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1. Studiju programmas mērķi un uzdevumi
Programmas priekšnosacījums ir tas, ka vairāku gadu gaitā Daugavpils Universitātē ir
izveidojusies autoritatīva literatūrzinātnes skola, kurai ir svarīga loma Latvijas zinātnē un kuru
pazīst arī aiz Baltijas valstu robeţām.
Daugavpils literatūrzinātnes skolas galvenie darba virzieni ir literatūras teorija, cittautu
literatūras vēsture, salīdzināmā literatūrzinātne.
Doktora studiju programma "Literatūrzinātne" tiek realizēta divās apakšnozarēs:
salīdzināmā literatūrzinātne, cittautu literatūras vēsture.
MĒRĶIS
Programmas mērķis ir augstākās kvalifikācijas speciālistu – literatūrzinātnieku ar doktora grādu
sagatavošana, kuri ir spējīgi izvirzīt un risināt mūsdienu filoloģijas zinātnes aktuālas problēmas.
UZDEVUMI:
mūsdienu literāro parādību analīzes metodoloģiju apgūšana (kas ļauj risināt ar konkrēto
vēsturiski filoloģisko situāciju saistītus zinātniskus jautājumus);
visa mūsdienu zinātnes kompleksa par konkrētas nacionālās literatūras vēsturi vai par
salīdzināmo nacionālo literatūru vēsturi apguve;
visa mūsdienu zinātnes kompleksa par pētāmās vai salīdzināmās literatūras un kultūras laikmetu
fundamentāla apguve;
pasaules un īpaši Eiropas literatūras apguve tādā apjomā, kas ļauj izskatīt konkrētas nacionālās
literatūras zinātniskās problēmas plašā kultūras un literātūras kontekstā;
aktīva piedalīšanās DU un Latvijas universitāšu zinātniskajā dzīvē, kā arī sistemātiska
piedalīšanās zinātniskajās konferencēs ārzemēs, sistemātiskas publikācijas ievērojamākajos
filoloģiskajos ţurnālos, kas atspoguļo izvēlētā pētījuma rezultātus;
optimālu apstākļu radīšana doktorantiem izvirzīto uzdevumu īstenošanai, proti, iespējas strādāt
bibliotēkās un arhīvos ārzemēs, iespējas piedalīties citu augstskolu rīkotajās un starptautiskajās
zinātniskajās konferencēs, iespējas staţēties kādā no tās valsts universitātēm, kuras literatūra tiek
pētīta;
apstākļu nodrošināšana promocijas darba sagatavošanai un aizstāvēšanai.
2006./2007. - izmaiľu nav
2007./2008.- izmaiľu nav
2008./2009.-izmaiľu nav
2009./2010.-izmaiľu nav
2010./2011. – izmaiľu nav
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2. Iegūstamie studiju rezultāti zināšanu, prasmju un kompetenču formā
Doktora studiju programmas "Literatūrzinātne" pamatā ir studējošā patstāvīgais darbs, kura
rezultātā jātop promocijas darbam, kas ir aktuāls pētījums literatūrzinātnes jomā. Studiju laikā
vienlaicīgi ar promocijas darba izstrādi notiek teorētiskas studijas un praktisko iemaľu apguve. Tiek
apgūti literatūrzinātnes teorijas aizsākumi un tās attīstība līdz mūsdienām, tiek apgūtas jaunākās
pētniecības metodes un to pielietošana promocijas darbā. Studiju laikā doktorants piedalās
zinātniskajās konferencēs un semināros, kā rezultātā notiek iesaistīšanās dialogā ar citiem
literatūrzinātniekiem. Pētījumu rezultāti tiek sagatavoti publicēšanai zinātniskajos izdevumos.
Doktora studiju programmu noslēdzot, studējošais kārto eksāmenu svešvalodā un promocijas
eksāmenu specialitātē. Iegūstamie studiju rezultāti tiek apskatīti 1. tabulā.
1. tabula
Zināšanas
spēj parādīt, ka pārzina
un izprot aktuālākās
literatūrzinātniskās
teorijas un atziľas;
pārvalda
literatūrzinātnes
pētniecības
metodoloģiju un
mūsdienu pētniecības
metodes;
izprot literatūrzinātnes
teorētiskās nostādnes:
mākslinieciskā teksta
poētikas analīze, teksta
nozīme laikmeta
kontekstā.

Prasmes
Kompetence
spēj patstāvīgi izvērtēt
spēj, risināt nozīmīgus
un izvēlēties
pētnieciskus
literatūrzinātniskiem
uzdevumus,
veicot
pētījumiem atbilstošas
patstāvīgu,
kritisku
metodes;
analīzi un izvērtēšanu;
pētījums ir aktuāls,
spēj patstāvīgi izvirzīt
zinātnisks pētījums, kas
pētījuma izdeju;
dod jaunu izpratni par
spēj plānot, strukturēt
literatūrzinātnē jau
un vadīt liela apjoma
zināmām tendencēm;
zinātniskus projektus,
tajā skaitā starptautiskā
spēj gan mutiski, gan
rakstiski komunicēt par
kontekstā.
savu literatūrzinātniskās
darbības jomu a
plašākām zinātniskajām
aprindām un sabiedrību
kopumā;
spēj patstāvīgi
paaugstināt savu
zinātnisko kvalifikāciju,
īstenot zinātniskus
projektus, gūstot
literatūrzinātnes nozares
starptautiskiem
kritērijiem atbilstošus
sasniegumus;
spēj vadīt zinātniski
pētnieciskus
darbus
atbilstošajā
literatūrzinātnes jomā.
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3. Studiju programmas organizācija
3.1. Studiju procesa organizācija un vadība
Studiju ilgums doktorantūrā 3 gadi klātienē, 4 gadi neklātienē.
Teorētiskās studijas notiek galvenokārt pirmajā un otrajā studiju gadā. Doktora teorētiskās
studijas beidzas ar promocijas eksāmenu 6. semestrī.
Eksāmens svešvalodā jānokārto 4.semestrī.
Pēdējais studiju gads pamatā ir atvēlēts promocijas darba izstrādes pabeigšanai un
aizstāvēšanai (vai iesniegšanai un aizstāvēšanai).
Promocijas darbs tiek izstrādāts vienlaicīgi ar teorētiskajiem pētījumiem. Doktora pētījuma
procesa sākums ir promocijas darba tēmas un doktoranta un darba vadītāja kopīgā darba plāna
apstiprināšana, kas notiek doktora programmas padomes sēdē pirmajā studiju nedēļā.
Katra studiju gada sākumā, ľemot doktora darba vadītāja priekšlikumus, doktorants doktora
programmas padomes sēdē atskaitās par darba grafika izpildi.
Doktorantam jāuzstājas ar referātiem vietējās un starptautiskās konferencēs gan DU, gan citās
Latvijas un ārzemju augstskolās un jāpublicē savu pētījumu rezultāti. Doktorantūras studiju laikā
jāuzstājas vismaz 5 zinātniskajās konferencēs un jāpublicē vismaz 5 raksti zinātniskajos ţurnālos
(izdevumos). Tādējādi notiek doktora darba aprobācija. Doktorantūras studiju laikā doktorantam
nepieciešams iekļauties to speciālistu lokā, kas pēta attiecīgo tēmu.
Viens no vissvarīgākajiem sekmīgas doktora pētījuma izstrādes nosacījumiem ir darbs arhīvos
un lielākajās zinātniskajās bibliotēkās, kas ļauj izpētīt visu darbam nepieciešamu avotu un
bibliogrāfisko materiālu kompleksu.
Par promocijas darba vadītāju ar doktora programmas padomes lēmumu tiek nozīmēts
profesors vai asociētais profesors, reizēm docents, kurš ir speciālists doktora pētījuma jomā.
Atsevišķos gadījumos par promocija darba vadītāju var būt uzaicināts atbilstošas
kvalifikācijas speciālists no citas universitātes.
Promocijas darbam apakšnozarē "Salīdzināmā literatūrzinātne" var būt nozīmēts vadītājs un
konsultants, kas ir speciālisti attiecīgajās salīdzināmajās literatūrās.
Darba vadītājs kopā ar doktorantu izstrādā doktora pētījuma stratēģiju un taktiku, sagatavo
pētījuma projektu, kā arī tā izpildes grafiku.
Vadītājs nodrošina doktorantam nepieciešamās konsultācijas gan ar DU, gan ar citu
universitāšu speciālistiem.
Doktora programmas padomes sēdēs vienlaicīgi ar doktoranta atskaitēm viľa darbu raksturo
arī vadītājs.
Promocijas darbs ir patstāvīgs oriģināls pētījums par kādu aktuālu zinātnisku problēmu,
kurai ir nozīmīga loma literatūrzinātnes attīstībā.
Promocijas darba vadītājs un tēma tiek apstiprināta DU Doktorantūras padomē.
Promocijas darba kārtību nosaka "Nolikums par Promocijas kārtību un kritērijiem Nr.134",
kas saskaľots ar "Likumu par zinātnisko darbību" un MK Noteikumu Nr. 1001, 2005.g. "Doktora
zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas) kārtība un kritēriji" prasībām, kā arī "Nolikums par DU
promocijas padomēm" un "Nolikums par DU promocijas padomi literatūrzinātnē".

3.2. Iekšējā kvalitātes mehānisma darbība
Doktora studiju programmas "Literatūrzinātne" kvalitātes novērtēšana tiek veikta, lai
kontrolēt studiju programmas izpildi, sasniedzot studiju programmā izvirzītos mērķus un izpildot
izvirzītos uzdevumus. Studiju process tiek nepārtraukti izvērtēts, gan tad, kad studenti tiek uzľemti,
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gan studiju procesa laikā. Regulāri tiek uzraudzīti studējoša un promocijas darba vadītāja pētījumu
rezultāti.
Studiju process ir organizēts atbilstoši Augstskolu likumam u.c. normatīviem dokumentiem,
kuri ir spēkā Latvijas Republikā, kā arī saskaľā ar DU Senāta pieľemtajiem studijas
reglamentējošajiem dokumentiem; imatrikulācija notiek saskaľā ar DU Uzľemšanas noteikumiem,
kurus ik gadu apstiprina DU Senāts.
Lai nodrošinātu studiju kvalitāti, studiju programmā tiek izmantoti aktuālākie pētījumi
literatūrzinātnes jomā. Studiju process balstās uz regulāru studējošā un promocijas darba vadītāja
informācijas apmaiľu. Notiek arī informācijas apmaiľa pašu doktorantu starpā studiju kursu
ietvaros un piedaloties konferencēs.
Regulārai studiju kvalitātes noteikšanai tiek praktizēts jau tradicionālās zināšanu pārbaudes
formas studiju kursu noslēgumā – eksāmeni un diferencētās ieskaites.
Par doktoranta darbības vērtējuma svarīgāko faktoru kļūst arī viľa aktivitātes un
produktivitātes līmenis zinātniskajā darbā: darbs arhīvos un bibliotēkās, uzstāšanās daţāda līmeľa
konferencēs un zinātniskajos semināros, kā arī viľa referātu, rakstu un promocijas darba kvalitāte.
Doktorantu zinātnisko līmeni nosaka vispirms promocijas darbs un promocijas eksāmeni, kā
arī viľa spējas risināt svarīgus zinātniskus jautājumus.
Studiju kvalitāte ir cieši saistīta ar studiju programmas kvalitāti, ko novērtē:
Promocijas eksāmenu komisijas svešvalodā un literatūrzinātnē;
Doktora programmas padome;
DU Studiju kvalitātes novērtēšanas centrs;
DU Zinātnes padome;
Promocijas padome literatūrzinātnes nozarē cittautu literatūras vēstures un
salīdzināmās literatūrzinātnes apakšnozarēs.
Būtiska nozīme studiju programmas kvalitātes uzlabošanā ir doktorantu viedoklim,
kuru tie var paust doktorantu sanāksmēs, Komparatīvistikas institūta sēdēs un aizpildot studiju
kvalitātes novērtēšanas anketas.

3.3 Imatrikulācijas noteikumi
Pamatnosacījums imatrikulācijai doktora studiju programmā "Literatūrzinātne" ir maģistra grāds
filoloģijā.
Iestājpārbaudījumi:
- eksāmens literatūrzinātnē;
- pārrunas par iesniegto referātu (DU maģistra studiju programmas “Filoloģija” (krievu filoloģija,
latviešu filoloģija, salīdzināmā filoloģija) absolventi neiesniedz referātu un nekārto pārrunas par to);
- eksāmens svešvalodā.
Imatrikulācijas process:
"Literatūrzinātnes" studiju programmas padomei pretendents iesniedz zinātniskā pētījuma
plānu un pārrunās tiek izvērtēts pretendenta zināšanu līmenis literatūrzinātnes jomā, attiecīgajā
apakšnozarē un svešvalodā. Doktorantūras padome pieľem lēmumu par pretendenta atbilstību un, ja
nepieciešams, norāda uz studiju gaitā apgūstamajiem papildkursiem.
Uz "Literatūrzinātnes" doktorantūras padomes priekšlikuma pamata pretendents tiek
imatrikulēts DU doktorantūras programmā.
Doktorants kopā ar zinātnisko vadītāju, ľemot vērā doktora studiju programmas padomes
ieteikumus, izstrādā individuālo studiju un pētniecības programmu, ko apstiprina studiju
programmas direktors.
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3.4. Studiju programmas profesionālais / akadēmiskais statuss
Daugavpils Universitātes doktora studiju programma "Literatūrzinātne" ir veidota saskaľā ar
Latvijas augstskolu likuma prasībām un nodrošina iespējas literatūrzinātnes akadēmiskās izglītības
pilnveidošanai saskaľā ar Latvijas valsts akadēmiskās izglītības standartu, DU Satversmes
normatīvo aktu prasībām un valsts iestāţu vajadzībām. Ar programmu saistītie zinātniskie pētījumi
tiek veikti saskaľā ar Latvijas Zinātnes Padomes (LZP) un Latvijas izglītības un zinātnes ministrijas
(IZM) piešķirtajiem grantiem. Prasības doktora studiju programmai un promocijas darbiem
noteiktas Zinātniskās darbības likumā un Latvijas Republikas Ministru kabineta 2005. gada 27.
decembra noteikumos Nr. 1001 "Doktora zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas) kārtība un
kritēriji".

3.5. Studiju programmas struktūra
Doktora programma sastāv no trim blokiem:
1) Teorētiskais bloks, kuru veido kursi "Mūsdienu literatūrzinātnes metodoloģija" un
"Teorētiskais seminārs". Teorētiskā bloka mērķis ir doktorantu spēja brīvi orientēties mūsdienu
literatūrzinātnes metodoloģiskajos virzienos un doktora pētījuma metodoloģiskās bāzes izveide.
2) Literatūrvēsturiskā bloka pamatā ir seminārs "Pētāmā laikmeta nacionālas literatūras
vēsture" (katrā konkrētā gadījumā notiek konkrētās nacionālās literatūras izpēte, piemēram, ja
doktorants studē vācu literatūru, tad tā ir vācu literatūra). "Salīdzināmās literatūrzinātnes"
apakšprogrammā analoģiska funkcija ir semināram "Pētāmo laikmetu salīdzināmo literatūru
vēsture". Šajā blokā tiek iekļauti arī tādi kursi kā "Valodas procesi pētāmā laikmeta literatūrā" un
"Pētāmā laikmeta vēsturiskie procesi" (piemēram, ja tiek pētītas 19.gs. otrās puses literārās
parādības, tad tiek ľemti vērā visi 19.gs. otrās puses vēsturiskie procesi), "Pētāmā laikmeta kultūras
procesi".
3) Speciālo prasmju apguve un aprobācija. Šajā blokā ietilpst kurss "Promocijas darba
metodoloģiskais seminārs" un "Svešvaloda". Doktora studiju programmā tiek paredzēta vienas
Eiropas valsts valodas apguve un, pirmkārt, angļu valodas apguve (jo tā ir starptautiskā
komunikācijas valoda). Doktoranti var apgūt arī citas svešvalodas: vācu, franču vai kādu no
skandināvu valodām. Nepieciešamības gadījumā "Salīdzināmās literatūrzinātnes" programmas
ietvaros ir iespējama divu svešvalodu apguve.

3.6. Studiju programmas saturs un plāns
Studiju programmas saturs
Programmas apjoms - 120 KP.
"Literatūrzinātnes" doktora programmai ir divas apakšnozares:
1) cittautu literatūras vēsture,
2) salīdzināmā literatūrzinātne.
Doktora programma ir organiski saistīta ar bakalaura un maģistra studiju programmām, visas šīs
programmas veido viengabalainu DU literatūrzinātniskās izglītības sistēmu.
Atšķirībā no bakalaura studiju programmas (kuras pamatā ir literatūras vēstures izpēte) un
maģistra studiju programmas (kuras pamatā ir literatūras teorijas izpēte), doktora studiju
programmai ir teorētiski vēsturiska ievirze, kas nodrošina augstāko sintētisko analīzes līmeni.
Doktora studiju programmas pamatā ir nacionālo pasaules ainu realizēšana literārajos tekstos un to
salīdzināšana.
9

Programma sastāv no lekciju kursiem un semināriem un promocijas darba. Lekciju kursi un
semināri tiek sadalīti divās grupās:
1) obligātie lekciju kursi,
2) obligātās izvēles kursi.
2. tabula Studiju programmas saturs
Apakšnozare: cittautu literatūras vēsture
Kursa
kre-dīts
(KP)
84

Pārbaudes
forma

Mūsdienu literatūrzinātnes
metodoloģijas

5

eksāmens

Teorētiskais seminārs

8

dif.ieskaite

Literatūrvēsturiskais seminārs
"Pētāmā laikmeta nacionālās
literatūras vēsture"

6

dif. ieskaite

Promocijas darba
metodoloģiskais seminārs
Svešvaloda

6

dif. ieskaite

5

eksāmens

Rietumu kultūras galvenās
paradigmas

4

eksāmens

Valodas
procesi
pētāmā
laikmeta literatūrā
Pētāmā
laikmeta vēsturiskie
procesi

2

dif. ieskaite

2

dif. ieskaite

Dr. hist., asoc. prof. H.Soms
Dr. hist., prof. A.Ivanovs

Pētāmā laikmeta kultūras
procesi

2

dif. ieskaite

Dr. philol., asoc.prof. A.Stankeviča
Dr.philol., asoc.prof. E.Vasiļjeva

Kursa nosaukums
Promocijas darbs

Docētājs

Obligātie kursi: 30 KP
Dr.habil.philol., prof.
F.Fjodorovs, dr.philol., prof.
M.Burima
Dr.habil.philol., prof.
F.Fjodorovs
Dr.habil.philol., prof.
F.Fjodorovs
Dr.philol.,asoc.prof. A.Stankeviča
Dr. philol., asoc.prof..
A.Ľeminuščijs
Dr.philol., prof. M.Burima
Dr.philol., asoc.prof. E.Vasiļjeva
Dr.philol. A.Romanovska
Semināru vada promocijas darba
vadītājs
Dr.philol. S.Meškova
Dr.philol. I.Vingre
Mg. philol. V. Taļerko

Obligātās izvēles kursi: 6 KP
Dr.habil.philol.,
prof. F.Fjodorovs
Dr.philol.,
asoc.prof. A. Stankeviča
Dr.philol.,
asoc.prof. E.Vasiljeva
Dr. philol., N.Fjodorova

Apakšnozare: salīdzināmā literatūrzinātne
Kursa nosaukums

Kursa
kre-dīts

Pārbaudes
forma
10

Docētājs

Promocijas darbs

(KP)
84

Obligātie kursi: 30 KP
Mūsdienu literatūrzinātnes
metodoloģijas

5

eksāmens

Teorētiskais seminārs

6

dif.ieskaite

Literatūrvēsturiskais seminārs
"Pētāmo laikmetu salīdzināmo
literatūru vēsture"

6

dif. ieskaite

Komparatīvistikas vēsture
Promocijas darba
metodoloģiskais seminārs
Svešvaloda

2
6

dif.ieskaite
dif. ieskaite

5

eksāmens

Rietumu kultūras galvenās
paradigmas

4

eksāmens

Valodas
procesi
pētāmā
laikmeta literatūrā
Pētāmā laikmeta vēsturis-kie
procesi

2

dif. ieskaite

Dr. philol. N.Fjodorova

2

dif. ieskaite

Dr. hist., asoc. prof. H.Soms
Dr. hist., prof. A.Ivanovs

Pētāmā laikmeta kultūras
procesi

2

dif. ieskaite

Dr. philol., asoc.prof.
A.Stankeviča
Dr.philol., asoc.prof. E.Vasiļjeva
Dr.philol., asoc.prof. E.Vasiļjeva

Dr.habil.philol., prof.
F.Fjodorovs, dr.philol., prof.
M.Burima
Dr.habil.philol., prof.
F.Fjodorovs
Dr.habil.philol., prof.
F.Fjodorovs
Dr.philol.,asoc.prof. A.Stankeviča
Dr. philol., asoc.prof..
A.Ľeminuščijs
Dr.philol., prof. M.Burima
Dr.philol., asoc.prof. E.Vasiļjeva
Dr.philol. A.Romanovska
Dr.philol., prof. M.Burima
Semināru vada promocijas darba
vadītājs
Dr.philol. S.Meškova
Dr.philol. I.Vingre
Mg. philol. V. Taļerko

Obligātie izvēles kursi: 6 KP
Dr.habil.philol.,
prof. F.Fjodorovs
Dr.philol.,
asoc.prof. Stankeviča
Dr.philol.,
asoc.prof. E.Vasiljeva

Studiju kursu plānus skat. 1. pielikumā.
Kursu aprakstus skat. 2. pielikumā.
2006./2007. - izmaiľu nav
2007./2008.- programmā nestrādā profesors J.Trofimovs (sakarā ar nāvi)
2008./2009.-izmaiľu nav
2009./2010.-izmaiľas
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I. Lai sabalansētu doktora studiju programmas "Literatūrzinātne (cittautu literatūras vēsture)"
struktūru un tematiku, ir veiktas šādas izmaiľas un papildinājumi:
1. Studiju kursi papildināti ar pārbaudījumiem
- Teorētiskais seminārs – eksāmens 1. sem. un dif. ieskaite 4. sem.
- Promocijas darba metodoloģiskais seminārs – dif. ieskaite 1., 3. sem. un eksāmens 5. sem.
- Mūsdienu literatūrzinātnes metodoloģijas – dif. ieskaite 2. sem.
- Pētāmā laikmeta nacionālās literatūras un kultūras vēsture – dif. ieskaite 1., 2., 4. sem.
- Rietumu kultūras galvenās paradigmas – dif. ieskaite 3. sem.
- Pētāmā laikmeta vēsturiskie procesi – eksāmens 3. sem.
- Svešvaloda – dif. ieskaite 1., 2. sem. un eksāmens 3. sem.
2. Izvēles studiju kurss "Pētāmā laikmeta vēsturiskie procesi" pārcelts no 4. uz 3 semestri.
3. Promocijas darba izstrāde strukturēta šādi:
1. semestrī – 11 KP, 2. semestrī – 11 KP, 3. semestrī – 11 KP, 4. semestrī – 14 KP,
5. semestrī – 18 KP, 6. semestrī – 19 KP
II. Lai sabalansētu doktora studiju programmas "Literatūrzinātne (salīdzināmā literatūrzinātne)"
struktūru un tematiku, veiktas šādas izmaiľas un papildinājumi:
1. Studiju kursi papildināti ar pārbaudījumiem:
- Teorētiskais seminārs – eksāmens 1. sem. un dif. ieskaite 4. sem.
- Promocijas darba metodoloģiskais seminārs – dif. ieskaite 1., 3. sem. un eksāmens 5. sem.
- Mūsdienu literatūrzinātnes metodoloģijas – dif. ieskaite 2. sem.
- Pētāmā laikmeta nacionālās literatūras un kultūras vēsture – dif. ieskaite 1., 2., 4. sem.
- Rietumu kultūras galvenās paradigmas – dif. ieskaite 3. sem.
- Pētāmā laikmeta vēsturiskie procesi – eksāmens 3. sem.
- Svešvaloda – dif. ieskaite 1., 2. sem. un eksāmens 3. sem.
2. Izvēles studiju kurss "Pētāmā laikmeta vēsturiskie procesi" pārcelts no 4. uz 3. semestri un no
5. semestra izľemts studiju kurss "Teorētiskais seminārs".
3. Promocijas darba izstrāde tiek strukturēta šādi:
1. semestrī – 10 KP, 2. semestrī – 11 KP, 3. semestrī – 11 KP, 4. semestrī – 14 KP,
5. semestrī – 19 KP, 6. semestrī – 19 KP
4. Studiju kursu "Komparatīvistikas vēsture" docē prof. M.Burima, dr.philol. A.Romanovska
2010./2011. – izmaiľu nav
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4. Studiju programmas perspektīvais novērojums
4.1. Studiju programmas atbilstība akadēmiskās izglītības standartam
Doktora studiju programma atbilst prasībām, ko paredz Latvijas Republikas Augstskolu
likums, Daugavpils Universitātes Satversme, Zinātniskās darbības likums (spēkā no 2005. gada 5.
maija) un Latvijas Republikas Ministru kabineta 2005. gada 27. decembra noteikumi Nr. 1001
"Doktora zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas) kārtība un kritēriji".

