkarīgas no studenta vēlmēm un spējām) 

Komentāri Papildus informāciju iespējams iegūt, rakstot uz e-pastu maija.strautmane@rtu.lv 

Literatūra Darba uzsākšanai nepieciešamo literatūru var iegūt kontaktējoties pa e-pastu 

maija.strautmane@rtu.lv 
 

 

 