4.2. Studiju programmas atbilstība profesijas standartam
Nav paredzēts.

4.3. Absolventu un darba devēju aptaujas. Programmas beidzēju nodarbinātība.
Lai studiju programma "Literatūrzinātne" funkcionētu efektīvi, tiek uzturēti pastāvīgi
kontakti ar darba devējiem un absolventiem. Sadarbība realizējas gan tiesā saziľā, gan saľemot
atsauksmes. Rezultātā atsauksmēs izteiktie ierosinājumi un priekšlikumi ļauj dinamiski reaģēt uz
izmaiľām darba tirgū un pieprasījumu.
Absolventi atzīmē, ka studiju programmas saturs atbilst darba tirgus izvirzītajām prasībām,
teicami atzīmēta sadarbība ar mācībspēkiem. Atsauksmēs pozitīvi vērtēta attieksme pret
studējošajiem, akadēmiskā personāla kompetence pētniecības jomā. Pozitīvi tiek vērtēta iespēja
piedalīties daţādās konferencēs, īpaši tiek izcelts Komparatīvistikas institūta Doktorantu festivāls,
kas tiek rīkots katru gadu, un kurā doktorantiem ir iespēja aprobēt pētījumu rezultātu.(Absolventu
atsauksmes skat. 9. pielikumā)
Kā izriet no darba devēju atsauksmēm, doktora studiju programmas "Literatūrzinātne"
absolventu sagatavotība darba tirgum Latvijā un pasaulē vērtējama kā laba, viľiem piemīt
mērķtiecība, atbildības sajūta, iniciatīva darbā, radoša pieeja darbam, vēlme pilnveidoties,
komunikabilitāte.
Darba devēji atzīmē, ka programmas absolventi ir teorētiski labi sagatavoti un pārzina savu
pētniecības jomu, spēj veikt pētījumus starptautiskajā līmenī, iesaistās daţādu projektu realizēšanā.
(Darba devēju atsauksmes skat. 9. pielikumā)
Studiju programmā "Literatūrzinātne" doktora grāda ieguvēji ir nodarbināti galvenokārt
Daugavpils Universitātes katedrās (11), Rēzeknes augstskolā (2), Daugavpils 15. vidusskolā (1).
(skat. 3. tabulu)
3. tabula
Vārds, uzvārds
Ingrīda Kupšāne

Alīna
Romanovska

Aizstāvēšanas
gads/vieta
2006. gadā,
Daugavpils
Universitāte
2006. gadā,
Daugavpils
Universitāte

Tagadējā darba vieta (amats, institūcija)
Daugavpils Universitātes Latviešu literatūras un
kultūras katedras docente
Daugavpils Universitātes Komparatīvistikas institūta
pētniece
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Nadeţda
Fjodorova

2007. gadā,
Daugavpils
Universitāte

Daugavpils Universitātes Rusistikas un slāvistikas
katedras docente

Ilze Kačāne

2007. gadā,
Daugavpils
Universitāte

Daugavpils Universitātes Komparatīvistikas institūta
pētniece

Valentīns
Lukaševičs

2008. gadā,
Daugavpils
Universitāte

Daugavpils Universitātes Latviešu literatūras un
kultūras katedras docents

Ţans Badins

2008. gadā,
Daugavpils
Universitāte

Daugavpils Universitātes Komparatīvistikas institūta
pētnieks

Ilona Ļaha

2009. gadā,
Daugavpils
Universitāte
2009. gadā,
Daugavpils
Universitāte
2011. gadā,
Daugavpils
Universitāte
2011. gadā,
Daugavpils
Universitāte
2011. gadā,
Daugavpils
Universitāte
2011. gadā,
Daugavpils
Universitāte

Daugavpils Universitātes Komparatīvistikas institūta
pētniece

Rudīte Rinkeviča

Jekaterina
Bogаtkeviča
Irina Presľakova
Mārīte Opincāne

Inna Dvorecka

Daugavpils Universitātes Latviešu literatūras un
kultūras katedras docente
Daugavpils 15. vidusskola, latviešu valodas skolotāja
Daugavpils Universitātes Angļu valodas katedras
docente
Rēzeknes Augstskola, Izglītības un dizaina fakultātes
lektore
Daugavpils universitātes, Rusistikas un slāvisikas
katedras lektore
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5. Studiju rezultātu un programmas satura salīdzinājums ar līdzīgām
studiju programmām Latvijā (1) un Eiropas Savienības valstīs (2)
Doktora studiju programmas būtiski atšķiras ne tikai daţādās valstīs, bet arī daţādās
universitātēs. Un pamatatšķirība ir tai apstāklī, ka vienā daļā universitāšu ir pietiekami solīda
lekciju un semināru veida studiju programma, bet citās universitātēs doktoranti strādā patstāvīgi pēc
noteiktas programmas, bez kontaktstundām, doktorantu un docētāju tikšanos aprobeţojot tikai ar
konsultāciju sistēmu. Visbeidzot, ir universitātes, kurās abi nosauktie doktorantu sagatavošanas
veidi tiek apvienoti, bet kontaktnodarbības tiek organizētas galvenokārt kā teorētiski semināri par
vēsturiski literāriem problēmjautājumiem.
Daugavpils Universitātes doktora studiju programmas salīdzinājums ar līdzīgām studiju
programmām Latvijā
ar Latvijas Universitātes doktora studiju programmu "Filoloģija".
Filoloģijas doktora studiju kopējais apjoms LU ir 144 KP. Studiju ilgums: pilna laika
studijas ilgst trīs gadus, nepilna laika studijas – četrus gadus.
LU doktora studiju programma sastāv no 4 blokiem:
Vispārpielietojamo prasmju apguve – 6 KP.:
Pedagoģiskā un zinātnes popularizēšanas darbība – 20 KP:
Speciālo teorētisko kursu apguve (promocijas eksāmens, eksāmens svešvalodā, individuālie kursi) –
18 KP
Individuālais pētniecības darbs un promocijas darba izstrāde, aizstāvēšana – 100 KP.
Studiju programmu veido katrs doktorants individuāli, saziľā ar sava darba zinātnisko vadītāju.
1 studiju gadā doktorants apgūst teorētiskos kursus un attiecīgās apakšnozares
jaunākās pētniecības metodes, kā arī pētniecisko literatūru attiecīgajā jomā;
2 studiju gadā – patstāvīgu lekciju sagatavošana un nolasīšana bakalaura vai
maģistra studiju programmas ietvaros, piedalīšanās zinātniskos semināros, konferencēs,
publikāciju sagatavošana.
3 studiju gadā – promocijas darba uzrakstīšana un sagatavošana aizstāvēšanai,
piedalīšanās zinātniskās konferencēs un semināros, publikācijas par disertācijas tematu.
Nepilna laika studiju norises struktūrā pirmo divu gadu apjomu plāno apgūšanai 3 gados.
DU tāpat kā LU studijas klātienē ilgst 3 gadus, neklātienē – 4 gadus.
Starp šīm programmās ir viena principiāla atšķirība – LU nav literaturzinātnisku kursu, liels uzsvars
tiek likts uz doktorantu patstāvīgo darbu.
Mēs uzskatām, ka, lai sarakstītu doktora darbu ir nepieciešama fundamentāla teorētiski
vēsturiska sagatavotība, kas sniedzas ārpus bakalaura un maģistra studiju programmām. Ir
nepieciešama doktorantu zinātniski pētnieciskās metodoloģijas izveide. Tieši teorētiski
metodoloģiskie semināri ir svarīgākais faktors, kas formē doktorantu zinātnisko metodoloģiju.
2006./2007. - izmaiľu nav
2007./2008.- izmaiľu nav
2008./2009.-izmaiľu nav
2009./2010.-izmaiľu nav
2010./2011. – izmaiľu nav
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Daugavpils Universitātes doktora studiju programmas salīdzinājums ar līdzīgām studiju
programmām Eiropas Savienības valstīs
Daugavpils Universitātes doktora programmas salīdzinājums ar Jagelonas Universitātes
(Krakova) doktora studiju programmu "Filoloģija".
Jagelonas Universitātē doktora studiju ilgums ir 4 gadi.
Programmā ir paredzēti šādi studiju bloki:
- seminārs ar zinātnisko vadītāju (konwersatorium promotorskie),
- zinātniskā darba seminārs I un II,
- metodoloģijas seminārs,
- doktorantu seminārs,
- filozofija,
- doktoranta lekcija,
- nodarbības ar studentiem,
- svešvaloda.
Jagelonas Universitātes programmas pamatā ir metodoloģisko semināru plašs spektrs, kā arī
regulāras konsultācijas ar zinātnisko vadītāju semināra (konwersatorium promotorskie) ietvaros.
Šajā ziľā DU programma ir tuva Jagelonas Universitātes programmai. Jagelonas Universitātes
programma, tāpat kā DU, programma paredz svašvalodas apguvi.
Citādi Jagelonas Universitātes un DU doktora studiju programma ir atšķirīgas.
2006./2007. - izmaiľu nav
2007./2008.- izmaiľu nav
2008./2009.-izmaiľu nav
2009./2010.-izmaiľu nav
2010./2011. – izmaiľu nav
Daugavpils Universitātes doktora programmas salīdzinājums ar Tallinas Universitātes
doktora studiju programmu "Krievu literatūra un kultūra".
Tallinas Universitātes Doktora studiju programmas apjoms ir 120 KP, studiju ilgums – 4 gadi.
Tallinas Universitātes doktora studiju programmu veido:
1) Obligātie kursi (16 KP)
- zinātniskā darba izveides metodoloģija,
- zinātniskās analīzes metodes,
- augstskolas pedagoģija,
- prakse augskolas pedagoģijā;
2) Speciālie kursi (24 KP)
- zinātniskā darbība, kas saistīta ar promocijas darba tēmu (konferences, publikācijas, lekciju
lasīšana, konferenču un semināru organizēšana)
- individuālais teorētiskais kurss ar promocijas darba vadītāju,
- literatūras un kultūras aktuālas problēmas,
- pētnieciskā darba avoti,
- speciālkurss vai speciālseminārs pēc izvēles.
Tallinas Universitātes doktora studiju programma pamatā ir līdzīga DU doktora studiju programmai
„Literatūrzinātne”, līdzīga ir arī promocijas darba izstrādes sistēma un posmi. Tallinas Universitātes
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„Individuālais teorētiskais kurss ar promocijas darba vadītāju” pēc būtības atbilst DU doktora
programmas „Literatūrzinātne” kursam „Promocijas darba metodoloģiskais seminārs”.
DU programmā nav pedagoģiskā bloka, kā arī avotmācības kursa. Avotmācības kursa ieviešana
turpmāk DU doktora studiju programmā ir iespējama.
2006./2007. - izmaiľu nav
2007./2008.- izmaiľu nav
2008./2009.-izmaiľu nav
2009./2010.-izmaiľu nav
2010./2011. – izmaiľu nav

6. Studiju programmas praktiska īstenošana
6.1. Izmantotās studiju metodes un formas
Doktora studiju programmas "Literatūrzinātne" kvalitatīvai īstenošanai tiek izmantotās
daţādas studiju formas: lekcijas, semināri, konsultācijas, studējošo patstāvīgais darbs, referāti,
uzstāšanās konferencēs, u.c.
Mācību metodika tiek izvēlēta atbilstoši katra kursa izvirzītajiem mērķiem un specifikai.
Lekcijas un semināri visbieţāk tiek izvēlēti teorētiskajos kursos. Kursos, kas saistīti ar promocijas
darba izstrādi vispirms notiek teorētiski pamatotas ievadlekcijas, tad seko teoriju analīze un
pārrunas semināru formā, pēc tam doktoranti veic pētniecisko darbu patstāvīgi. Noslēgumā šī
individuālā darbība tiek pārrunāta un analizēta gan semināru formā, gan arī prezentēti uzstājoties
konferencēs. Pētījumi tiek veikti sadarbībā ar zinātnisko vadītāju.

6.2. Prakse
Doktora studiju programmas "Literatūrzinātne" programmā prakse nav paredzēta.
6.3. Vērtēšanas sistēma (vērtēšanas metoţu, to izvēles pamatojums un rezultātu analīze)
Doktoranta studiju kvalitātes novērtēšanas sistēmai ir daudzpusīgs raksturs, ko veido, no
vienas puses, doktoranta studiju darbības novērtējums, no otras puses, doktoranta zinātniskās
darbības novērtējums.
Regulārai studiju kvalitātes noteikšanai tiek praktizētas jau tradicionālās zināšanu pārbaudes
formas studiju kursu noslēgumā – eksāmeni un diferencētās ieskaites.
Par doktoranta studiju darbības vērtējuma svarīgu kritēriju kļūst piedalīšanās teorētisko
semināru diskusijās par kādu noteiktu zinātnisku problēmu, kas liecina gan par doktoranta
zinātniskās literatūras zināšanām un tās izpratni, gan par viľa spējām rast zinātniskajām problēmām
nestandarta risinājumus.
Par doktoranta darbības vērtējuma svarīgāko faktoru kļūst arī viľa aktivitātes un
produktivitātes līmenis zinātniskajā darbā: darbs arhīvos un bibliotēkās, uzstāšanās daţāda līmeľa
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konferencēs un zinātniskajos semināros (sākot no katedras un beidzot ar starptautiskajiem), kā arī
viľa referātu, rakstu un promocijas darba kvalitāte.
Svarīga nozīme doktorantūras studiju procesa novērtēšanā ir promocijas darba recenzentu
vērtējumam darba aizstāvēšanas procesā, kas ļauj izdarīt būtiskas korekcijas studiju procesā.
Doktoranta zinātnisko līmeni nosaka vispirms promocijas darbs un promocijas eksāmeni, kā
arī viľa spējas risināt svarīgus zinātniskus jautājumus.
Studiju kvalitāti novērtē
Promocijas eksāmenu komisijas svešvalodā un literatūrzinātnē;
Zinātniskais vadītājs un docētāji;
Doktora programmas padome;
DU Studiju kvalitātes novērtēšanas centrs;
DU Zinātnes padome;
Promocijas padome literatūrzinātnes nozarē cittautu literatūras vēstures un salīdzināmās
literatūrzinātnes apakšnozarēs.
Katru gadu studiju programmas pašnovērtējuma ziľojums tiek iesniegts DU Studiju
kvalitātes novērtēšanas centram.

7. Studējošie
7.1. Studējošo skaits
4. tabula
Studiju gads

1. kurss

2. kurss

3. kurss

2006./2007.

3

2007./2008.

6

3

2008./2009.

5

6

3

2009./2010.

3

5

6

2010./2011.

7

3

5

7.2. Pirmajā studiju gadā imatrikulēto skaits
2011. gada rudenī doktora studiju programmā Literatūrzinātne imatrikulēti 7 studenti. No 2006.
studiju gada pirmajā kursā tika imatrikulēti 23 studenti.
7.3. Absolventu skaits
5. tabula
Studiju gads

Absolventu skaits

2006.

3

2007.

1
18

2008.

6

2009.

3

2010.

5

2011.

5

kopā
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Aizstāvēto promocijas darbu sarakstu skatīt 7.pielikumā.
7.4. Studējošo aptauju (par docētājiem, studiju kursiem u.c.) rezultāti un analīze
Katra studiju gada beigās doktora studiju programmas "Literatūrzinātne" studenti tiek
aptaujāti, lai sekmēt studiju procesu. Aptaujas anketu skatīt 6. pielikumā.
I.
2010./2011. gada aptauju rezultāti rāda, ka kopumā stundu skaits studiju kursos
apmierina studējošos, kaut arī pastāv vēlēšanās palielināt stundu skaitu "Svešvalodā",
"Komparatīvistikas vēsturē", "Teorētiskajā seminārā" un "Promocijas darba metodoloģiskajā
seminārā".
1. diagramma Stundu skaits attiecīgajā studiju kursā 1. kurss

2. diagramma Stundu skaits attiecīgajā studiju kursā 2. kurss
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3. diagramma Stundu skaits attiecīgajā studiju kursā. 3. kurss

II.
Uz jautājumu, vai studējošos apmierina doktora studiju programmas
"Literatūrzinātne" realizācija kopumā, var redzēt, ka studiju programma pilnīgi pamatā apmierina 1.
kursā studējošos, pilnīgi apmierina 2. un 3. kursā studējošos. (skat.4., 5. Un 6. Diagrammu).
Aptaujas anketas rezultāti apkopoti 5. tabulā.

Aptaujas anketu kopsavilkums
6. tabula
Jautājums
Vai jūs apmierina studiju
programma kopumā?
Kā Jūs vērtējat studiju procesa
nodrošinājumu ar mācību literatūru
un metodiskajiem materiāliem?
Vai izvēles kursu piedāvājums ir
pietiekams?
Vai studiju programmas
nodrošinājums ar vieslektoriem ir
pietiekams?
Kā Jūs vērtējat sadarbību ar
mācībspēkiem?

Apmierina
1. kurss
2. kurss
3. kurss
1. kurss
2. kurss
3. kurss
1. kurss
2. kurss
3. kurss
1. kurss
2. kurss
3. kurss
1. kurss
2. kurss
3. kurss

67%
67%
60%
86%
100%
71%
100%
100%
71%
100%
100%
100%
100%

Pamatā
apmierina
33%
33%
40%
-

Neapmie rina
14%
100%
29%
29%
100%
-

7.5. Studējošo iesaistīšana pētnieciskajā darbā (promocijas darbu tēmu atbilstība studiju
programmas saturam)
Doktora studiju programmā "Literatūrzinātne" studējošajiem ir iespēja piedalīties Daugavpils
Universitātes katedru un pētniecisko institūtu rīkotajos zinātniskajos semināros un konferencēs.
(Doktorantu zinātniskā darba pārskatu par 2010./2011. st. g. skat. 5. pielikumā)
Katru gadu DU Humanitārā fakultāte rīko konferenci Zinātniskie lasījumi, kuri sākās 1991.
gadā un katru gadu dalībnieku skaits auga un 2010. gadā sasniedza 234 dalībnieku skaitu.
Katru gadu DU tiek rīkota starptautiskā Jauno zinātnieku konference, kurā ir iespēja
piedalīties arī doktora studiju programmā studējošajiem.
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Studējošiem ir iespēja piedalīties arī zinātniskajās konferences, kas notiek citās Latvijas
augstskolās (Latvijas Universitātē, Liepājas Universitātē) un ārvalstīs (Šauļu Universitātē,
Klaipēdas Universitātē, Varšavas universitātē u.c.).
Atkarībā no izvēlētās promocijas darba tēmas, doktora studiju programmā studējošie piedalās
zinātniskajos projektos, ko īsteno DU pētnieciskie institūti un katedras (Komparatīvistikas institūts,
Mutvārdu vēstures centrs, Rusistikas un slāvistikas katedra, Latviešu literatūras un kultūras katedra
u.c.).
Promocijas darbs ir patstāvīgs zinātnisks pētījums kādā noteiktā literatūrzinātnes jomā:
1)
promocijas darbi ir veltīti konkrēto ārzemju rakstnieku daiļrades recepcijai Latvijā,
piemēram, Ilzes Kačānes promocijas darbs Oskara Vailda prozas recepcija Latvijā (līdz
1940. gadam) (aizstāvēts 2007. gadā) un Oksanas Komarovas promocijas darbs, kas tiks
aizstāvēts 2012. gadā Antona Čehova daiļrades recepcija Latvijā;
2)
promocijas darbu tematika ir Eiropas konteksts latviešu rakstnieku daiļradē, piemēram,
Alīnas Romanovskas promocijas darbs Antona Austriņa proza Eiropas literārajā telpā
(aizstāvēts 2006. gadā), Ineses Valteres promocijas darbs Augusta Saulieša prozas
raksturojums Eiropas literatūras kontekstā un Tatjanas Lavreckas promocijas darbs
Aleksandra Čaka proza Eiropas modernisma kontekstā, kas tiks aizstāvēti 2012. gada
februārī;
3)
promocijas darbi ir veltīti kāda cittautu rakstnieka daiļrades poētikai, piemēram,
Nadeţdas Fjodorovas promocijas darbs N.Garina-Mihailovska ģimenes hronika:
struktūra un ideoloģija (aizstāvēts 2007. gadā), Jekaterinas Bogatkevičas promocijas
darbs N. Jazikova dzejas mākslinieciskā pasaule (aizstāvēts 2011. gadā);
4)
promocijas darbi veltīti daţādu valstu literārajiem kontaktiem, piemēram, Ilonas Ļahas
promocijas darbs Latviešu un zviedru literārie kontakti (1980 - 2008) (aizstāvēts 2009.
gadā) un 2. kursa studentes Ineses Suhanes promocijas darbs Latviešu un krievu literārie
kontakti: 1991- 2011.

7.6. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā
Doktora studiju programmas "Literatūrzinātne" studējošie aktīvi piedalās studiju procesa
organizēšanā un pilnveidošanā. Ikgadējā studējošo aptauja palīdz uzlabot programmas kvalitāti un
attīstību, kā arī veicina dialogu starp studējošajiem, programmā strādājošiem docētājiem un
programmas administrāciju.
Viena no doktora studiju programmas "Literatūrzinātne" aktivitātēm ir lektora prakse, kurā
doktora studiju programmā studējošie vada nodarbības maģistra un bakalaura programmās. Šis
process tiek plānots un realizēts sadarbībā ar zinātnisko vadītāju un programmas administrāciju, tas
nodrošina zinātnisko dialogu starp zinātniekiem.
Kopējās zinātniskās aktivitātes, piemēram, zinātniskie lasījumi, konferences un publikācijas
palīdz kopā risināt aktuālās zinātniskās un pētnieciskās problēmas, plānot pētnieciskos projektus un
veicināt studiju programmu saskaľotību un attīstību.

8. Akadēmiskā personāla novērtējums
8.1. Akadēmiskā personāla skaits
Doktora programmas izpildi nodrošina Komparatīvistikas institūta, Latviešu literatūras un
kultūras, Krievu literatūras un kultūras, kā arī Latviešu valodas, Slāvu valodniecības, Angļu
filoloģijas un Vācu filoloģijas un Vēstures katedru docētāji, profesori, asociētie profesori, docenti,
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vadošie pētnieki un pētnieki, kuru darbība studiju programmā katru gadu ir atkarīga no imatrikulēto
studentu promocijas darbu pētniecības jomām.
Docētāju CV skat. 3 pielikumā.
7. tabula Akadēmiskā personāla skaits (izmaiņas).
2006./2007.
2007./2008.
2008./2009.
2009./2010.
2010./2011.

13
12
13
15
12

8. tabula Akadēmiskais personāls 2010./2011.st. gadā.
Vārds, Uzvārds
Zinātniskais grāds, amats
Fjodoros Fjodorovs
Dr. habil. philol., prof.
Aleksandrs Ivanovs
Dr. hist., prof.
Maija Burima
Dr. philol., prof.
Anna Stankeviča
Dr. philol., asoc. prof.
Arkādijs Ľeminuščijs

Dr. phili., asoc. prof.

Elīna Vasiļjeva
Henriks Soms
Alīna Romanovska
Sandra Meškova

Dr. philol., asoc. prof.
Dr. hist., asoc. prof.
Dr. philo., pētn.
Dr. philol., doc.

Nadeţda Fjodorova

Dr. philol. doc.

Inta Vingre
Valentīna Taļerko

Dr. philol., doc.
Mg. philol., lekt.

Struktūrvienība
Komparatīvistikas institūts
Latgales pētniecības institūts
Komparatīvistikas institūts
Rusistikas un slāvistikas
katedra
Rusistikas un slavistikas
katedra
Komparatīvistikas institūts
Latgales pētniecības institūts
Komparatīvistikas institūts
Latviešu literatūras un
kultūras katedra
Rusistikas un slavistikas
katedra
Vācu filoloģijas katedra
Vācu filoloģijas katedra

8.2. Akadēmiskā personāla kvalifikācija.
Doktora studiju programmas "literatūrzinātne" sekmīgu realizāciju nodrošina augsti kvalificēts
akadēmiskais personāls (docētāju CV skat. 3 pielikumā).To veido Daugavpils Universitātes
Humanitārās fakultātes katedru profesori (3), asociētie profesori (4), docētāji (2), lektori (1) un
pētnieki (1).
Programmas personāla augsto kvalifikāciju apliecina viľu publicētie darbi – monogrāfijas,
mācību grāmatas, zinātniskie raksti starptautiski atzītos izdevumos. Programmas realizācijā
iesaistītais akadēmiskais personāls nodrošina arī vairāku periodisku izdevumu iznākšanu
Humanitāro zinātņu vēstnesis, (DU Humanitārās fakultātes izdevums), Komparatīvistikas institūta
almanahs (DU Komparatīvistikas institūts), Comparative Studies (DU Komparatīvistikas institūts,
iekļauts EBSCO datubāzē) u.c.
Programmas realizācijā iesaistītie mācībspēki veic regulāru pētniecisko darbību (LZP granti,
KKF, LKF, citi Latvijas Republikas finansējuma avoti, DU reģistrētie projekti bez papildus
finansējuma, starptautisks finansējums). Praktiski visi mācībspēki uztur ciešus kontaktus ar
kolēģiem citās Latvijas un ārzemju augstskolās, piedalās starptautiskās konferencēs Latvijā un citās
zemēs. Daļa mācībspēku pašlaik vai iepriekšējos gados iesaistīta arī pedagoģiskā darbā citu zemju
augstskolās, tādējādi papildinot DU doktora studiju organizēšanas un realizācijas darbu ar vērtīgu
jaunāko Eiropas valstu pieredzi.
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8.3. Akadēmiskā personāla zinātniskā darbība un tās ietekme uz studiju darbu
Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība dod iespēju docētājam nepārtraukti pilnveidoties
savā zinātnes jomā, jo, lai veiktu pētījumus, literatūrzinātniekam jābūt informētam par jaunākajām
teorētiskajām atziľām. Tā kā pētnieciskā darba veikšanai nepieciešams būt kompetentam
pētniecības metodoloģijā, tad šīs zināšanas tālāk tiek izmantotas, vadot doktorantūrā studējošo
pētnieciskos darbus. Par docētāja pētnieciskā darba rezultātiem studējoši tiek informēti lasīto studiju
kursu ietvaros.
Docētāju zinātniskās darbības virzieni ir:
teorētiskie un semiotiskie pētījumi;
Eiropas un Latvijas kultūras un literatūras mijiedarbība;
Baltu un slāvu literārie kontakti;
ebreju teksts literatūrā un kultūrā;
Latgales kultūra un tās problemātika.
Doktora studiju programmas "Literatūrzinātne" akadēmiskais personāls piedalās gan
starptautiskajās, gan vietējās konferencēs Latvijā un ārzemēs (dalību konferencēs 2010./2011. st. g.
skat. 4. pielikumā) :
Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes katedras un institūti rīko starptautiskās un
starp universitāšu konferences, kurās piedalās doktora studiju programmas "Literatūrzinātne"
akadēmiskais personāls;
katru gadu Humanitārajā fakultātē tiek rīkota starptautiskā zinātniskā konference
"Zinātniskie lasījumi";
docētāji piedalās arī starptautiskajās konferencēs ārzemēs, piemēram, Lietuvā Meninis
tekstas: baltų ir slavų kalbiniai ir literatūriniai ryšiai (Viļľas Pedagoģiskā universitāte), Krievijā
fonds Русское зарубежье имени Солженицына rīkotajās konferencēs un Krievijas Zinātľu
akadēmijas Jūdu civilizācijas pētniecības centrsa SEFER rīkotajās konferencēs u.c., Igaunijā
Эмиграция и мемуары (Tallinas universitāte) u.c.
Doktora studiju programmas "Literatūrzinātne" docētāji piedalās un vada projektus:
Latvijas Zinātnes padomes piešķirtajos grantos:
2004. – 2006. gadā darbojas grants "Baltu un slāvu literārā antropoloģija", kura vadītājs bija Dr.
habil., philol. prof. F.Fjodorovs;
2010. gadā prof. M. Burima piedalījās projektā "Latviešu literatūra un literatūras teorija:
literatūrteorētiskās skolas un literatūras veidi".
Izglītības Ministrijas grantu projektos:
1) 2006. gadā darbojas šādi IZM granti:
Teorētiski vēsturiskie un semiotiskie pētījumi: Baltu kultūru sub specia (vadītājs
F.Fjodorovs)
Baltija – ziemeļi – rietumi: kultūrtipu komunikācija (vadītāja M.Burima)
Baltu un slāvu kultūras sakari (vadītāja A.Stankeviča)
Latgale kā kultūras pierobeţa (vadītāja V.Šaudiľa)
2) 2007. gadā dorbojas šādi IZM granti:
Teorētiski vēsturiskie un semiotiskie pētījumi: Baltu kultūru sub specia (vadītājs
F.Fjodorovs)
Baltija – ziemeļi – rietumi: kultūrtipu komunikācija (vadītāja M.Burima)
Nacionālās kartes Baltijas reģiona mentālajā telpā (vadītāja A.Stankeviča)
Latgale kā kultūras pierobeţa (vadītāja V.Šaudiľa)
3) 2008. gadā darbojas šādi IZM granti
Teorētiski vēsturiskie un semiotiskie pētījumi: Baltu kultūru sub specia (vadītājs
F.Fjodorovs)
Latgale kā kultūras pierobeţa (vadītāja E.Vasiļjeva)
Latvija – Ziemeļi – Rietumi: kultūrtelpu komunikācija (vadītāja M.Burima)
4) 2010.-2011. gadā darbojas šādi IZM granti:
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Nacionālā identitāte (valoda, vēsture, kultūra un cilvēkdrošiba). Reģionālā identitāte
Eiropas konteksta (dalībniece A. Stankeviča)
Starpkultūru komunikācija: Latgale – Latvija – Eiropa (valsts programma
"Letonika") (dalībniece E. Vasiļjeva)
Programma "Nacionālā identitāte (valoda, Latvijas vēsture, kultūra un
cilvēkdrošība)", projekts Identitātes estētika: literatūra, folklora un māksla –
nacionālās identitātes vēsturiskās zīmes un mūsdienu simboli (dalībniece M. Burima)
ESF projektos:
1) 2009.-2010. studiju gadā darbojas ESF projekts "Atbalsts Daugavpils Universitātes
doktora studiju īstenošanai". Mērķstipendiju ieguvuši: O.Komarova, I.Dvorecka,
I.Presľakova, M.Opncāne.
2) 2010.-2011. studiju gadā darbojas ESF projekts "Atbalsts Daugavpils Universitātes
doktora studiju īstenošanai". Mērķstipendiju ieguvuši O.Komarova, I.Dvorecka, I. Valtere,
T. Lavrecka.
3) 2010.-2011. studiju gadā darbojās ESF projekts "Vispārējās izglītības pedagogu
tālākizglītība" (dalībniece E. Vasiļjeva)
4) no 2011. gada maija projektā "Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo
mācību priekšmetu pedagogu kompetences paaugstināšana" darbojas M. Burima
5) 2010. gadā "Valsts valodas programmu vispārējā izglītībā un sākotnējā profesionālajā
izglītībā pilnveide, mācību materiālu izstrāde pilnveidotajam mācību saturam" darbojās M.
Burima
INTEREG projektos:
1) 2007 -2008. gadā projektā Sadarbības tīkla starpkultūru studijās izveidošana
pierobeţas zonā piedalījās prof. M. Burima, asoc. prof. E. Vasiļjeva
Iegūtās jaunākās atziľas tiek iestrādātas studiju kursu informācijas materiālā, kas ļauj
studējošajiem labāk izprast mūsdienu literatūrzinātnes aktualitātes, saskatīt saikni ar citām zinātľu
nozarēm.
Akadēmiskā personāla zinātniskā darba rezultāts ir publikācijas zinātniskajos izdevumos.
Gads
Skaits
2006
86
2007
75
2008
82
2009
83
2010
78
2011
39
kopā
443
Akadēmiskā personāla raksti ir publicēti arī zinātniskajos izdevumos, kas ir ieļauti
starptautiski citējamās datu bāzēs. Starp tām svarīgākās, piemēram, ir sekojošās publikācijas:
Fjodorovs F., Memiors in the System of Ego-Literary Genres. Memoirs of the 20th century: Nordic
and Baltic Experience. Comparative Studies Vol. III (2). Daugavpils, 2010, P. 9-17. (EBSCO)
Burima M., Memory Narrative Waves in the 20h Century Latvian Literature. Memoirs of the 20th
century: Nordic and Baltic Experience. Comparative Studies Vol. III (2). Daugavpils, 2010, P. 4960. (EBSCO)
Burima M., History of Literature by Voldemārs Dambergs „The Twentieth Century in Latvian
Literature” in the Context of Latvian Literary History Publications. Interlitteraria. History of
Literature as a Factor of a National and Supranational Literary Canon, volume 1. Annual
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international refereed edition of the Chair of Comparative Literature of Tartu University and the
Estonian Association of Comparative Literature. Tartu, 2010, 205 – 211. (ERIH)
Burima M., Ibsen – Wilde – Akuraters: modeling of Literary „icons‟. (together with Ilze Kačāne).
Communication as translatio: Nordic – Baltic – Russian Cultural dialogues. Comparative studies
Vol. 1 (1). Daugavpils, 2008. – P. 182 – 192. (EBSCO)
Vasiļjeva E., Ibsen-Jewish Teater-Zhabotinsky. Communication as Translatio: Nordic-BalticRussian Cultural Dialogues. Daugavpils, 2008, P. 211-219. (EBSCO)
Romanovska A., Ego-variations in Antons Austriľš‟ Texts. The memoirs of the 20th Century:
Nordic and baltic experience. Comparative Studies. Vol III (2). Daugavpils, 2010, P. 68-78.
(EBSCO)Fjodorova N. Notes of a Text of a Different Nation (Georg Brandes about Anton
Chekhov). The Memories of the 20th century: Nordic and Baltic Experience. Comparative studies.
Vol. III (2). Daugavpils, 2010. P. 151-156.(EBSCO)
8.4. Akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, apmācības un attīstības politika nākamajiem
gadiem
Mācībspēku kvalifikācijas paaugstināšana notiek sistemātiski saskaľā ar ikgadējo docētāja
zinātniskā darba plānu.
1. Viena no docētāju kvalifikācijas celšanas formām ir katedru un institūtu teorētiskie semināri.
Semināros tiek apspriestas aktuālas literatūrzinātnes problēmas, it īpaši komparatīvistikā un cittautu
literatūras vēsturē.
2. Regulāra piedalīšanās zinātniskajās konferencēs un semināros, kuri notiek DU vai citās Latvijas
vai ārvalstu universitātēs. Visas katedras un institūti kopā ar citām Humanitāras fakultātes katedrām
kopš 1991. g. organizē Humanitārās fakultātes Zinātniskos lasījumus, kur vairākās lingvistikas
sekcijās uzstājas ar referātiem zinātnieki no Latvijas un citām Eiropas valstīm. Konferences
materiāli tiek publicēti rakstu krājumā "Kultūras studijas", kā arī "Humanitāro Zinātľu Vēstnesī".
3. Kvalifikācijas paaugstināšana notiek arī radošo atvaļinājumu formā. Bez tam mācībspēki strādā
zinātniskajās bibliotēkās Latvijā un ārvalstīs.

9. Finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums
9.1. Materiāli tehniskā bāze
Doktora studiju programmas "Literatūrzinātne" materiāli tehniskais nodrošinājums atbilst
programmas vajadzībām un mūsdienu tehnoloģiju iespējām. Studējošajiem ir pieejama moderna
zinātniskā vide – zinātniskā aparatūru, datori, audio un video līdzekļi, orgtehnika, telpu aprīkojums
un datu bāzes. Studiju programmas realizācijai tiek izmantotas Humanitārās fakultātes atbilstoši
aprīkotas auditorijas, DU lasītavas u.c., kā arī citi studiju procesam nepieciešamie materiāli tehniskie
resursi.
Programmas realizēšanai var izmantot šādu materiāli tehnisko bāzi mācību korpusā Vienības
ielā 13:

103., 113., 301., 303., 305., 310., 311., 317., 324., 404., 405. aud. ir aprīkotas ar datoru,
audio un video tehniku (gandrīz visās auditorijās ir interneta un TV pieslēgums);

103., 301., 309.aud. ir aprīkotas ar interaktīvo tāfeli;

305. aud. ir iekārtots lingafonijas kabinets;
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301., 310. aud. ir sinhronās tulkošanas iekārta (kopā ar aprīkojumu 60 cilvēkiem un iespēju
tulkot trīs valodās) un videokonferences iekārta;

326.aud. ir iekārtota datorklase (14 datori, skeneris, printeris; vēl 7 datori ir pieejami 103.
aud., 5 – 405. aud.).
Studiju un pētnieciskajam darbam doktoranti var izmantot arī portatīvos datorus, video un audio
ierakstīšanas un atskaľošanas tehniku.
Tātad DU materiāli tehniskā bāze pilnībā nodrošina doktora studiju programmas
"Literatūrzinātne"realizācijas un turpmākās attīstības iespējas.
Lai nodrošinātu augstākās izglītības pieejamību personām ar kustību traucējumiem
Daugavpils Universitātes Mācību korpuss Vienības ielā 13, kopmītnes Parādes ielā 11 ir aprīkotas
ar uzbrauktuvi un kāpľu pacēlāju. Savukārt Mācību korpusā Parādes ielā 1 ir pieejams lifts.
Šobrīd Daugavpils Universitātē tiek īstenots projekts “Daugavpils Universitātes studiju
programmu kvalitātes uzlabošana un vides pieejamības nodrošināšana”, ko līdzfinansē Eiropas
reģionālās attīstības fonds (ERAF), un kas paredz Daugavpils Universitātes infrastruktūras
modernizēšanu un pielāgošanu personām ar īpašām vajadzībām, tādējādi uzlabojot vides pieejamību
personām ar funkcionāliem traucējumiem (kustību, redzes, dzirdes traucējumiem):
mācību korpusos Vienības ielā 13, Parādes ielā 1, DU mācību bāzē „Ilgas” notiks
telpu pielāgošana personām ar īpašām vajadzībām. Mācību auditorijas būs pieejamas cilvēkiem
ratiľkrēslos – ierīkoti lifti un pacēlājs, likvidēti sliekšľi, piemērots durvju platums. Informācija
pieejama vājredzīgiem un vājdzirdīgiem cilvēkiem – ierīkoti projicēšanas aparāti, ierīkota skaľu
pastiprinoša aparatūra;
tiks izveidota bērnistaba, kas paredzēta studējošajiem jaunajiem vecākiem – mazuļa
pārtīšanai un barošanai, un rotaļistaba – studējošo vecāku bērnu nodarbināšanai lekciju laikā.
Ārvalstu studentiem un viesprofesoriem ir iespēja izmantot dienesta viesnīcas un citus DU
pakalpojumus.
9.2. Finanšu resursi
Programmas finansējumu veido Valsts budţeta dotācija vai juridisko un fizisko personu līdzekļi
studiju apmaksai, kā arī projektu līdzekļi. Doktoranti, kas studē Valsts budţeta finansētajās vietās,
var pretendēt uz stipendijām vai kredītam pielīdzinātām stipendijām, kā arī citu institūciju
piešķirtajām stipendijām (grantiem).
2009./2010. studiju gadā Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta "Atbalsts Daugavpils
Universitātes doktorantūras studiju īstenošanai" ietvaros atklāta konkursa kārtībā mērķstipendijas
saľēma zinātniskā grāda pretendentes Inna Dvorecka, Irina Presľakova, Mārīte Opncāne un 2. kursa
studente Oksana Komarova. 2010./2011.studiju gadā stipendiju saľēma zinātniskā grāda
pretendentes Inna Dvorecka (darbu aizstāvējusi 2011. gada jūnijā), Inese Valtere un Tatjana
Lavrecka (aizstāvēšanas nozīmētas uz 2012. gada februāri) un 3. kursa studente Oksana Komarova.
2010./2011. gadā studiju maksa doktora studiju programmā "Literatūrzinātne" pirmajā studiju
gadā bija 1188 Ls, otrajā studiju gadā 1286 Ls, trešajās studiju gadā 1440 Ls. Promocijas
aizstāvēšanās izmaksas atkarīgas no sastādāmās tāmes, taču DU Senāta 2011. gada 30. maija sēdē
tika noteiktas maksimālās promocijas izmaksas -1070 Ls. (Skat. 11. pielikumu)

9.3. Bibliotēkas
DU bibliotēkas fonds ir 322864 vienības; to veido:
9. tabula
grāmatas
275733
periodiskie izdevumi
30143
pārējie izdevumi
16988
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filoloģijas nozare:
literatūrzinātnē
valodniecībā
daiļliteratūrā

20730
41606
79189

Lielākā daļa no tiem ir e-kataloģizēta. Studiju programma ir nodrošināta ar periodiskiem
izdevumiem latviešu, angļu, krievu, vācu, poļu u. c. valodās.
Studiju procesa un studējošo zinātniskā darba pilnveidošanai DU bibliotēkā tiek izmantotas
jaunās tehnoloģijas:
interneta pieslēgums lasītavās, katedru kabinetos;
bibliotēkas informācijas zāle ar 11 datoriem;
elektroniskais katalogs ALISE (Advanced Library Information Service);
automatizēta lasītāju apkalpošanas sistēma; kopš 2002.gada ir uzsākts DU bibliotēkas
kopprojekts ar Latgales Centrālo bibliotēku „Daugavpils reģiona publisko bibliotēku un DU
bibliotēkas integrēšana VVBIS”. Projekta ietvaros bibliotēka ir iesaistījusies „Vienotās lasītāja
kartes” sistēmā un no 2002.gada decembra lasītāji var izmantot 13 Latvijas lielāko bibliotēku
fondus un pakalpojumus.
10. tabula DU bibliotēkas piedāvātās datu bāzes
N. Nosaukums
Raksturojums
Pieejamības vieta
p.k
.
Letonika
Uzziľu un tulkošanas
Informācijas zālē,
sistēma internetā
lasītavās
NAIS
Latvijas normatīvo
Informācijas zālē,
aktu datu bāze
lasītavās, Sociālo
zinātľu fakultātē
EBSCO
Daudznozaru datu
Visā DUNet
bāze
datortīklā
ProQuest
Daudznozaru datu
Visā DUNet
bāze
datortīklā
Science
Daudznozaru datu
Visā DUNet
Direct
bāze
datortīklā
WESTLAW ES un ārvalstu
Informācijas zālē
International juridisko dokumentu
un ţurnālu datu bāze
HeinOnline
Juridiskie ţurnāli,
Visā DUNet
ASV līgumi un vieno- datortīklā
šanās, ASV augstākās
tiesas dokumenti
RUBRICON Universāla uzziľu
Informācijas zālē,
izdevumu datu bāze
lasītavās
SpringerLink Daudznozaru datu
Visā DUNet
bāze
datortīklā
LursoftL
Laikrakstu pilnu tekstu Informācijas zālē
datu bāze

Interneta adrese

http://search.epnet.com
http://proquest.umi.com/login
www.sciencedirect.com

www.heinonline.org

www.springerlink.com

Ievērojams zinātniskās literatūras fonds ir Latgales Centrālajā bibliotēkā. Strādājot pie promociju
darbiem, doktoranti izmanto citu bibliotēku: Latvijas Nacionālās bibliotēkas, Latvijas Akadēmiskās
bibliotēkas, Viļľas Universitātes bibliotēkas, Varšavas Universitātes bibliotēkas, Helsinku
Universitātesbibliotēkas, Krievijas Nacionālās bibliotēkas (Sanktpēterburga), Krievijas Valsts
bibliotēkas (Maskava) u.c. fondus.
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10. Ārējie sakari
10.1. Sadarbība ar darba devējiem
Studiju programmas efektīvas funkcionēšanas, turpmākās attīstības un atgriezeniskās
saiknes nodrošināšanai, kā arī programmas absolventu nodarbinātības nodrošinājumam, ir izveidota
veiksmīga sadarbība ar darba devējiem. Ik gadu šī sadarbība paplašinās, pilnveidojas un variējas arī
sadarbības formas.
Sadarbībā ar darba devējiem var minēt vairākus svarīgākos sadarbības virzienus:
studiju programmas realizācijas un studiju kursu kvalitāte;
iesaistīšanās kopīgās aktivitātēs;
studējošo un absolventu nodarbinātība.
Sadarbība ar darba devējiem ir regulāra, jo darba devēji galvenokārt ir Daugavpils Universitātes
struktūrvienības. Kontakti ar darba devējiem veidojas, rīkojot kopīgus seminārus, konferences,
kongresus, piedaloties daţādos citos zinātniskos pasākumos.
10.2. Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām
Lai veicinātu studiju programmas "Literatūrzinātne" mērķu, uzdevumu un rezultātu
efektīvāku īstenošanu, kā arī lai sekmētu studējošo un docētāju mobilitāti un apmaiľu, nodrošinātu
plašākas studiju un akadēmiskā darba iespējas, DU ir izveidojusies cieša sadarbība ar citām Latvijas
un ārvalstu augstskolām. Šāda sadarbība ir lieliska iespēja studējošajiem un mācībspēkiem gūt
vērtīgu studiju vai profesionālu, valodas, kultūras u.c. pieredzi. Doktora studiju programmas
"Literatūrzinātne" realizēšanā ir izveidojusies veiksmīga sadarbība reģionālajā un starptautiskajā
līmenī.
Reģionālajā līmenī cieši kontakti pastāv ar līdzīgām programmām Latvijas Universitātē,
Liepājas Universitātē un Rēzeknes Augstskolu. 2006. gadā starp Daugavpils Universitāti un
Latvijas Universitāti ir noslēgta vienošanās par sadarbību studiju un pētniecības jomā.
Starptautiskā līmenī kontakti ir nodibināti vairāk nekā ar 30 ārvalstu augstskolām.
ERASMUS programmas ietvaros DU ir noslēgusi sadarbības līgumus ar daudzām Eiropas
augstskolām, kas dod iespēju studiju programmas "Literatūrzinātne" studējošajiem noteiktu laiku
studēt vienā no dalībvalstīm.
Filoloģijas jomā starptautiski līgumi ir noslēgti ar:
11.tabula
Valsts

Augstskola

Čehija
Lietuva

Pardubices Universitāte
Klaipēdas Universitāte
Viļľas Universitāte

Igaunija

Tartu Universitāte
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Polija

A.Mickeviča Universitāte
Belostokas Universitāte
Jagelonijas Universitāte
Krakovas Pedagoģiskā universitāte
Lodzas Universitāte
Silēzijas Universitāte
Varšavas Universitāte

Rumānija

Timišoaras Rietumu Universitāte

Turcija

Kaflas Universitāte

Ilgstoša un ļoti veiksmīga sadarbība ir izveidojusies arī atsevišķu Humanitārās fakultātes
struktūrvienību un studiju programmu un apakšprogrammu līmenī Lietuvā: Šauļu Universitāte, Vītauta Diţā universitāte, Viļľas Universitātes Humanitārā fakultāte
Kauľā, Viļľas PedagoģiskāUniversitāte;
Krievijā: Maskavas Valsts universitāte, Sanktpēterburgas Kultūras un Mākslas universitāte;
Igaunijā: Tartu Universitāte, Tallinas Universitāte;
Kanāda: Toronto Universitāte;
Vācijā: Fehtas Universitāte, Rostokas Universitāte, Berlīnes Universitāte, Manheimas Valodas
institūts, Heidelbergas Universitāte, Marburgas Universitāte, Gīsenas Universitāte;
Polijā: Krakovas Universitāte, Varšavas Universitāte;
Baltkrievijā: Grodľas Universitāte, Minskas Valsts universitāte, Vitebskas Universitāte;
Zviedrija: Lundas Universitāte;
Norvēģija: Oslo Universitāte.
Augstskolu sadarbībai ir daţādas formas:
1. Zinātnisko konferenču, semināru u.tml. organizēšana;
2. Piedalīšanās zinātniskajās konferencēs, semināros u. tml.;
3. Kopprojektu realizācija;
4. Studējošo mobilitāte;
5. Vieslektoru piesaiste;
6. Promocijas darbu vadīšana un recenzēšana;
7. Pieredzes apmaiľa;
8. Kvalifikācijas celšana;
9. Staţēšanās zinātniski pētnieciskos nolūkos
Doktora studiju programmas "Literatūrzinātne" ietvaros sadarbība galvenokārt izpauţas kā:
regulāras konsultācijas (īpaši ar Baltijas valstu universitātēm) par studiju procesu;
viesprofesoru vizītes;
kopīgu zinātnisku programmu un projektu izstrāde;
piedalīšanās zinātniskajās konferencēs, zinātnisko konferenču rīcības komiteju un zinātnisko
komiteju darbā;
piedalīšanās zinātnisko krājumu veidošanā, redkolēģiju darbā.
Savukārt DU literatūrzinātnieki piedalās citu augstskolu un akadēmisko iestāţu zinātniskajā
dzīvē, kā viesprofesori, kā zinātnisko redkolēģiju un konferenču rīcības komiteju locekļi, kā
promocijas padomes locekļi, promocijas darbu recenzenti.
Sadarbības līguma ar Maskavas Valsts universitāti (MVU) ietvaros 2011. gada 23. augustā – 9.
septembrī Daugavpils Universitātē notika Vasaras skola MVU studentiem. Nodarbības vadīja
studiju programmas "Literatūrzinātne" docētāji prof. M.Burima un doc. S. Meškova.
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Sadarbībai ir ļoti pozitīva ietekme, kas stiprina Latvijas un ārvalstu augstskolu kontaktus un
sekmē labi kvalificētu, atvērtu un starptautiski pieredzējušu speciālistu sagatavošanu. Turpmākās
sadarbības attīstības iespējas ir saistītas ar jaunu akadēmisko un zinātnisko kontaktu dibināšanu, ar
jaunu sadarbības iespēju veidošanu un realizēšanu.
10.3. Akadēmiskā personāla ienākošā un izejošā mobilitāte
Lekciju kursu lasīšanai tiek aicināti viesprofesori no citām universitātēm un akadēmiskajiem
institūtiem, tā lekcijas DU doktorantiem ir lasījuši no Vācijas, Ukrainas, Krievijas, Polijas,
Lietuvas (asoc. prof. Alvīds Butkus), Vācijas (prof. Rainers Ekerts), Ukrainas zinātnieki (Ukrainas
ZA korespondētājloceklis prof. Anatolijs Nepokupnijs ).
12. tabula. Studiju programmā iesaistītie vieslektori.
Gads
Docētājs
2006
V. Golovins (Sanktpēterburgas
Kultūras un mākslas
Universitāte)
N. Blagodats
(Sanktpēterburgas Kultūras un
mākslas Universitāte)
2007
Ļ. Korenovska (Krakovas
Pedagogiskā Universitāte)
2009
G. Pshebinda (Jagelonijas
Universitāte)
A. Feduta (Minskas
Universitāte)
2010
S. Ščukins (Jagelonijas
Universitāte)
N. Visocka (Novosibirskas
Universitāte)
2011
S. Karavajeva (Šauļu
Universitāte)

Lekcijas
Folklora mūsdienu kultūrā
S.Geršova daiļrade krievu
avangarda kontekstā
Dikenss un Dostojevskis
20. gs. Polijas, Krievijas un
Baltijas kultūru kontakti
Slāvu kultūras kontakti
Rietumeiropas un krievu kultūras
kontakti.
Krievu valoda Rietumeiropas
kultūras telpā
Rietumeiropas un Baltijas folklora
un etnolingvistika

Doktora studiju programmas "Literatūrzinātne" mācībspēki iesaistās vieslekciju lasīšanas procesā
gan Latvijā gan ārzemju universitātēs.
13.tabula Mācībspēku mobilitāte
Uzvārds, vārds Uzstāšanās tēma

Pasākuma nosaukums un
norises vieta, laiks
Varšavas universitāte,
2011. gada 30. maijs - 5. jūnijs

F. Fjodorovs

lekciju cikls 19. gs. Eiropas
literatūra kā sistēma

Fjodors
Fjodorovs

lekciju cikls Krievu 19. gadsimta I puses
Tallinas universitāte, Slāvu
poēzijas pamatmodeļi.
filoloģijas katedra, Igaunija,
2007. gada 1.-8. aprīlis

Fjodors
Fjodorovs

lekcija Romantisms Eiropas
kultūras sistēmā

Šauļu universitāte, Šauļi, Lietuva,
2007. gada 19. novembris

Maija Burima

lekcija Latviešu literatūras
specifika poētikas un lingvistikas
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Lomonosova Maskavas Valsts
universitāte,

Maija Burima

Maija Burima

Maija Burima

Maija Burima

Maija Burima
Elīna Vasiļjeva
Elīna Vasiļjeva

diahroniskā aspektā
lekcijas K. Hamsuna recepcija
Latvijā, Ceļojuma ţanrs jaunākajā
latviešu literatūrā,
Autobiogrāfiskie motīvi jaunākajā
latviešu dzejā
lekcijas Jaunākā latviešu
literatūra: valoda, tematika,
poētika
kursi 20.gs. s. Baltijas literatūra
Ziemeļvalstu literāro procesu
kontekstā, Lieldienu tradīcijas
latviešu folklorā
lekcijas Latvijas ibsenisms un
hamsunisms kā kultūras fenomeni,
Modernisms
20. gadsimta
sākuma latviešu literatūrā
lekcijas Ibsens Latvijā,
Ziemassvētku tradīcijas latviešu
folklorā
Lekciju cikls "Ebreju literatūra
krievu valodā"
Lekciju cikls "Krievi Latvijā"

2011. gadā 30. aprīlī
Vītauta Diţā Kauľas Universitāte,
2009. gada 9.-15. decembris

Vītauta Diţā Kauľas Universitātē,
2010. gada 4.-20. novembris
Vītauta Diţā Kauľas Universitāte,
2006. gada 6.-12. aprīlis
Vītauta Diţā Kauľas Universitāte,
2008. gada 21.-28. aprīlis
Vītauta Diţā Kauľas Universitāte,
2006. gada 4.-10. decembris
Jagelonu Universitāte, 2006. g.
oktobris
Jagelonu Universitāte, 2011 g.
maijs

10.4. Studējošo ienākošā un izejošā mobilitāte
Doktora studiju programmas "Literatūrzinātne" studējošajiem ERASMUS ietvaros ir iespēja
noteiktu laika posmu studēt kādā citā augstskolā, lai tādējādi gan pilnveidotu savu kompetenci
izvēlētajā nozarē/apakšnozarē, gan izkoptu pētnieciskā darba prasmes, gan veicinātu savu
konkurētspēju. Taču objektīvi apstākļi ne vienmēr ļauj izmantot šīs iespējas, jo doktorantūrā studē
strādājošie; profesionālais darbs un ģimenes apstākļi (mazi bērni ģimenē) liedz uz ilgāku laiku
aizbraukt no Latvijas.
Tāpēc doktora studiju programmas "Literatūrzinātne" studentu mobilitāte izpauţas kā viľi
piedalīšanās konferencēs. (skat. 5. pielikumu).
Nozīmīgs ir Daugavpils Universitates un Sanktpēterburgas Universitates rīkotais Jauno
zinātnieku kolokvijs, kas tiek organizēts katru gadu jūnija sakumā. Tā norises vieta mainās –
Latvijas teritorijā un Krievijā. Tajā piedalās arī doktora studiju programmas "Literatūrzinātne"
studenti. Piemēram, 2009. gada 30. maijā-1. jūnijā VI Starptautiskajā Sanktpēterburgas un
Daugavpils jauno humanitāro zinātľu pētnieku kolokvijā piedalījās doktorante Oksana Komarova ar
referātu Par A. Čehova „Kaštankas” recepciju Latvijā.
Aktuāla Doktora studiju programmas "Literatūrzinātne" studentiem ir Varšavas universitātes
rīkotā ikgadējā Jauno filologu konference. 2009. gada 26.-28. martā III Starptautiskajā Jauno
filologu konferencē Krievu literatūra Eiropas kontekstā piedalījās doktorantes I. Dvorecka, O.
Komarova u.c.Doktoranti aktīvi piedalās Viļľas Universitātes rīkotajā konferencē Meninis tekstas:
baltų ir slavų kalbiniai ir literatūriniai ryšiai (Mākslinieciskais teksts: baltu un slāvu valodas un
literatūras sakari), kas notiek katru gadu pavasarī. Piemēram, 2011. gada 12. maijā šīs conferences
tēma bija Koks kultūrā. Tajā piedalījās doktorante Natalija Makašina ar referātu Kurlandijas
„vecais koks” un Kurzemes „varens ozols” A.Zadonska „kurzemes” stāstos.
Doktora studiju porogrammas "Literatūŗznātne" dtudējošie piedalās arī Latvijas Universitātes un
Liepājas Universitātes rīkotajās konferencēs.
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11. Programmas attīstības plāns
Rūpīgi analizējot studiju norisi un rezultātus, Literatūrzinātnes programmas padome izvērtē
studiju organizāciju – kursu apjomu, saturu, nodrošinājumu. Balstoties uz studiju programmas
realizācijas analīzi, kā arī uz studējošo un absolventu aptauju datiem, Literatūrzinātnes programmas
padome nosaka studiju programmas stiprās un vājās puses, iespējas un draudus, turpmākās attīstības
iespējas programmas pilnveidei.
Programma tās pašreizējā variantā nodrošina augstu doktorantu sagatavošanas līmeni, kā arī viľu
zinātniskās erudīcijas paplašināšanu, zinātnisko kontaktu ar ārvalstu zinātniekiem nodrošināšanu,
doktorantu aktīvu zinātnisko darbību un, pirmkārt, promocijas darba izstrādi.
Tāpēc DU ir visi priekšnosacījumi doktora studiju programmas sekmīgai realizācijai un
pilnveidei tieši salīdzināmās un sastatāmās valodniecības apakšnozarē.
11.1 Studiju programmas SVID analīze
14. tabula
Stiprās puses

Vājās puses

Studiju process
Studiju programma ir mērķtiecīgi orientēta
uz salīdzināmās literatūrzinātnes un cittautu
literatūras vēstures apakšnozarēm
Studiju programmas aktualitāte – pētījumi
salīdzināmajā un sastatāmajā literatūrzinātnē
un cittautu literatūras vēsturē mūsdienu
kontekstā
Nodrošināta iespēja apgūt studiju programmu
un iegūt atbilstošas kompetences
Patstāvīga studiju satura un metodoloģijas
pilnveide, atbilstoša materiālā bāze
Aktīva sadarbība zinātniskās pētniecības
jomā (mācībspēki, doktoranti)
Studējošajiem ir iespēja ietekmēt studiju
procesa organizāciju
Laba mācībspēku un doktorantu sadarbība,
regulāra studiju programmas attīstības
izvērtēšana
Rezultatīva promocijas darbu aizstāvēšana
Studējošie
Doktorantu studiju darbs un sadarbība ar
mācībpēkiem
Augsts doktorantu patstāvīgā darba īpatsvars
Doktorantu iesaistīšanās pētnieciskajos
projektos

Studiju process
Nepietiekama sabiedrības informēšana par
studijām literatūrzinātnē
Daļa studējošo nepietiekami prezentē savu
pētījumu rezultātus starptautiskās konferencēs
citās Latvijas un ārvalstu augstskolās
Vairāku doktorantu noslogotība viľu
pamatdarbā, kas traucē pilnvērtīgi nodoties
doktora studijām, līdz ar ko salīdzinoši neliela
ir viľu zinātniskā produkcija, respektīvi,
publicēšanās aktivitāte

Akadēmiskais personāls
Docētāju iesaistīšanās starptautiskos un
iekšējos pētnieciskos projektos
Dalība starptautiskās konferencēs, pētījumu

Studējošie
Ir raksturīgs relatīvi neliels doktorantu skaits
un līdz ar to samērā šauras iespējas
akadēmiskajai domu apmaiľai
Daļai studējošo (īpaši vecāka gadagājuma) ir
vājas angļu valodas zināšanas
Starptautiskās sadarbības un apmaiľas
programmas pilnībā netiek izmantotas
Akadēmiskais personāls
Nevienmērīga programmas mācībspēku
līdzdalība zinātniskajās aktivitātēs
32

rezultātu publicēšana
Pieredzes un kompetences pilnveide
Iespējas
Programmas attīstības stratēģijas pilnveide
Akadēmiskā personāla un doktorantu
iesaistīšanās starptautiskā sadarbībā un
projektos
Docētāju zinātniskā un metodiskā potenciāla
paaugstināšana
Jaunu docētāju iesaistīšana programmā
Vieslektoru piesaiste
Iespējas izmantot individuālu pieeju katram
studējošajam, jo ir neliels studējošo skaits
programmā

Draudi
Materiālās situācijas pasliktināšanās reģionā
un potenciālo studējošo aizplūšana uz
ārvalstīm
Darba tirgus ierobeţotība
Pastāvīgas izmaiľas izglītības sistēmā
Neliels studējošo skaits programmā
pasliktina finansiālos rādītājus

Programmas attīstības plāns
Literatūrzinātnes studiju programmas attīstība ir cieši saistīta ar Daugavpils Universitātes un
Humanitārās fakultātes attīstību. Programmas attīstības galvenie virzieni:
Studiju programmas kvalitātes nepārtraukta pilnveide
Starptautiskās sadarbības paplašināšana – iesaistīšanās zinātniski pētnieciskos projektos,
akadēmiskās apmaiľas programmās
Docētāju un doktorantu aktīva piedalīšanās zinātniskajās konferencēs, semināros, kongresos,
konferenču rīkošanā u.tml.
Pētījumu rezultātu plašāka prezentēšana
Regulāra studējošo, absolventu, darba devēju aptauju organizēšana, rezultātu izmantošana
studiju tālākai pilnveidei
Programmas popularizēšana un studējošo piesaiste
Bibliotēkas fondu paplašināšana ar jaunu zinātnisko literatūru, periodiku un plašāku pieeju
datu bāzēm literatūrzinātnē un kulturoloģijā
.

Studiju programmas direktors ____________________ prof. F. Fjodorovs

33

Pielikumi

Pielikums nr. 1

APSTIPRINĀTS
Senāta sēdē 2006. gada 12. jūnijā
Protokols Nr. 7

Doktora studiju programmas
„Literatūrzinātne (cittautu literatūras vēsture)“ (programmas kods 51222)
STUDIJU PLĀNS pilna laika studijas
2010./2011. studiju gadam
Nr.
p.k.

Kursa nosaukums, docētājs

Pārbau- Kursa
dījuma
kreforma
dīts

Kursa
kontaktstundu
skaits
kopēj lekcij
as
ais

1.sem [KrP: 20]
1.
Mūsdienu
literatūrzinātnes
metodoloģijas (prof. F. Fjodorovs, prof.
M. Burima)
2.
Teorētiskais
seminārs
(prof.
F.
Fjodorovs)
3.
Pētāmā laikmeta nacionālās literatūras
un kultūras vēsture (prof. F. Fjodorovs,
prof. M. Burima, asoc. prof. A.
Stankeviča)
4.
Promocijas
darba
metodoloģiskais
seminārs (prof. F. Fjodorovs, prof. M.
Burima, asoc. prof. A. Stankeviča)
5.
Svešvaloda (doc. S. Meškova)
6.
Promocijas darba izstrāde
2.sem. [KrP:20]
1.
Mūsdienu
literatūrzinātnes
metodoloģijas (prof. F. Fjodorovs, prof.
M. Burima)
2.
Teorētiskais
seminārs
(prof.
F.
Fjodorovs)
3.
Pētāmā laikmeta nacionālās literatūras
un kultūras vēsture (prof. F. Fjodorovs,
prof. M. Burima, asoc. prof. A.
Stankeviča)
4.
Promocijas
darba
metodoloģiskais
seminārs (prof. F. Fjodorovs, prof. M.
Burima, asoc. prof. A. Stankeviča)
5.
Svešvaloda (doc. S. Meškova)
6.
Promocijas darba izstrāde
3.sem [KrP: 20]
1.
Mūsdienu
literatūrzinātnes
metodoloģijas (prof. F. Fjodorovs, prof.
M. Burima)
2.
Teorētiskais
seminārs
(prof.
F.
Fjodorovs)
3.
Pētāmā laikmeta nacionālās literatūras
un kultūras vēsture (prof. F. Fjodorovs,
prof. M. Burima, asoc. prof. A.
Stankeviča)
4.
Promocijas
darba
metodoloģiskais
seminārs (prof. F. Fjodorovs, prof. M.
Burima, asoc. prof. A. Stankeviča)
5.
Svešvaloda (doc. S. Meškova)
Izvēles studiju kursi ( KrP: 2)
1.
Rietumu kultūras galvenās paradigmas
(pof. F. Fjodorovs, asoc. prof. A.
Stankeviča)
2.
Pētāmā laikmeta vēsturiskie procesi
(doc. H. Soms, doc. G. Markovs)
3.
Promocijas darba izstrāde

1. studiju gads
1.sem.
2.sem.
20 ned.
20 ned.

lab.d seminā
arbi
ri
pr.
darbi

20

20

lekc.

lab.d.
sem.

1

1

2. studiju gads
3.sem.
4.sem.
20 ned.
20 ned.

lekc. lab.d lekc.
.
sem.

lab.d. lekc.
sem.

Dif. iesk.

2

40

Eks.

2

40

Dif. iesk.

2

40

Dif. iesk.

1

20

Dif. iesk.
–

2
11

40

Dif.iesk.

2

40

Dif. iesk.

2

40

Dif.iesk.

2

40

Dif.iesk.

1

20

Dif.iesk.
–

2
11

40

Eks.

1

20

20

1

Dif. iesk.

2

40

40

2

Eks.

2

40

Dif. iesk.

1

20

Eks.

1

20

Dif. iesk.

2

40

20

20

1

1

Eks.

2

40

20

20

1

1

–

11

40
20

20

20

40

20

2
1

1

1

2
11
20

1

40
20

20

20

40

20

1

2
1

1

1

2
11

20

1

20

1

1

1

11

lab.
d.
sem.

3.studiju gads
5.sem.
6.sem.
20 ned.
20.ned.
lekc.

lab.d lekc.
.
sem.

lab.d.
sem.

4.sem. [KrP: 20]
1.
Teorētiskais
seminārs
(prof.
F. Dif. iesk.
Fjodorovs)
2.
Pētāmā laikmeta nacionālās literatūras Dif.iesk.
un kultūras vēsture (prof. F. Fjodorovs,
prof. M. Burima, asoc. prof. A.
Stankeviča)
3.
Promocijas
darba
metodoloģiskais Dif.iesk.
seminārs (prof. F. Fjodorovs, prof. M.
Burima, asoc. prof. A. Stankeviča)
Izvēles studiju kursi ( KrP: 2)
1.
Rietumu kultūras galvenās paradigmas
Eks.
(pof. F. Fjodorovs, asoc. prof. A.
Stankeviča)
2.
Valodas procesi pētāmā laikmeta
Eks.
literatūrā (lekt. V. Ruţa, lekt. N.
Fjodorova)
3.
Promocijas darba izstrāde
–
5.sem. [KrP:20]
1.
Promocijas
darba
metodoloģiskais
Eks.
seminārs (prof. F. Fjodorovs, prof. M.
Burima, asoc. prof. A. Stankeviča)
2.
Teorētiskais
seminārs
(prof.
F. Dif. iesk.
Fjodorovs)
3.
Promocijas darba izstrāde
–
6.sem. [KrP: 20]
1.
Promocijas
darba
metodoloģiskais Dif.iesk.
seminārs (prof. F. Fjodorovs, prof. M.
Burima, asoc. prof. A. Stankeviča)
2.
Promocijas darba izstrāde
–
3.
Promocijas eksāmens svešvalodā
4.
Promocijas eksāmens specialitātē
KOPĀ KP

20

1

1

20

2

40

1

20

20

1

2

40

40

1

2

40

20

1

20

20

20

1

1

14

14
1

20

20

1

1

20

20

1
18

18
1

20

20

1

19

19

120

20

20

20

20

20

20

KOPĀ KrP : 120

Studiju programmas direktors

_________________
(paraksts, atšifrējums, datums)

Dekāns

_________________
(paraksts, atšifrējums, datums)

APSTIPRINĀTS
Senāta sēdē 2006. gada 12. jūnijā
Protokols Nr. 7

Doktora studiju programmas
„Literatūrzinātne (salīdzināmā literatūrzinātne)“ (programmas kods 51222)
STUDIJU PLĀNS pilna laika studijas
2009./2010. studiju gadam
Nr.
p.k.

Kursa nosaukums, docētājs

Pārbau- Kursa
dījuma
kreforma
dīts

Kursa
kontaktstundu
skaits
kopēj lekcij
as
ais

1.sem [KrP: 20]
1.
Mūsdienu
literatūrzinātnes
metodoloģijas (prof. F. Fjodorovs, prof.
M. Burima)
2.
Teorētiskais
seminārs
(prof.
F.
Fjodorovs)
3.
Pētāmā laikmeta nacionālās literatūras
un kultūras vēsture (prof. F. Fjodorovs,
prof. M. Burima, asoc. prof. A.
Stankeviča)
4.
Komparatīvistikas vēsture (prof. M.
Burima)
5.
Promocijas
darba
metodoloģiskais
seminārs (prof. F. Fjodorovs, prof. M.
Burima, asoc. prof. A. Stankeviča)
6.
Svešvaloda (doc. S. Meškova)
7.
Promocijas darba izstrāde
2.sem. [KrP:20]
1.
Mūsdienu
literatūrzinātnes
metodoloģijas (prof. F. Fjodorovs, prof.
M. Burima)
2.
Teorētiskais
seminārs
(prof.
F.
Fjodorovs)
3.
Pētāmā laikmeta nacionālās literatūras
un kultūras vēsture (prof. F. Fjodorovs,
prof. M. Burima, asoc. prof. A.
Stankeviča)
4.
Promocijas
darba
metodoloģiskais
seminārs (prof. F. Fjodorovs, prof. M.
Burima, asoc. prof. A. Stankeviča)
5.
Svešvaloda (doc. S. Meškova)
6.
Promocijas darba izstrāde
3.sem [KrP: 20]
1.
Mūsdienu
literatūrzinātnes
metodoloģijas (prof. F. Fjodorovs, prof.
M. Burima)
2.
Teorētiskais
seminārs
(prof.
F.
Fjodorovs)
3.
Pētāmā laikmeta nacionālās literatūras
un kultūras vēsture (prof. F. Fjodorovs,
prof. M. Burima, asoc. prof. A.
Stankeviča)
4.
Promocijas
darba
metodoloģiskais
seminārs (prof. F. Fjodorovs, prof. M.
Burima, asoc. prof. A. Stankeviča)
5.
Svešvaloda (doc. S. Meškova)
Izvēles studiju kursi ( KrP: 2)
1.
Rietumu kultūras galvenās paradigmas
(pof. F. Fjodorovs, asoc. prof. A.
Stankeviča)
2.
Pētāmā laikmeta vēsturiskie procesi
(doc. H. Soms, doc. G. Markovs)
3.
Promocijas darba izstrāde
4.sem. [KrP: 20]

1. studiju gads
1.sem.
2.sem.
20 ned.
20 ned.

lab.d seminā
arbi
ri
pr.
darbi

20

20

lekc.

lab.d.
sem.

1

1

2. studiju gads
3.sem.
4.sem.
20 ned.
20 ned.

lekc. lab.d lekc.
.
sem.

lab.d. lekc.
sem.

Dif. iesk.

2

40

Eks.

1

40

Dif. iesk.

2

40

Eks.

2

40

20

2

Dif. iesk.

1

20

20

1

Dif. iesk.
–

2
10

40

Dif.iesk.

2

40

Dif. iesk.

2

40

Dif.iesk.

2

40

Dif.iesk.

1

20

Dif.iesk.
–

2
11

40

Eks.

1

20

20

1

Dif. iesk.

2

40

40

2

Eks.

2

40

Dif. iesk.

1

20

Eks.

1

20

Dif. iesk.

2

40

20

20

1

1

Dif. iesk.

2

40

20

20

1

1

–

11

40
20

20

40

20

2
1

1

2
10
20

1

40
20

20

20

40

20

1

2
1

1

1

2

20

1

20

1

1

20

1

11

lab.
d.
sem.

3.studiju gads
5.sem.
6.sem.
20 ned.
20.ned.
lekc.

lab.d lekc.
.
sem.

lab.d.
sem.

1.
2.

3.

1.

2.

3.

Teorētiskais
seminārs
(prof.
F. Dif. iesk.
Fjodorovs)
Pētāmā laikmeta nacionālās literatūras Dif.iesk.
un kultūras vēsture (prof. F. Fjodorovs,
prof. M. Burima, asoc. prof. A.
Stankeviča)
Promocijas
darba
metodoloģiskais Dif.iesk.
seminārs (prof. F. Fjodorovs, prof. M.
Burima, asoc. prof. A. Stankeviča)
Izvēles studiju kursi ( KrP: 2)
Rietumu kultūras galvenās paradigmas
Eks.
(pof. F. Fjodorovs, asoc. prof. A.
Stankeviča)
Valodas procesi pētāmā laikmeta
Eks.
literatūrā (doc. N. Fjodorova, lekt. V.
Ruţa)
Promocijas darba izstrāde
–

5.sem. [KrP:20]
1.
Promocijas
darba
metodoloģiskais
Eks.
seminārs (prof. F. Fjodorovs, prof. M.
Burima, asoc. prof. A. Stankeviča)
2.
Promocijas darba izstrāde
–
6.sem. [KrP: 20]
1.
Promocijas
darba
metodoloģiskais Dif.iesk.
seminārs (prof. F. Fjodorovs, prof. M.
Burima, asoc. prof. A. Stankeviča)
2.
Promocijas darba izstrāde
–
3.
Promocijas eksāmens svešvalodā
4.
Promocijas eksāmens specialitātē
KOPĀ KP

20

1

1

20

2

40

1

20

20

1

2

40

40

2

2

40

20

20

20

1

20

1

1

1

14
1

20

20

1

19

19
1

20

20

1

1

19

19

120

20

20

20

20

20

20

KOPĀ KrP : 120

Studiju programmas direktors

_________________
(paraksts, atšifrējums, datums)

Dekāns

_________________
(paraksts, atšifrējums, datums)

Pielikums nr. 2
Doktora studiju programmas "Literatūrzinātne" studiju kursu apraksti ir pieejami Informatīvajā
sistēmā DUIS.

Pielikums nr. 3
Doktora studiju programmas "Literatūrzinātne" mācībspēku CV ir pieejami Informatīvajā sistēmā
DUIS.

Pielikums nr. 4
Akadēmiskā personāla zinātniskā darbība (2010./2011. st. g.)
Prof. F. Fjodorovs
Dalība konferencēs
Starptautiskā zinātniskā konference Культура русской диаспоры, 2010.gada 6. - 8.oktobrī
Tallina, Igaunija, referāts Система парадигм в книге Бориса Божнева «Борьба за
несуществование»
Starptautiskā zinātniskā konference II Latgales Kongress, 2010.gada 10.-11.novembrī,
Daugavpils Universitāte, referāts Еще раз о детстве Николая Лосского.
Starptautiskā zinātniskā konference Русский Париж между двух мировых войн, 2010. 1.3.decembrī, Maskava, Krievija, referāts Лирика Александра Гингера как факт
изгнаннического самосознания.
Starptautiskais Apaļais galds (Varšava, Maskava, Tallina, Daugavpils) Оттепель.
Шестидесятники. Русская культура, литература, наука в 60-ые годы ХХ века, 2010.
gada 7.-8.decembrī Varšava, Polija, referāts Оттепель в Латвии
Starptautiskā konference XXI Zinātniskie lasījumi, 2011. gada 27.-28. janvārī, Daugavpils,
Latvija, referāts Свет и цветовая палитра: романтизм и символизм.
"Atkusnis" kā kultūras parādība: krievu-latviešu kontakti, Daugavpils, Latvija, 2011. gada, 1.
aprīlī, referāts Илья Эринбург и оттепель.
Starptautiskā zinātniskā konference IX Činnova lasījumi, Daugavpils, Latvija, 2011. gada 29.
aprīlī, referāts Антонин Ладинский: «Стихи о Европе».
Starptautiskā konference Medis kulturoje, Šauļi, Lietuva, 2011. gada 13.maijā, referāts Илья
Эренбург: история и мифология дерева.

Publikācijas
Слово об Иосифе Обрамовиче Добашинском, Славянские чтения – IIX, Daugavpils:
Saule, 2011, 5.-12.lpp.
«Неслаженный стих» Степана Шевырева, Славянские чтения – IIX, Daugavpils: Saule,
2011, 33.-50.lpp.
О порождении модернистских структур (компендиум). Latviešu un cittautu literatūra: no
romantisma līdz modernismam. Rīga, 2010, 73. – 79. lpp.

Мифология Шерлока Холмса. Šerloks Holmss: detektīva semiotika un poētika.
Komparatīvistikas institūta almanahs Nr. 20. Šerloks Holmss: detektīva semiotika un poētika,
Daugavpils, 7.-20.lpp, 2010.
Перевод как проблема (предварительные размышления). Komparatīvistikas institūta
almanahs Nr. 22. "Материя диалекта и идиолект перевода". Daugavpils, 153.-168.lpp.,
2010.
Смерть и бессмертие в творчестве Бориса Пастернака. Komparatīvistikas institūta
almanahs Nr. 23 " Miscellanea – I", Daugavpils, 134.-153.lpp., 2010.
В.М.Жирмунский и немецкий романтизм. Komparatīvistikas institūta almanahs Nr. 23 "
Miscellanea – I", Daugavpils, 153.-162.lpp., 2010.
Блок и Жирмунский. "Miscellanea – I", Komparatīvistikas institūta almanahs Nr. 23,
Daugavpils, 162.-178.lpp.
Добычин и Берковский (к инциденту 1936 года). "Miscellanea – I", Komparatīvistikas
institūta almanahs Nr. 23, Daugavpils, 178.-194.lpp., 2010.
Мемуары как проблема. Studia Rossistika XX Том I, Memuaryctyka rosyjska i jej konteksty
kulturowe, Warszawa, 25.-47.lpp., 2010.
Мемуары как проблема. Мемуары в культуре русского зарубежья, Москва, 5.-22.lpp.,
2010.
О Николае Ивановиче Харлапе (эскиз портрета). Асоба i час (Беларускi бияграфичны
альманах) Вып. II, Минск, « Лiмарыус», 187.-194.lpp., 2010.

Memiors in the System of Ego-Literary Genres. Comparative Studies Vol. III (2). The
memiors of the 20th centery: Nordic – Baltic – Russian Cultural Dialogues Vol. III (I1).
Daugavpils, 9. –17. lpp., 2010, ISSN 1691-5038, ISBN 978-9984-14-493-1
О лирике Анны Присмановой. Humanitāro Zinātņu Vēstnesis Nr.18. Daugavpils, 44.-56.
lpp., 2010.
Эрнст Теодор Амадей Гофман: базар. ACTA HUMANITARICA UNIVERSITATIS
SAULENSIS. Mokslo darbai. T. 10 (2010). Šauļi, 141.-150.lpp., 2010. ISSN

Dalība projektos
2011. ESF projekts „Atbalsts Daugavpils Universitātes doktora studiju īstenošanai”
Vienošanās Nr. 2009/0140/1DP/1.1.2.1.2/09/IPIA/VIAA/015
2010. ESF projekts „Atbalsts Daugavpils Universitātes doktora studiju īstenošanai”
Vienošanās Nr. 2009/0140/1DP/1.1.2.1.2/09/IPIA/VIAA/015

Prof. A. Ivanovs
Dalība konferencēs
Starptautiskā zinātniskā konference Новгородика – 2010. Вечевой Новгород, Lielā
Novgoroda, Krievija, 2010. gada 20. – 22. septembrī, referāti Комплекс источников по
истории Великого Новгорода в Латвийском государственном историческом архиве (XII
– XVI вв., Нибуров мир 1392 г.: вопросы текстологии (līdzautorībā ar prof. A. Kuzľecovu).
Starptautiskā zinātniskā konference Информационные ресурсы, технологии и модели
реконструкции исторических процессов и явлений, Maskava, Krievija, 2010. g. 22. – 24.
oktobrī, referāts Виртуальные среды для научных исследований в арсенале историка:
тенденции и перспективы (līdzautorībā ar dr. mat. A. Varfolomejevu).
Starptautiskā zinātniskā konference Информационные технологии и письменное наследие.
El‟Manuscript-10, Ufā, Krievija, 2010. gada 28. – 31. oktobrī, referāts Vēstures avotu
kompleksu semantiskās publikācijas.
Starptautiskā konference XXI Zinātniskie lasījumi, 2011. gada 27.-28. janvārī, Daugavpils,
Latvija, referāti Компьютерный анализ структуры исторических источников (на
примере отписок XVII века (līdzautorībā ar dr. mat. A. Varfolomejevu), Виртуальные
среды исследований и задачи синтеза нового исторического знания (līdzautorībā ar dr.
mat. A. Varfolomejevu).
Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta jubilejas lasījumi LU Latvijas vēstures
institūts: 75 gadi Latvijas vēsturē un politikā, Rīga, 2011. gada 12. maijā, referāts Latvijas
jaunākās historiogrāfijas tapšanas problēmas un Latvijas vēstures institūts (20. gs. 80. g. 2.
puse – 80. g sākums.
Starptautiskā zinātniskā konference Компьютерные технологии и математические методы
в исторических исследованиях, Petrozavodska, Krievija, 2011.g. 11.-16. jūlijā, referāti
Компьютерное источниковедение; Модели структуры и содержания исторических
источников (līdzautorībā ar dr. mat. A. Varfolomejevu).
Publikācijas
Модели для адекватной репрезентации неполной и/или противоречивой исторической
информации в исторической семантической сети: К постановке проблемы. Vēsture:
Avoti un cilvēki. Humanitārās fakultātes XIX starptautisko zinātnisko lasījumu materiāli.
Vēsture XIII = Proceedings of the 19th International Scientific Readings of the Faculty of
Humanities. History XIII. Daugavpils, 2010. 210.–216. lpp. (līdzautorībā ar dr. mat. A.
Varfolomejevu)
Historiography as Framing and Support Factor of Ethnic Identity: The Case of Historiography
of Latgale. Ethnicity. Politics of Recognition 1(2). Daugavpils, 2010. P. 4–28.
Historiografie des Holocaust in Lettland. Österreichische Juden in Lettland: Flucht – Asyl –
Internierung. Innsbruck, Wien, Bozen, 2010. S. 199–221.

Источниковедческие и археографические аспекты реконструкции исторических
комплексов источников (отдел «Moscowitica – Ruthenica» в бывшем архиве Рижского
магистрата). Сословия, институты и государственная власть в России. (Средние века и
раннее Новое время): Сборник статей памяти академика Л. В. Черепнина. Москва,
2010, ст. 97-105.
Виртуальные среды для научных исследований в арсенале историка: тенденции и
перспективы. Информационный бюллетень Ассоциации «История и компьютер». № 36,
октябрь 2010 г. Специальный выпуск: Материалы XII конференции АИК
«Информационные ресурсы, технологии и модели реконструкции исторических
процессов и явлений». Москва, 22 – 24 октября. Москва, 2010. ст. 5-7. (līdzautorībā ar dr.
mat. A. Varfolomejevu).
Семантические публикации комплексов исторических источников. Информационные
технологии и письменное наследие. El‟Manuscript-10: Материалы международной
научной конференции (Уфа, 28 – 31 октября 2010 г.). Уфа, 2010. ст. 42-46. (līdzautorībā
ar dr. mat. A. Varfolomejevu).
Komentārs [B. Dubina referātam "Kolektīvās kara atmiľas un nacionālā identitāte mūsdienu
Krievijā"]. Okupācija, kolaborācija, pretošanās: Vēsture un vēstures uztvere: Starptautiskās
konferences materiāli, 2009. gada 27. – 28. oktobrī Rīgā (Latvijas Vēsturnieku komisijas
raksti, 26. sējums). Rīga, 2010. 59. – 65. lpp.
Dokumenti par Rīgas, Gotlandes un Hanzas attiecībām ar Lielo Novgorodu Latvijas Valsts
vēstures arhīvā (12. – 16. gs.). Latvijas Arhīvi Nr. 2. Rīga, 2010, 7.-34. lpp.
Семантические публикации информации исторических источников на основе
технологии Wiki. Vēsture: Avoti un cilvēki. Humanitārās fakultātes XX starptautisko
zinātnisko lasījumu materiāli. Vēsture XIV = Proceedings of the 20th International Scientific
Readings of the Faculty of Humanities. History XIV.Daugavpils, 2011, 339.–347. lpp.
(līdzautorībā ar dr. mat. A. Varfolomejevu).
Договор неизвестного смоленского князя XIII в. Проблемы источниковедения Вып. 2
(13). Москва, 2010. ст. 136-182.
Вопросы истории Латвии первой половины 40-х годов ХХ века в современной
латвийской историографии. История: электронный научно-образовательный журнал
Вып.5. История стран Северной Европы и Балтии. Pieeja reģistrētajiem lietotajiem. URL:
http://mes.igh.ru/magazine/content/voprosi_istorii_latvii.html (17.05.2011). Raksta apskats:
http://www.mes.igh.ru/magazine/announce/voprosi_istorii_latvii.html.
Complex Approach to the Research of the 1949 Deportation (the Case of Latvia): Collection
of Oral History and Documentary Records "The Voices of the Deported, 25 March 1949".
Lituanistica. T. 57. Nr. 1(83). Daugavpils, 2011, P. 106–111.
Semantic Publications of Charter Corpora (The Case of a Diplomatic Edition of the Complex
of Old Russian Charters "Moscowitica–Ruthenica") = Publications sémantiques de corpus des
chartes (le cas d'une édition diplomatique du complexe des anciennes chartes russes
"Moscowitica–Ruthenica"). International Conference “Digital Diplomatics: Tools for the

Digital Diplomatist”. Napoli, 29 settembre – 1 ottobre 2011: [Abstracts]. Naples, 2011, P. 3640. (līdzautorībā ar dr. mat. A. Varfolomejevu).
Модели структуры и содержания исторических источников. Информационный
бюллетень Ассоциации «История и компьютер». № 37. Специальный выпуск: Труды
международной конференции «Компьютерные технологии и математические методы
в исторических исследованиях (Петрозаводск, 11 – 16 июля 2011 г.). Петрозаводск,
2011, ст. 25-31. (līdzautorībā ar dr. mat. A. Varfolomejevu).
Компьютерное источниковедение. Информационный бюллетень Ассоциации «История
и компьютер». № 37. Специальный выпуск: Труды международной конференции
«Компьютерные технологии и математические методы в исторических исследованиях
(Петрозаводск, 11 – 16 июля 2011 г.). Петрозаводск, 2011, ст. 56-62.
Dalība projektos
2011. Līgums ar Latvijas Vēsturnieku komisiju par pētījuma Latvija Otrajā pasaules karā:
izpētes gaita Latvijas jaunākajā historiogrāfijā, izpētes rezultāti un perspektīvas sagatavošanu

Prof. M. Burima
Dalība konferencēs
Šauļu Universitātes Humanitārās fakultātes Literatūras vēstures un teorijas katedras 15.
starptautiskā starpdisciplinārā konference „Koks kultūrā” 2011. gada 12. – 13. maijā. Tēma:
„Koka semantika R. Blaumaľa lugā „Indrāni”.
Zentas Mauriľas muzeja un Jāľa Akuratera muzeja organizētais Jāľa Akuratera 135. jubilejas
gadam veltītais zinātniskais seminārs „Sirds varā” Grobiľas ģimnāzijā 2011. gada 20. aprīlī.
Tēma: „Sirds - dvēsele - gars Jāľa Akuratera un laikabiedru daiļradē”.
Daugavpils Universitātes 53. starptautiskā zinātniskā konference 2011. gada 13.-15. aprīlī.
Tēma: „Latvija un latvieši jaunākajā latviešu literatūrā”.
XXIII Пуришевские чтения Зарубежная литература XIX века: актуальные проблемы
изучения. Московский педагогический государственный университет. Москва, 5.-8.
04.2011. Tēma: „Норвежско – латышские литературные контакты конца XIX - начала
XX века: аспект генезиса”.
Aspazijas 146. dzimšanas dienas atcerei veltīta konference „Aspazija: tie, ko pieminu, atceros,
mīlu…” Raiľa un Aspazijas mājā 2011. gada 18. martā. Tēma: „Dvēseles tēls Aspazijas
dzejoļu krājumā dvēseles krēsla”.
Liepājas Universitātes humanitāro un mākslas zinātľu fakultātes 17. starptautiskā zinātniskā
konference „Aktuālas problēmas literatūras zinātnē. Nacionālās identitātes meklējumi Baltijas
literatūrā un kultūrā: stabilais, mainīgais, zaudētais“ 2011. gada 3.-4. martā. Tēma: „Koncepts
„karš“ latviešu literatūrā (1914–1925)“.
Latvijas Universitātes 69. konference, Latviešu un cittautu literatūras vēstures un teorijas
sekcija „Latviešu un cittautu literatūras no romantisma līdz modernismam: Romantisma
pasaules izjūta 20. gadsimta sākuma latviešu un cittautu literatūrā. Friča Bārdas dzejoļu
krājumam Zemes dēls – 100“. Rīga, LU Humanitāro zinātľu fakultāte, 2011. gada 17.
februārī. Tēma: „Koncepta “zeme“ semantiskie loki Friča Bārdas dzejā“.
Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes XXI Zinātniskie lasījumi, starptautiska
konference, 2011. gada 27.– 28. janvāris. Tēma: „Krāsu semantika un funkcijas J.
Jaunsudrabiľa tēlojumu krājumā „Kolorēti zīmējumi“.
Memoriālo muzeju apvienība, Jāľa Akuratera muzejs. Seminārs „Sirds varā” Rīgā, 2011. gada
13. janvārī. Tēma: “Sirds – dvēsele – gars Jāľa Akuratera un laikabiedru daiļradē”.
The Centre of Baltic Studies, The Faculty of Humanities, Klaipeda University. Interdisiplinary
Scientific Conference Tradicijos ir modernumo dermė, priešprieša, raidos perspektyvos"
(Traditon and Modernity: Harmony, Opposition, and Prospects for Development). Klaipeda,
November 11-12, 2010. Theme: “Convergence and Coexistence of Cultures in the Early
Twentieth-Century in Latvian Culture Space”.

Norwegian-Baltic translation seminar in Riga, 28-29 Octobr, 2010, Norwegian Embassy,
NORLA. Theme: „Translations of the Norwegian literature in Latvia in the 21st century:
context, content and tendencies”.

Shota Rustaveli Institute of Georgian literature. IV International Symposium Contemporary
Issues of Literary Criticism: The Epoch of Classical Realism – 19th Century Cultural and
Literary Tendencies. Tbilisi, October 6-8, 2010. Tēma: “Towards the transformation of the
Content of Concepts in Latvian Literature at the Convergence of Realism and Modernism (late
19th –early 20th century)” (neklātienes dalības forma).
Second bi-annual conference of the European Network for Avant-Garde and Modernism
Studies „High and Low”, 9-11 September, 2010, Adam Mickiewicz University, Poznan,
Poland. Panel: „Early Modernism in East-Central Europe: From the „Naked Soul” to
Institutionalization”.

Publikācijas
Modernisma koncepti 20. gadsimta sākuma latviešu literatūrā. Rīga: Latvijas Universitāte,
Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2011, 328 lpp. (monogrāfija)
Klusuma pasaule 20. gadsimta pirmo dekāţu latviešu literatūrā; semantika un funkcionalitāte.
Latviešu un cittautu literatūra: no romantisma līdz modernismam, II: Romantisms,
neoromantisms un decadence latviešu un cittautu literatūras kontekstā – Fricim bārdam 130.
Zinātnisko rakstu krājums. Rīga, 2011, 7.–20. lpp.
Норвежско – латышские литературные контакты конца XIX – начала XX века: аспект
генезиса. Зарубежная литература XIX века: актуальные проблемы изучения. Сборник
статей и материалов. XXIII Пуришевские чтения. Московский педагогический
государственный университет. Москва, МПГУ, 2011, 159-160.
Latvia and Lithuania in Latvian Writers‟ Travel Sketches of the 1960-70s. Baltic Memory.
Processes of Modernisation in Lithuanian, Latvian and Estonian Literature of the Soviet
Period. Vilnius: Institute of Lithuanian Literature and Folklore, 2010. P. 193-200.
The Genre of Travel Sketches in Latvian Literature: 1940–1991. Totalitarianism and Literary
Discourse: 20th century experience. Shota Rustaveli Institute of Georgian Literature.
International Conference proceeding. Tbilisi: Institute of Literature Press, 2010, P. 323 – 327.
History of Literature by Voldemārs Dambergs „The Twentieth Century in Latvian Literature”
in the Context of Latvian Literary History Publications. Interlitteraria. History of Literature
as a Factor of a National and Supranational Literary Canon, volume 1. Annual international
refereed edition of the Chair of Comparative Literature of Tartu University and the Estonian
Association of Comparative Literature. Tartu: Tartu University Press, 2010, 205 – 211. Index:
ERIH); index CEEOL.

Memory Narrative Waves in the 20h Century Latvian Literature. Memoirs of the 20th century:
Nordic and Baltic Experience. Comparative Studies Vol. III (2). Daugavpils: Daugavpils
University Academic Press Saule, 2010, pp. 49 – 60. Index: EBSCO
Koncepts „ziedi” 20. gadsimta sākuma latviešu literatūrā. Latviešu un cittautu literatūra: no
romantisma līdz modernismam. Rakstu krājums, I. Aktuālas problēmas romantisma un
neoromantisma pētniecībā. Latvijas Universtātes 67. Konferences zinātnisko rakstu krājums.
Rīga: Jaunā Daugava 2010. – 80. – 92. lpp.

Dalība projektos
2010 – Valsts pētījumu programma „Nacionālā identitāte (valoda, Latvijas vēsture, kultūra un
cilvēkdrošība)”, projekts: Identitātes estētika: literatūra, folklora un māksla – nacionālās
identitātes vēsturiskās zīmes un mūsdienu simboli.
2010 – LZP tematiskais pētījumu projekts Nr. 09.1532 Latviešu literatūra un literatūras
teorija: literatūrteorētiskās skolas un literatūras veidi.
2010 – ESF projekts „Latviešu valodas, literatūras un bilingvālo mācību pedagogu
profesionālās
kompetences
pilnveide”
(identifikācijas
Nr.
2010/0077/1DP/1.2.1.2.3./09/IPIA/VIAA/002).
2010–2011 – LVA realizētais ESF finansētais projekts „Atbalsts valsts valodas apguvei un
bilingvālajai izglītībai" (Nr.2008/0003/1DP/2.1.2.1./08/IPIA/VIAA/002) (ekspertu darba
grupas vadītāja).
2010 – ESF Latviešu valodas aģentūras realizētais projekts „Valsts valodas programmu
vispārējā izglītībā un sākotnējā profesionālajā izglītībā pilnveide, mācību materiālu izstrāde
pilnveidotajam
mācību
saturam”
(projekta
koordinatore
DU)
Nr.
2008/003/1DP/1.2.1.2.1./08/IPIA/VIAA/002 „Atbalsts valsts valodas apguvei un bilingvālajai
izglītībai”.
2010–2011 ESF Latvijas Universitātes realizētais projekts „Profesionālajā izglītībā iesaistīto
vispārizglītojošos mācību priekšmetu pedagogu kompetences paaugstināšana (projekta Nr.
2009/0274/1DP1.2.1.1.2/09/IPIA/VIAA/033 (materiālu autore, kursu vadītāja).
No 2010–2012 – Nordforsk sadarbības tīkla „Literary Transculturation Studies” dalībniece
(koordinē Bergenas Universitāte, Norvēģija).
2010 – Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā
finanšu instrumenta mobilitātes projekts.
2010 – Erasmus mobilitātes projekts.
2010 – LZA divpusējās zinātniskās sadarbības mobilitātes projekts.
2009–2011 ESF projekts „Atbalsts Daugavpils Universitātes doktora studiju īstenošanai”
Vienošanās Nr. 2009/0140/1DP/1.1.2.1.2/09/IPIA/VIAA/015.

Asoc. prof. A. Stankeviča
Dalība konferencēs
Komparatīvistikas institūta zinātniskā konference "Atkusnis" kā kultūras parādība, 2011. gada
4. aprīlī, referāts Аркадий Штейнберг: Из Тарусы – «К верховьям».
Starptautiskā konference XXI Zinātniskie lasījumi, 2011. gada 27.-28. janvārī, Daugavpils,
Latvija, referāts Черно-белый мир русской прессы Даугавпилса 1930-х годгов.
Starptautiskā zinātniskā konference XVI Slāvu lasījumi, 2011. gada 18.-20. maijā, Daugavpils,
referāts Четыре стихии в лирике А. Штейнберга.

Publikācijas
Об одной модели романтического сознания: война женскими глазами. Studia Rossica XX.
V.1. Memuaristika rossyska i jey kontexty kulturove. Warschava. 2010. ст. 87-97.
The Allied – the Allien‟ in Carl Gustav Mannerheim‟s Memoirs. The Memories of the 20th
century: Nordic and Baltic Experience. Comparative studies. Vol. III (2). Daugavpils ,2010.
P. 168 -174.
Балтийское море в романе И.Сабуровой «Корабли Старого города». Miscellanea-1.
Komparatīvistikas institūta almanahs, 23.sējums. Daugavpils, 2010, 98.-107.lpp.
Тот,
кто
пишет
сердцем,
хочет
найти
того,
с
кем
можно
побеседовать": "Воспоминания" Н.И. Голицыной - мемуары-послание. Поэтика и
риторика диалога: сб. науч. ст. (к 60-летию проф. Т.Е.Автухович). Гродно, 2011,
ст. 284-291.
Мотив пути в поэме А.Штейнберга “К верховьям». Славянские чтения VIII. Daugavpils:
DU AA “Saule”. 2011. 154-167 lpp.
Anna Stankeviča. 2011.Вещи как casus belli: роман В.Маканина «Асан». Priekšmets
kultūrā. Daugavpils: DU AA “Saule”. 2011. 447-455 lpp.
Аркадию Николаевичу Неминущему – 60. Humanitāro zinātņu vēstnesis. Nr 18.
Daugavpils, 2011, 120.-121.
Dalība projektos
2010.-2011. LZP projekts Uzņēmējdarbības attīstības veicināšana. Latgales – Ignalinas
pārrobeţu reģiona akronīms REGION INVEST LV-LT/1.1./ LLII – 119/2010/25
2010.-2011. IZM projekts Nacionālā identitāte (valoda, vēsture, kultēra un cilvēkdrošība)
Projekts Nr.6 Regionālā identitāte Eiropas kontekstā

Asoc. prof. A. Ņeminuščijs
Dalība konferencēs
Starptautiskā konference XXI Zinātniskie lasījumi, 2011. gada 27.-28. janvārī, Daugavpils,
Latvija, referāts Функции цвета в «языке тела» прозы Ф. М. Достоевского.
Starptautiskā zinātniskā konference XVI Slāvu lasījumi, 2011. gada 18.-20. maijā, Daugavpils,
referāts Убиение Мурашкиной, или Порог терпимости чеховского персонажа.

Publikācijas
Чехов в формате скандальных штудий. Meninis tekstas. Suvokimas. Analize. Interpretacija.
Nr. 7(1). Vilnius, 2010, P. 153.-159.
Чехов sub specie постструктурализма. Филологический класс № 24. Екатеринбург, 2010,
ст. 21-24.
«Аромапоэтика» в художественном мире прозы Достоевского. Аспекты поэтики
Достоевского в контексте литературно-культурных диалогов (Dostoevski
Monographs). Volume 2. Санкт-Петербург, ст. 224-231. 2011.
Гоголь в письмах Чехова: перекличка времен. Двести лет Гоголя. Сборник научных
работ. Kraków, 2011, ст. 287–292.
Предмет в руке чеховского персонажа. Kultūras studijas III. Priekšmetu pasaule literatūrā
un kultūrā. Daugavpils, 2011, 125.-130. lpp.

Asoc. prof. E. Vasiļjeva
Dalība konferencēs
Zinātnisks seminārs Russian Minorieties in the Baltic States: Contex of the Policy of
Recognitation, Rīga, 2010. gada 27. septembrī, referāts Krieva tēls latviešu literatūras mācību
grāmatās.
Starptautikais kongress Mūdienu literatūrzinātnes problāmas: Эпоха классического
реализма: Культурные и литературные тенденции XIX века, Tbilisi , 2010 gada 6.8.oktibrī, referāts Еврейская литература в поисках потерянного рая.
Starptautiskā zinātniskā konference Европа читает Чехова, Velikotirnovo, 2010. gada 7.9.oktobrī, referāts Čehovs uz Daugavpils teātra skatuves (nekl. forma).
Starptautiskais II Latgales kongress, Daugavpils, 2010. gada 10.-11. novembrī, referāts
Двинское наводнение 1922 года.
Starptautiskā zinātniskā konference Tradition and Modernity: Harmony, Opposition, and
Prospects for Development, Klaipēda, 2010. gada 11.-12. novembrī, referāts Tradīcija ebreju
literatūrā krievu valodā.
Starptautiskā zinātniskā konference Мудрость, праведность, святость в славянской и
еврейской культуре, Maskava, 2010. gada 8.-10. decembrī, referāts Мудрец Меийер Симха
на страницах Двинской прессы 20-х 30-х годов.
Starptautiskā konference XXI Zinātniskie lasījumi, 2011. gada 27.-28. janvārī, Daugavpils,
Latvija, referāts Цветовые ассоциации и бытовые ситуации.
Starptautiskā zinātniskā starpdisciplinārā konference judaikā, Maskava, 2011. gada 04.-06.
februārī, referāts Еврейский текст на страницах «Двинского голоса»: 1933 год.
Starptautiskā zinātniskā konference Latvija – Krievija: kroskultūras sakari, Rīga, 2011. gada
4.-5. martā, referāts Образ Латвии в современном российском кинематографе.
Starptautiskā zinātniskā konference Ebreji mainīgajā pasaulē, Rīga, 2011. gada 1. -2. jūlijā,
referāts Ebreju teksts avizē "Dvinskij golos":1933. gads.
Publikācijas
Образ Израиля в массовом сознании (на примере Даугавпилса). Научные труды по
иудаике. Материалы XVII научной конференции по иудаике, Выпуск 30, т. 1. Москва,
2010, ст. 325-334.
Дети и родители в романе Ф. Горенштейна «Псалом» (еврейская и славянская
составляющая). Диалог поколений в славянской и еврейской традиции. Москва, 2010, ст.
379-387.

Image of Russian in the Textbooks on Latvian Literature. Ethnicity. Russian Minorities of the
Baltic States. Riga, 2010, P. 64-74.
Марк Шагал и Соломон Михоэлс: к вопросу о национальной типологии. Бюллетель
Музея Марка Шагала. Выпуск 18. Витебска, 2010, ст. 32-36.
Имя Михоэлса и проблема национального театра в Даугавпилсе. Национальный театр
в контексте многонациональной культуры. Москва, 2010, ст. 101-111.
Тоталитаризм – антисемитизм в романе Ф. Горенштейна «Псалом». Totalitarianism and
Literary Discourse. Tbilisi, 2010, ст. 396-401.
«Слово о полку Жаботинского: вслед или вопреки традиции? Славянские чтения VIII. –
Daugavpils, 2011, ст. 124-131.
Еврейская литература: в поисках рая. The Epoch of Classical Realism: 19 Century Cultural
and Literary Tendecies. Tbilisi, 2011, P. 137-144.
Dalība projektos
2010-2011 ESF projekts Vispārējās izglītības pedagogu tālākizglītība, dalībniece
2010-2013 IZM projekts Starpkultūru komunikācija: Latgale – Latvija – Eiropa (valsts
programma Letonika), dalībniece
2010-2011 ESF projekts Atbalsts Daugavpils Universitātes doktora studiju īstenošanai
(vienošanās Nr. 2009/0140/1DP/1.1.2.1.2/09/IPIA/VIAA/015)

Asoc. prof. H. Soms
Dalība konferencēs
Rokišķu (Lietuva) muzeja zinātniska konference Vienotā Sēlija, Roķišķis, 2010.gada
28. septembrī, referāts Sēlijas novada identitāte Latgales pētniecības pieredzes kontekstā.
Starptautiska zinātniska konference Baltijas un Polijas kultūras sakari, Daugavpils, 2010.gada
28.oktobrī, referāts No Boļeslava Breţgo mantojuma: 17.gs. pirmās puses politiķis un
karavadoni Aleksandrs Korvin – Gonsevskis.
Starptautiska zinātniska konference Senā poļu Inflantija: mantojums un vēsture, Krakova,
2010.gada 18. novembrī, referāts Poļu Inflantija albumā "Terra Mariana".
Starptautiskā konference XXI Zinātniskie lasījumi, 2011. gada 27.-28. janvārī, Daugavpils,
Latvija, referāts Cīņa par Daugavpili 17. gs. 20. gados un vojevoda Aleksandrs Korvins
Gonsevskis pētnieku skatījumā.
Varakļānu novada muzeja konference Lielāko muiţniecības pārstāvju Borhu, Hilzenu un
Plāteru atstātā kultūras mantojuma nozīme Latgalē, Varakļāni, 2010.gada 12. augustā,
Referāts Borhu dzimta pāvestam dāvinātajā albuma "Terra Mariana": 1888.
Publikācijas
Entstehung der Regionalen Identität Lettgallens (Latgale). Regionale Geschichtskultur:
Phänomene - Projekte - Probleme Aus Niedersachsen, Westfalen, Tschechien, Lettland,
Ungarn, Rumänien und Polen. Geschichte. Forschung und Wissenschaft. Band 37. Berlin,
2010, S.161-173.
Dalība projektos
2010-2013 Valsts pētījumu programmas 3. apakšprogramma Nacionālā identitāte (valoda,
Latvijas vēsture, kultūra un cilvēkdrošība), projekts Nr.6 Reģionālā identitāte Eiropas
kontekstā (pētnieks)

Pētn. A. Romanovska
Dalība konferencēs
Starptautiskā zinātniskā konference TEXTS AND CONTEXTS: Collisions and Collusions,
Viļľa, 2010.gada14.-15.oktobrī, referāts Рецепция Ф.Ницше в латышской литературе
начала 20 века.
Starptautiskais II Latgales kongress, Daugavpils, 2010. gada 10.-11. novembrī, referāts
A.Austriņa "Māras zemē": kultūrvēsturiskais aspekts.
Starptautiskā zinātniskā konference Latviešu literatūra un reliģija, Rīga, 2010.gada 2.3.decembrī, referāts Māras zemes reliģiskais, mitoloģiskais un simboliskais aspekts
A.Ausrtriņa stāstu krājumā "Māras zeme"
Starptautiskā konference XXI Zinātniskie lasījumi, 2011. gada 27.-28. janvārī, Daugavpils,
Latvija, referāts Noziedznieki un izmeklētāji: automobiļu krāsas A.Kolberga romānos.
Starptautiskā zinātniskā konference Latvija un Krievija: kroskultūras motīvi Eiropas
kontekstā, 2011. gada 4.-5. matrā, referāts R.Ezeras prozas tulkojumi krievu valodā:
kulturoloģiskais aspekts.
Starptautiskā zinātniskā konference "Atkusnis" kā kultūras parādība. Krievu – latviešu
kontakti , Daugavpils, 2011.gada 1. aprīlī, referāts Ironija M.Birzes un Z.Skujiņa agrīnajā
īsprozā.
Starptautiskā zinātniskā konference I.Činnova lasījumi, Daugavpils, 2011.gada 29.aprīlī,
referāts Igora Činnova lirikas tulkojumi latviešu valodā.
Starptautiskā konference Medis kulturoje, Šauļi, Lietuva, 2011. gada 13.maijā, referāts Дерево
в сборнике прозы «Дерево Святого Бокасина» П.Банковскиса.
Publikācijas
Латгальский базар в латышской литературе начала ХХ века. Acta Humanitarica
Universitatis Sauliensis. Mokslo darbai. T.10. Šiauliai, 2010, P. 203.-214.
Noslēpuma vilinājums 20.gs.sākuma latviešu literatūras kritikā. Miscellanea. Daugavpils,
2011, 55.-65. lpp.
Образ русского в современной латышской прозе. Ţmogus kalbos erdvėje Nr. 6. Vilniaus,
2010, P. 191.-198.
Katolicisma atspoguļojums Antona Austriľa stāstu krājumā "Māras zemē" un Kristopa Brema
stāstu krājumā "Ceļōjums pa Latgolu". Literatura un religija. Rīga, 2010, 73.-79. lpp.
Диалог автора с реципиентом в латышской прозе 90-x годов
XX века,
Художественный текст: Восприятие. Анализ. Интерпретация. Вильнюс, 2010, c. 7179.

Doc. S. Meškova
Dalība konferencēs
NORFA projekta starptautiska zinātniska konference Post/Colonial and Transcultural:
Contending Modernities, Presaging Globalization, Rīga, 2010. gada 10.-12. septembrī,
referāts Latvian Literature in the Late 1980-90s: Mapping the Post-Soviet Discourse.
III starptautiskā latgalistikas konference Volūdu ekologeja Baļtejis jiurys regionā: regionaluos
volūdys globalizacejis laikūs, Greifsvalde, 2010.gada 21-.22. oktobrī, referāts Valerjana
dzeive i redzīni: volūdys apleiku ceļš.
II Latgales kongress, Daugavpils, 2010. gada 10.-11. novembrī, referāts Balsu polifonija
O.Seiksta un V.Lukaševiča romānā "Valerjana dzeive i redzīni".
LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta seminārs Literatūrkritisko skolu metodoloģija
praksē: literāra darba analīze, Rīga, 2010. gada 24. novembrī, referāts Feministiskā kritika.
Nordforsk projekta starptautisks zinātnisks simpozijs Nordic Network of Literary
Transculturation Studies ietvaros "Words and Worlds: Transculturalism, Translation,
Identity", 2011.gada 26.-28. augustā, Helsinki, referāts Joycean Echoes in Latgalian
Literature.

Publikācijas
Daughter Figures in Latvian Women‟s Autobiographical Writing of the 1990s. History of the
Literary Cultures of East-Central Europe. Junctures and disjunctures in the 19th and 20th
centuries. Volume 4: Types and stereotypes. 2010. P. 167-175.
Constructing a Woman Author within the Literary Canon: Aspazija and Anna Brigadere.
History of the Literary Cultures of East-Central Europe. Junctures and disjunctures in the
19th and 20th centuries. Volume 4: Types and stereotypes. 2010. P. 241-251.
Trimdas izjūta Dubravkas Ugrešičas un Margitas Gūtmanes prozā. Aktuālas problēmas
literatūras zinātnē. Rakstu krājums 15. Liepāja, 2010, 98.-108. lpp.
Vīrišķā-sievišķā attiecību dinamika Māras Zālītes dramaturģiskajos tekstos. Dzimums, literārā
konvencija un jaunrade. Starptautiska zinātniska konference. Tēzes/Abstracts. Rīga, 2011, 75.76.lpp.
Joycean Echoes in Latgalian Literature. Words and Worlds: Transculturalism, Translation,
Identity A NORDFORSK Symposium Arranged by the Nordic Network of Literary
Transculturation Studies Helsinki, Finland 26-28.8.2011. Book of Extended Abstracts.
Joensuu, 2011, P. 70-75.

Dalība projektos
2010-2013 Valsts pētījumu programmas 3. apakšprogramma Nacionālā identitāte (valoda,
Latvijas vēsture, kultūra un cilvēkdrošība), projekts Nr.6 Reģionālā identitāte Eiropas
kontekstā (pētniece)
2010-2012 Nordforsk tīkla projekts Literary Transculturation Studies

Doc. N. Fjodorova
Dalība konferencēs
Starptautiskā konference XXI Zinātniskie lasījumi, 2011. gada 27.-28. janvārī, Daugavpils,
Latvija, referāts Семантическое поле света-цвета в книге А. Тарковского «Зимний день».
Starptautiskā konference Medis kulturoje, Šauļi, Lietuva, 2011. gada 13.maijā, referāts Дерево
в лирике Анны Ахматовой.
.
Publikācijas
Notes of a Text of a Different Nation (Georg Brandes about Anton Chekhov). The Memories
of the 20th century: Nordic and Baltic Experience. Comparative studies. Vol. III (2).
Daugavpils, 2010, P. 151-156.

Doc. I. Vingre
Dalība konferencēs
Starptautiskā konference XXI Zinātniskie lasījumi, 2011. gada 27.-28. janvārī, Daugavpils,
Latvija, referāts ExpressiveWordbildungsmittel des Substantives (am Biespielder deutschen
Pressetexte.
Publikācijas
Die konzeptuellen Metaphern der Emotion Wut in der deutschen und lettischen Sprache aus
kontrastiver Sicht. Estudios Filologicos Alemanes. Revista del Grupo de Investigacion Filogia
Alemana. Volumen 20. Sevilla, 2010, S. 295-304.
Dalība projektos
2010-2013 ESF projekts Inovatīva un praksē balstīta pedagogu izglītības ieguve un mentoru
profesionālā pilnveide, dalībniece.

Lekt. V. Taļerko
Dalība konferencēs
Rīgas starptautiskā konference 2010. gada 15. Septembrī, referats Prosaisches Schaffen von I.
Turgenew und Th. Storm in den 70-er Jahren des XIX. Jhs.
Starptautiskā konference XXI Zinātniskie lasījumi, 2011. gada 27.-28. janvārī, Daugavpils,
Latvija, referāts Der
Gebrauch von einigen Symbolen im prosaischen Schaffen von Th.
Storm bis
1864.
Latvijas Universitātes 69. zinātniskā
conference, Rīga, 2011. gada 3. Februārī, referāts
Das Weltbild der Märchenvon Th.
Storm.
Starptautiskā konference Medis kulturoje, Šauļi, Lietuva, 2011. gada 13.maijā, referāts
Образ дерева в раннем творчестве Теодора Шторма (до 1866 года).
Publikācijas
Ворон в сказке Т. Шторма «Хинцельмайер». Kultūras studijas. Zinātnisko rakstu krājums
II (Scientific Papers). Daugavpils, 2011, 416.-422.lpp.
Die Novelle von Th. Storm „Wenn die Äpfel Reif sind... Miscellanea – I . Komparatīvistikas
institūta almanahs, 23. Sējums. Daugavpils, 2010, 37. - 45.lpp.
Сказки Теодора Шторма. Philologica, Komparatīvistikas institūta almanahs, 21. sējums.
Daugavpils, 2010, 23.-34.lpp.
Особенности прозаического жанра раннего творчества Теодора Шторма. Tekstas:
lingvistika ir poetika 18. Šauļi,, 2011, P. 117.-118.
50-е годы 19 века. Проза Тургенева и Шторма. «Русистика и современность». 13-я
международная научная конференция, сборник научных статей, Rīga, 2011.
Dalība projektos
2006-2011 BaSoTi Sommerschule projekts Deutscher Akademischer Austauschdienst
(DAAD)das Gemeinschaftsprojekt des IuK-Wissenschaftsverbundes der Universität Rostock
mit denUniversitäten in Lübeck und Bremen, dalībniece.
2010 ESF projekts Mūţiglītības pasākumi nodarbinātām personām, dalībniece.

Pielikums nr. 5
Doktorantu zinātniski pētnieciskā darbība (2010./2011/ st. g.)
3.kurss
Oksana Komarova
Dalība konferencēs
IV starptautiskā jauno filologu konference Русская литература: тексты и контексты ,
Varšava, 2011. gada 18.–20. martā, Referāts Особенности рецепции чеховских пьес в
Латвии в первой половине XX века.
Liepājas Universitātes 17. starptautiskā zinātniskā konference Aktuālas problēmas literatūras
zinātnē: vēsturiskā pieredze un aktuālie kultūrprocesi Baltijā, Liepāja, 2011. gada 3.–4. martā,
referāts Antona Čehova "Sirsniņas" tēla līdzinieki Eduarda Vulfa prozā.
Daugavpils Universitātes Komparatīvistikas institūta Doktorantu festivāls, Daugavpils, 2011.
gada 25. februārī, referats Antons Čehovs un Eduards Vulfs: krustpunktus meklējot.
Starptautiskā zinātniskā konference Традиции и современность: отношения, перспективы
развития, Klaipēda, 2010. gada 11.–12. novembrī, referāts Основные приемы
конструирования чеховского мифа в Латвии на рубеже XIX и XX в.в.
Publikācijas
Антон Чехов в контексте русского и латышского реализма. Русская литература:
тексты и контексты I. Сборник научных работ молодых филологов. Warszawa, 2011.
ст. 161–172.
Antona Čehova prozas recepcija 19. gadsimta beigu – 20. gadsimta pirmās puses latviešu
literatūrā. Aktuālas problēmas literatūras zinātnē. Rakstu krājums 16. Liepāja, 2011, 137.–
150. lpp.
Būtiskākās Antona Čehova prozas tulkošanas tendences latviešu valodā (lingvistiskais un
kulturoloģiskais aspekts). Miscellanea – I. Komparatīvistikas institūta almanahs 23. sējums.
Daugavpils, 2010, 46.–54. lpp.
Вхождение Антона Чехова в культурное пространство Латвии. Русская литература в
европейском контексте. Сборник научных работ молодых филологов. Warszawa, 2010.
ст. 93–102.
Dalība projektos
2009-2011 EFS projekta Atbalsts Daugavpils Universitātes doktora studiju īstenošanai
mērķstependiāts. (Vienošanos Nr. Nr. 2009/0140/1DP/1.1.2.1.2/09/IPIA/VIAA/015.)

Nataļja Kožanova
Dalība konferencēs
Starptautiskā zinātniskā konference Tradition and Modernity: Harmony, Opposition, and
Prospects for Development, Klaipēda, 2010. gada 11. -12. novembrī, referāts Проза
Э.Успенского: между прошлым и настоящим.

Starptautiskā zinātniskā konference Latvija un Krievija: kroskultūras motīvi Eiropas
kontekstā, Rīga, 2011. gada 4.-5. martā, stenda referāts Герои Э.Успенского в латвийском
пространстве.

Natālija Makašina
Dalība konferencēs
Starptautiskā jauno filologu zinātniski-praktiskā konference IV Машеровские чтения,
Vitebska, 2010. gada 28.-29. oktobrī, referats Сборник рассказов А.В.Задонского «Зоин
роман.
Starpdisciplinārā zinātniskā konference Tradīcijas un mūsdienas: attiecības, attīstīšanas
perspektīvas, Klaipēda, 2010. gada 11.-12. novembrī, referats Проблема личности и нации в
прозе А.В.Задонского.
Starptautiskā konference XXI Zinātniskie lasījumi, 2011. gada 27.-28. janvārī, Daugavpils,
Latvija, referāts Цвет в пространстве прошлого прозы А.В.Задонского.
Daugavpils Universitātes Komparatīvistikas institūta Doktorantu festivāls, Daugavpils, 2011.
gada 25. februārī, referats Гольдинген в очерках А.В.Задонского.
XVIII Starptautiskā studentu, aspirantu un jauno zinātnieku konference Ломоносов – 2011,
Maskava, 2011. gada 13.-14. aprīlī, referāts Модель Курляндии XIX века в прозе
А.В.Задонского.
Daugavpils Universitātes 53. starptautiskā zinātniskā konference, Daugavpils, 2011.gada 15.
aprīlī, referāts Образ латыша в прозе А.В.Задонского.
Starptautiskā konference Medis kulturoje, Šauļi, Lietuva, 2011. gada 13.maijā, referāts
Ветхое дерево» Курляндии и «могучий дуб» Курземе в «курземских» рассказах А. В.
Задонского

Publikācijas
Модель Курляндии XIX века в прозе А.В.Задонского. Ломоносов – 2011. Материалы
международного молодежного научного форума. Москва, 2011, ст. 223-224.
Сборник рассказов А.В.Задонского «Зоин роман». IV Машеровские чтения: материалы
международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых
ученых, Витебск, 2010, ст. 74-75.

Valentīna Prokofjeva
Dalība konferencēs
XIII starptautsikā konference Русистика и Современность, Rīga, 2010. Gada 7.-9. Oktobrī,
referāts Роман В.Короткевича «Христос приземлился в Гродно» в переводе А.Сурнина: к
вопросу о переводе как средстве межкультурной коммуникации.
Starptautiskā jauno filologu zinātniski-praktiskā konference IV Машеровские чтения,
Vitebska, 2010. gada 28.-29. oktobrī, referats Латвия в переписке В.Короткевича/
II Latgales kongress, Daugavpils, 2010. gada 10.-11. novembrī, referāts Видземе, Курземе,
Латгале в воспоминаниях В.Короткевича.
Starptautiskā konference Традиция и Современность, Klaipēda, 2010. gada 11.-12.
decembrī, referāts Игра временными моделями в романе В.Короткевича «Христос
приземлился в Гродно».
Starptautiskā zinātniskā konference Образ мира в языке, Šauļi, 2010. gada 21.-22. decembrī,
referats Язык в национальной картине мира романа В.Короткевича «Христос
приземлился в Гродно».
Starptautiskā konference XXI Zinātniskie lasījumi, 2011. gada 27.-28. janvārī, Daugavpils,
Latvija, referāts Цветовой код в романе В.Короткевича «Христос приземлился в
Гродно».
Daugavpils Universitātes Komparatīvistikas institūta Doktorantu festivāls, Daugavpils, 2011.
gada
25. februārī, referats Библейский мир в романе В.Короткевича «Христос
приземлился в Гродно».
XVIII Starptautiskā studentu, aspirantu un jauno zinātnieku konference Ломоносов – 2011,
Maskava, 2011. gada 13.-14. aprīlī, referāts Золото в романе белорусского писателя
В.Короткевича «Христос приземлился в Гродно».
Starptautiskā konference Medis kulturoje, Šauļi, Lietuva, 2011. gada 13.maijā, referāts Дерево
в картине мира романа В.Короткевича «Христос приземлился в Гродно».

Publikācijas
Образ мужицкого Христа в романе В.Короткевича Христос приземлился в Гродно.
Philologica. Komparatīvistikas institūta almanahs … sējums, Daugavpils, 2010.
Роман В.Короткевича Хрыстос прызямляýся ý Гароднi в переводе Александра Сурнина.
Материя диалекта и идиолект перевода. Komparatīvistikas institūta almanahs 22. sējums.
Daugavpils, 2010.

Латвия в переписке В.Короткевича. IV Машеровские чтения: материалы
международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых
ученых, Витебск, 2010.
О некоторых функциях парадокса в романе В.Короткевича Христос приземлился в
Гродно. Littera Scripta. Jauno filologu rakstu krājums Nr. 7. Rīga, 2010.
Белорусский язык в системе духовных ценностей народа в романе В.Короткевича
Христос приземлился в Гродно. Материалы международной научно-практической
конференции. Проблемы когнитивной лингвистики и международной коммуникации.
Псков, 2010.
Хлеб как ценность в картине мира романа В.Короткевича Христос приземлился в
Гродно. Kultūras studijas III. Priekšmetu pasaule literatūrā un kultūrā. Daugavpils, 2011.
Роман В.Короткевича Христос приземлился в Гродно в переводе А.Сурнина: к вопросу
о переводе как средстве межкультурной коммуникации. 13-я Международная Научная
конференция «Русистика и Современность». Сборник научных работ. Рига, 2011.
Золото в картине мира романа В.Короткевича Христос приземлился в Гродно.
Ломоносов – 2011. Материалы международного молодежного научного форума.
Москва, 2011.
Игра временными моделями в романе В.Короткевича Христос приземлился в Гродно.
Res Humanitarae Nr. 9. Klaipēda, 2011.

Ruslans Sokolovs
Dalība konferencēs
Starptautiskā zinātniskā konference XVI Slāvu lasījumi, 2011. gada 18.-20. maijā, Daugavpils,
referāts Тематика «Повести о Светомире царевиче» Вяч. Иванова.
Starptautiskā konference Medis kulturoje, Šauļi, Lietuva, 2011. gada 13.maijā, referāts
Егорьев дуб. Деревья в художественном пространстве «Повести о Светомире
царевиче» Вячеслава Иванова.
Daugavpils Universitātes Komparatīvistikas institūta Doktorantu festivāls, Daugavpils, 2011.
gada 25. februārī, referāts О тематике трагедий Вячеслава Иванова «Тантал» и
«Прометей».
Publikācijas
О тематике книги Вяч. Иванова «Кормчие Звезды». Philologica. Komparatīvistikas
institūta almanahs 21. sējums. Daugavpils, 2010.
О тематике поэтической автобиографии Вячеслава
Humanitāro zinātņu vēstnesis Nr. 18, Daugavpils, 2010.

Иванова

«Младенчество».

О тематике книги лирики Вячеслава Иванова «Прозрачность». Славянские чтения –
VIII. Daugavpils,2011.

2. kurss

Evita Badina
Dalība konferencēs
Starptautiskā konference Tradition and Modernity: Harmony, Opposition, and Prospects for
Development, Klaipēda, 2010. gada 11.-12. novembrī, referāts Tradition and Modernity of the
Sherlock Holmes Stories in a British Television Series "Sherlock".
Daugavpils Universitātes Komparatīvistikas institūta Doktorantu festivāls, Daugavpils, 2011.
gada 25. februārī, referāts Telpiskie modeļi Artura Konana Doila detektīvprozā.
Zinātniskā conference Tulkotā literatūra nacionālajā kultūrā, Daugavpils, 2011. gada 23.
septembrī, referāts, Sherlock Holmes un Šerloks Holmss.
VIII Starptautiskā Jauno filologu conference Valoda – Mīts – Folklora – Literatūra, Rīga,
2011. gada 10.-11. novembrī, referāts Artura Konana Doila detektīvliteratūras tulkojuma
transformācija Latvijas 20.gadsimta telpā.
Publikācijas
Nozieguma telpa 19.gadsimta angļu detektīvā. Littera Scripta Nr.7. Jauno filologu rakstu
krājums. Rīga, 2010, 7.-13.lpp.
Neparasts priekšmets kā lietiskais pierādījums 19.gadsimta angļu un amerikāľu
detektīvnovelē. Kultūras studijas II. Priekšmets kultūrā. Daugavpils, 2011, 94.-101.lpp.
Tradition and Modernity of the Sherlock Holmes Stories in a British Television Series
"Sherlock". RES HUMANITARIAE IX. Klaipeda, 2011, P. 285.-293.
American Detective Hero in the Short Story of the 19th Century; IV Машеровские чтения:
Материалы
международной
научно-практической
конференции
студентов,
аспирантов и молодых ученых. Том 2. Витебск, 2010, ст. 10-11.
Художественный мир английского детектива в «доконандойловский» период.
Программа и резюме докладов VI международной конференции Языковая картина
мира. Šiauliai, 2010, ст. 48.-49.lpp.

Simona Sofija Valke
Dalība konferencēs
Jāľa Akuratera dzejoļu krājuma "Sirds varā" simtgadei veltītā konference, Rīga, 2011. gada
13. janvārī, referāts Moriss Māterlinks un Jānis Akuraters – radošie dialogi.
Starptautiskā konference XXI Zinātniskie lasījumi, 2011. gada 27.-28. janvārī, Daugavpils,
Latvija, referāts Hromantiskā semantika Māterlinka „Zilajā putnā”. Oriģināla un latvisko
tulkojumu analītisks sastatījums.
Daugavpils Universitātes Komparatīvistikas institūta Doktorantu festivāls, Daugavpils, 2011.
gada 25. februārī, referāts Māterlinka radošās domas veidošanās Eiropas literārajā telpā.
Daugavpils Universitātes 53. starptautiskajā zinātniskajā konference, Daugavpils, 2011. gada
13. aprīlī, referāts Moriss Māterlinks Haralda Eldgasta romānā „Zvaigţņotās naktis”.
Starptautiskā konference Medis kulturoje, Šauļi, Lietuva, 2011. gada 13.maijā, referāts Morisa
Māterlinka Meţs latviskajā interpretācijā.

Publikācijas
Priekšmeti Morisa Māterlinka "Piecpadsmit dziesmās" un to latviskajos tulkojumos. Kultūras
studijas III. Priekšmets kultūrā. Daugavpils, 2011.
Morisa Māterlinka recepcija Latvijā 19.–20. gadsimta mijā. Aktuālas problēmas literatūras
zinātnē. Rakstu krājums 16. Liepāja, 2011
Постановки «Синей птицы» Мориса Метерлинка
Klaipēda, 2011.

в Латвии. Res Humanitariae IX,

Gaļina Vasiļkova
Dalība konferencēs
Starptautiskā zinātniskā konference Tradition and Modernity: Harmony, Opposition, and
Projects for Development, Klaipēda, 2010. gada 11.-12. novembrī, referāts
"Cinematographic" Mentality of B.Zhitkov (the novel "Victor Vavich”).
Daugavpils Universitātes Komparatīvistikas institūta Doktorantu festivāls, Daugavpils, 2011.
gada 25. februārī, referāts Книга, которая «просто не полезна в наши дни»: к истории
создания и публикаций «Виктора Вавича».
Starptautiskā zinātniskā konference Х Добычинские чтения, Daugavpils, 2011. gada martā,
referāts: Лев Толстой в романе Л.Добычина «Город Эн».
Daugavpils Universitātes 53. starptautiskajā zinātniskajā konference, Daugavpils, 2011. gada
13. aprīlī, referāts Роман Б.Житкова «Виктор Вавич» в критике 1920-1930-х гг.
Daugavpils Universitātes Komparatīvistsikas institūta zinātniskā konference "Atkusnis" kā
kultūras parādība. Krievu-latviešu kontakti, Daugavpils, 2011. gada 1. aprīlī, referāts Статьи
и очерки Л. Чуковской о Борисе Житкове 1955-1957 г.: приметы оттепели.

Publikācijas
Зеркало и «зеркальность» в системе персонажей романа Б.Житкова «Виктор Вавич».
Littera Skripta Nr 7. Jauno filologu rakstu krājums. Rīga, 2010, 83.-91. lpp.
Одежда и ее функции в романе Б.С. Житкова «Виктор Вавич». Kultūras studijas III.
Priekšmets kultūrā. Daugavpils, 2010, 254.-264.lpp.
«Виктор Вавич» Бориса Житкова как «полифонический» роман. Материалы
международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых
ученых «IV Машеровские чтения». Том 2. Витебск, 2010. ст. 23-24.
Роман Б.Житкова «Виктор Вавич» в критике 1920-1930-х гг. Daugavpils Universitātes 53.
starptautiskās zinātniskās konferences tēzes. 2011.g. 14.-15. aprīlī, Daugavpils, 2011.

Dalība projektos
2010-2011 LZP projekta Reģionālā identitāte Eiropas kontekstā valsts pētījumu programma
Nr. 3 Nacionāla identitāte (valoda, Latvijas vēsture, kultūra un cilvēkdrošība), dalībniece

1. kurss

Inesa Antonova
Dalība konferencēs
Daugavpils Universitātes 53. starptautiskajā zinātniskajā konference, Daugavpils, 2011. gada
15. aprīlī, referāts Die Antithese der Welt.
Publikācijas
Die Antithese der Welt: Das Sakrale und Profane", Daugavpils Universitātes 53.
starptautiskās zinātniskās konferences tēzes. Daugavpils, 2011, 163. lpp., ISBN 978-9984-14522-8.

Dina Azere
Dalība konferencēs
Starptautiskā konference XXI Zinātniskie lasījumi, 2011. gada 27.-28. janvārī, Daugavpils,
Latvija, referāts Цветовая символика в оттепельной лирике Беллы Ахмадулиной.
Daugavpils Universitātes Komparatīvistikas institūta Doktorantu festivāls, Daugavpils, 2011.
gada 25. februārī, referāts Обзор периодики – "Karogs" и "Literatūra un māksla" за период
1953 – 1965 годы.
Daugavpils Universitātes Komparatīvistsikas institūta zinātniskā konference "Atkusnis" kā
kultūras parādība. Krievu-latviešu kontakti, Daugavpils, 2011. gada 1. aprīlī, referāts
Культурное пространство Латвии периода Оттепели.
VIII Starptautiskā Jauno filologu conference Valoda – Mīts – Folklora – Literatūra, Rīga,
2011. gada 10.-11. novembrī, referāts referāts Миф в оттепельном тексте.

Aija Jakovele
Dalība konferencēs
Daugavpils Universitātes Komparatīvistikas institūta Doktorantu festivāls, Daugavpils, 2011.
gada 25. februārī, referāts Sapnis kā subjektīvā laika uztveres dominante latviski tulkotajos
dāņu rakstnieku darbos: Karena Bliksena un Pēters Hēgs.
XI starptautiskā zinātniskā studentu konference, Narva (Igaunija), 2011. gada 13. – 15. aprīlī,
referāts Literary Contacts between Latvia and Denmark from 1991 to 2011.

Starptautiskā konference Medis kulturoje, Šauļi, Lietuva, 2011. gada 13.maijā, referāts
Генеалогическое дерево персонажей в рассказе датской писательницы К. Бликсен «Пир
Бабетты».
Publikācijas
Spogulis Karenas Bliksenas prozā. Kultūras studijas III. Priekšmetu pasaule literatūrā un
kultūrā. Zinātnisko rakstu krājums. Daugavpils, 2011, 265. – 270. lpp.
Jūras tēls dāľu rakstnieces K. Bliksenas stāstā "Grēku plūdi pār Norderneju". Literatūra un
kultūra: process, mijiedarbība, problēmas. Četri pamatelementi kultūrā: uguns, ūdens, zeme,
gaiss. Zinātnisko rakstu krājums. XIII. Daugavpils, 2011, 107. – 112. lpp.
Ainava Karenas Bliksenas prozā. Daugavpils Universitātes 52. starptautiskās zinātniskās
konferences materiāli. Daugavpils Universitāte, DUJZA, SIA DIFRA, 2011. 341. – 345. lpp.
CD – formātā.

Anna Stepiņa
Dalība konferencēs
Liepājas Universitātes 17. starptautiskā zinātniskā konference Aktuālas problēmas literatūras
zinātnē: vēsturiskā pieredze un aktuālie kultūrprocesi Baltijā, Liepāja, 2011. gada 3.–4. martā,
referāts Edgars Alans Po un Linards Laicens.

Inese Suhane
Dalība konferencēs
II Latgales kongress, Daugavpils, 2010. gada 10.-11. novembrī, referāts Daugavpils un
Daugavpils novada dzejnieku lirikas izlase "Dzejas dienas" latviešu un krievu literāro procesu
kontekstā".
Starptautiskā konference XXI Zinātniskie lasījumi, 2011. gada 27.-28. janvārī, Daugavpils,
Latvija, referāts Krāsu izmantojums Latvijas krievu autoru dzejas antoloģijā "Современная
русская поэзия Латвии".
Daugavpils Universitātes Komparatīvistikas institūta Doktorantu festivāls, Daugavpils, 2011.
gada 25. februārī, referāts Skatpunktu salīdzinājums M. Asares un S. Moreino kopkrājumā
"Hanzas aukstā liesma".
Starptautiskā konference Medis kulturoje, Šauļi, Lietuva, 2011. gada 13.maijā, referāts
Образы деревьев в новейшей поэзии латвийских авторов, пишущих на русском языке.

15. Starptautiskā studentu konference Mēs laikā, telpā, attīstībā, Rēzekne, 2011. gada 12.
maijā, referāts Latviešu literatūras tulkojumi Krievijā pēc 1991. gada.

Publikācijas:
Stihijas Mairas Asares un Sergeja Moreino dzejas krājumā "Hanzas aukstā liesma". Literatūra
un kultūra: process, mijiedarbība, problēmas. Četri pamatelementi kultūrā: uguns, ūdens,
zeme, gaiss. Zinātnisko rakstu krājums XIII., 2011, 113.-121.lpp.

Pielikums nr. 6
Studējošo aptaujas anketa (2010./2011. st. g.)
DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES DOKTORANTU APTAUJAS ANKETA
Cienījamais doktorant!
Piedāvātās anketas mērķis – noskaidrot Jūsu attieksmi pret studiju procesa gaitu un
kvalitāti. Lūdzam izteikt savus vērtējumus un viedokļus, jo aptaujas dati tiks izmantoti ar
nolūku pozitīvi ietekmēt studiju procesu, balstoties uz doktorantu domām un priekšlikumiem.
Fakultāte: Humanitārā

Programmas direktors:

Studiju programma: “LITERATŪRZINĀTNE”
Fjodorovs

Dr. habil.philol, prof. Fjodors

(CITTAUTU LITERATŪRAS VĒSTURE;
SALĪDZINĀMĀ LITERATŪRZINĀTNE)
Kurss:

I

1. Vispirms, novērtējiet, lūdzu, pēdējo gadu laikā apgūtos studiju kursus (sk.A.tabulu).
1.1

543211.3

Novērtējiet
studiju
kursa 1.2
Novērtējiet pasniegšanas līmeni,
svarīguma pakāpi piecu baļļu
kur:
sistēmā, kur:
ļoti svarīgs
5 - ļoti augsts
svarīgs
4 - augsts
vidēji svarīgs
3 - vidējs
nesvarīgs
2 - zems
nav vajadzīgs
1 – ļoti zems
Lūdzu, atzīmējiet, ko, pēc Jūsu domām, vajadzētu izdarīt: stundu skaits attiecīgajā
studiju kursā jāpalielina (+), jāsamazina (-), jāatstāj bez izmaiľām (=).

A.tabula
Studiju kursa nosaukums
1. Mūsdienu literatūrzinātnes

metodoloģijas
2. Teorētiskais seminārs
3. Literatūrvēsturiskais seminārs

Studiju kursa
svarīgums

Pasniegšanas
līmenis

Izmaiņas
kursa
apjomā

“Pētāmā laikmeta nacionālas
literatūras vēsture”
4. Promocijas darba
metodoloģiskais seminārs
5. Komparatīvistikas vēsture
6. Svešvaloda

2.

Vai Jūs apmierina izvēlētā studiju programma 1.
kopumā?
2.
3.
4.
5.

Pilnīgi apmierina
Pamatā apmierina
Daļēji apmierina
Neapmierina
Pilnīgi neapmierina un es vēlos
aiziet no universitātes

3.

Kā Jūs vērtējat studiju procesa nodrošinājumu ar 1.
mācību literatūru un metodiskajiem materiāliem? 2.

Pietiekams
Nepietiekams

4.

Vai Jūs studiju procesā izmantojat datortehniku?

1.
2.

Jā, bieţi
Jā, bet reti. Kāpēc?

3.

Nē. Kāpēc?

1.
2.

Jā, bieţi
Jā, bet reti. Kāpēc?

3.

Nē. Kāpēc?

5.

Vai Jūs studiju procesā izmantojat Internet?

6.

Vai izvēles kursu piedāvājums ir pietiekams?

1.
2.

Jā
Nē

7.

Vai studiju programmas nodrošinājums
vieslektoriem ir pietiekams?

ar 1.
2.

Jā
Nē

8.

Kā Jūs vērtējat sadarbību ar mācībspēkiem?

1.
2.

Apmierinoša
Neapmierinoša

9

Kā Jūs vērtējat studiju programmas realizēšanu 1.
kopumā?
2.
3.

Apmierinoši
Neapmierinoši
Cita atbilde

10

Kādi ir Jūsu priekšlikumi studiju programmas
kvalitātes uzlabošanā?

Paldies par atsaucību!

DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES DOKTORANTU APTAUJAS ANKETA
Cienījamais doktorant!
Piedāvātās anketas mērķis – noskaidrot Jūsu attieksmi pret studiju procesa gaitu un
kvalitāti. Lūdzam izteikt savus vērtējumus un viedokļus, jo aptaujas dati tiks izmantoti ar
nolūku pozitīvi ietekmēt studiju procesu, balstoties uz doktorantu domām un priekšlikumiem.
Fakultāte: Humanitārā

Programmas direktors:

Studiju programma: “LITERATŪRZINĀTNE”
Fjodorovs

Dr. habil.philol, prof. Fjodors

(CITTAUTU LITERATŪRAS VĒSTURE;
SALĪDZINĀMĀ LITERATŪRZINĀTNE)
Kurss:

II

2. Vispirms, novērtējiet, lūdzu, pēdējo gadu laikā apgūtos studiju kursus (sk.A.tabulu).
1.2

543211.5

Novērtējiet
studiju
kursa 1.4
Novērtējiet pasniegšanas līmeni,
svarīguma pakāpi piecu baļļu
kur:
sistēmā, kur:
ļoti svarīgs
5 - ļoti augsts
svarīgs
4 - augsts
vidēji svarīgs
3 - vidējs
nesvarīgs
2 - zems
nav vajadzīgs
1 – ļoti zems
Lūdzu, atzīmējiet, ko, pēc Jūsu domām, vajadzētu izdarīt: stundu skaits attiecīgajā
studiju kursā jāpalielina (+), jāsamazina (-), jāatstāj bez izmaiľām (=).

A.tabula
Studiju kursa nosaukums
1. Mūsdienu literatūrzinātnes

metodoloģijas
2. Teorētiskais seminārs
3. Literatūrvēsturiskais seminārs
“Pētāmā laikmeta nacionālas
literatūras vēsture”
4. Promocijas darba
metodoloģiskais seminārs
5. Komparatīvistikas vēsture

Studiju kursa
svarīgums

Pasniegšanas
līmenis

Izmaiņas
kursa
apjomā

6. Svešvaloda
7. Rietumu kultūras galvenās

paradigmas
8. Pētāmā laikmeta vēsturiskie
procesi
9. Valodas procesi pētāmā laikmeta
literatūrā
10. Pētāmā laikmeta kultūras
procesi
2.

Vai Jūs apmierina izvēlētā studiju programma 1.
kopumā?
2.
3.
4.
5.

Pilnīgi apmierina
Pamatā apmierina
Daļēji apmierina
Neapmierina
Pilnīgi neapmierina un es vēlos
aiziet no universitātes

3.

Kā Jūs vērtējat studiju procesa nodrošinājumu ar 1.
mācību literatūru un metodiskajiem materiāliem? 2.

Pietiekams
Nepietiekams

4.

Vai Jūs studiju procesā izmantojat datortehniku?

1.
2.

Jā, bieţi
Jā, bet reti. Kāpēc?

3.

Nē. Kāpēc?

1.
2.

Jā, bieţi
Jā, bet reti. Kāpēc?

3.

Nē. Kāpēc?

5.

Vai Jūs studiju procesā izmantojat Internet?

6.

Vai izvēles kursu piedāvājums ir pietiekams?

1.
2.

Jā
Nē

7.

Vai studiju programmas nodrošinājums
vieslektoriem ir pietiekams?

ar 1.
2.

Jā
Nē

8.

Kā Jūs vērtējat sadarbību ar mācībspēkiem?

1.
2.

Apmierinoša
Neapmierinoša

9

Kā Jūs vērtējat studiju programmas realizēšanu 1.
kopumā?
2.
3.

Apmierinoši
Neapmierinoši
Cita atbilde

10

Kādi ir Jūsu priekšlikumi studiju programmas
kvalitātes uzlabošanā?
Paldies par atsaucību!

DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES DOKTORANTU APTAUJAS ANKETA
Cienījamais doktorant!
Piedāvātās anketas mērķis – noskaidrot Jūsu attieksmi pret studiju procesa gaitu un
kvalitāti. Lūdzam izteikt savus vērtējumus un viedokļus, jo aptaujas dati tiks izmantoti ar
nolūku pozitīvi ietekmēt studiju procesu, balstoties uz doktorantu domām un priekšlikumiem.
Fakultāte: Humanitārā

Programmas direktors:

Studiju programma: “LITERATŪRZINĀTNE”
Fjodorovs

Dr. habil.philol, prof. Fjodors

(CITTAUTU LITERATŪRAS VĒSTURE;
SALĪDZINĀMĀ LITERATŪRZINĀTNE)
Kurss:

III

3. Vispirms, novērtējiet, lūdzu, pēdējo gadu laikā apgūtos studiju kursus (sk.A.tabulu).
1.3

543211.7

Novērtējiet
studiju
kursa 1.6
Novērtējiet pasniegšanas līmeni,
svarīguma pakāpi piecu baļļu
kur:
sistēmā, kur:
ļoti svarīgs
5 - ļoti augsts
svarīgs
4 - augsts
vidēji svarīgs
3 - vidējs
nesvarīgs
2 - zems
nav vajadzīgs
1 – ļoti zems
Lūdzu, atzīmējiet, ko, pēc Jūsu domām, vajadzētu izdarīt: stundu skaits attiecīgajā
studiju kursā jāpalielina (+), jāsamazina (-), jāatstāj bez izmaiľām (=).

A.tabula

Studiju kursa nosaukums

Studiju kursa
svarīgums

Pasniegšanas
līmenis

Izmaiņas
kursa
apjomā

1. Teorētiskais seminārs
2. Promocijas darba

metodoloģiskais seminārs

2.

Vai Jūs apmierina izvēlētā studiju programma 1.
kopumā?
2.

Pilnīgi apmierina
Pamatā apmierina

3.
4.
5.

Daļēji apmierina
Neapmierina
Pilnīgi neapmierina un es vēlos
aiziet no universitātes

3.

Kā Jūs vērtējat studiju procesa nodrošinājumu ar 1.
mācību literatūru un metodiskajiem materiāliem? 2.

Pietiekams
Nepietiekams

4.

Vai Jūs studiju procesā izmantojat datortehniku?

1.
2.

Jā, bieţi
Jā, bet reti. Kāpēc?

3.

Nē. Kāpēc?

1.
2.

Jā, bieţi
Jā, bet reti. Kāpēc?

3.

Nē. Kāpēc?

5.

Vai Jūs studiju procesā izmantojat Internet?

6.

Vai izvēles kursu piedāvājums ir pietiekams?

1.
2.

Jā
Nē

7.

Vai studiju programmas nodrošinājums
vieslektoriem ir pietiekams?

ar 1.
2.

Jā
Nē

8.

Kā Jūs vērtējat sadarbību ar mācībspēkiem?

1.
2.

Apmierinoša
Neapmierinoša

9

Kā Jūs vērtējat studiju programmas realizēšanu 1.
kopumā?
2.
3.

Apmierinoši
Neapmierinoši
Cita atbilde

10

Kādi ir Jūsu priekšlikumi studiju programmas
kvalitātes uzlabošanā?

Paldies par atsaucību!

Pielikums nr. 7
Aizstāvēto promocijas darbu saraksts
Vārds, uzvārds

N.p.k.

Gads

1.

2006

Ingrīda Kupšāne

Emigranta apziņas modeļi: G.
Janovskis un G. Gazdanovs

2.

2006

Alīna Romanovska

Antona Austriņa proza Eiropas
literārajā telpā

3.

2007

Ilze Kačāne

Oskara Vailda prozas recepcija
Latvijā (līdz 1940. gadam)

4.

2007

Nadeţda Fjodorova

N.Garina-Mihailovska ģimenes
hronika: struktūra un ideoloģija

5.

2008

Ţans Badins

Latvija krievu literatūrā (1901 –
1940)

6.

2008

Valentīns Lukaševičs

7.

2009

Rudīte Rinkeviča

Latgaliešu 20. gadsimta proza
Latgales lietarārajā telpā
Bērnības semiotika 20.gadsimta 20. –
30. Gadu latviešu prozā Eiropas
kultūras kontekstā

8.

2009

Ilona Ļaha

Latviešu un zviedru literārie kontakti
(1980 - 2008)

9.

2011

Mārīte Opincāne

Dţozefa Konrada "jūras teksts"

10.

2011

Irina Presľakova

Novele par spokiem 1870.-1930.
gadu angļu literatūras sistēmā

11.

2011

N. Jazikova dzejas mākslinieciskā
pasaule

12.

2011

Jekatrerina
Bogatkeviča
(Petričenko)
Inna Dvorecka

Promocijas darba nosaukums

Igora Činnova ego-literārā daiļrade -

Pielikums nr. 8
Dokumenti, kas apliecina, ka gadījumā, ja programma tiek likvidēta, pieteicējs nodrošina
studējošo iespēju turpināt izglītību citā izglītības programmā vai citā augstskolā
Attēls nr. 1.

Pielikums nr. 9
Absolventu un darba devēju atsauksmes
1. Rēzeknes Augstskolas rektora E. Teirumnieka atsauksme par Karīnu Laganovsku
2. Rēzeknes Augstskolas rektora E. Teirumnieka atsauksme par Mārīti Opincāne
3. Daugavpils 15. vidusskolas direktora J. Dunavecka atsauksme par Jekaterinu
Bogatkeviču
4. Mārītes Opincānes atsauksme par doktora studiju programmu "Literatūrzinātne"
5. Karīnas Laganovskas atsauksme par doktora studiju programmu "Literatūrzinātne"
6. Rudītes Rinkevičas atsauksme par doktora studiju programmu "Literatūrzinātne"
7. Innas Dvoreckas atsauksme par doktora studiju programmu "Literatūrzinātne"
8. Jekaterinas Bogatkevičas atsauksme par doktora studiju programmu
"Literatūrzinātne"

Pielikums nr. 10
Diploms un tā pielikums
Ar Daugavpils Universitātes Literatūrzinātnes nozares Promocijas
padomes
201_. gada _________ sēdes
lēmumu Nr. _
_________________________
VĀRDS, UZVĀRDS

__________________________________________
personas kods

ieguvusi/ - is

doktora zinātnisko grādu
filoloģijā

cittautu literatūras
vēstures / salīdzināmās literatūrzinātnes
apakšnozarē
Dr.philol.
par promocijas darbu
promocijas darba nosaukums

Rektors___________________
A. Barševskis
Promocijas padomes
priekšsēdētāja______________ /vārds, uzvārds/
Daugavpilī, 201_. gada ________
Reģistrācijas Nr. __

DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE
Diploma pielikums atbilst Eiropas Komisijas, Eiropas Padomes un Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un
kultūras organizācijas (UNESCO/CEPES) izveidotajam paraugam. Pielikums ir sagatavots, lai sniegtu objektīvu
informāciju un nodrošinātu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu (piemēram, diplomu, sertifikātu) akadēmisku un
profesionālu atzīšanu.
Diploma pielikumā ir iekļautas ziņas par diplomā minētās personas sekmīgi pabeigto studiju būtību, līmeni,
kontekstu, saturu un statusu. Tajā neiekļauj norādes par kvalifikācijas novērtējumu un līdzvērtību, kā arī
ieteikumus tās atzīšanai. Informāciju sniedz visās astoņās sadaļās. Ja kādā sadaļā informāciju nesniedz, norāda
iemeslu.

DIPLOMA PIELIKUMS
D Nr. ________
1. Ziņas par kvalifikācijas ieguvēju

1.1. Uzvārds:
1.2. Vārds:
1.3. Dzimšanas datums:
1.4. Studenta personas
kods:
2. Ziņas par kvalifikāciju

2.1. Kvalifikācijas nosaukums:
Doktors filoloģijā

2.2. Galvenā studiju joma kvalifikācijas iegūšanai:
Humanitārās zinātnes

2.3. Kvalifikācijas piešķīrējas institūcijas nosaukums un statuss:
Daugavpils Universitāte, akreditēta 29.01.2004., valsts dibināta universitāte

2.4. Studijas administrējošās iestādes nosaukums un statuss: tā pati, kas 2.3.
punktā

2.5. Mācību un eksaminācijas valoda(s): latviešu
3. ziņas par kvalifikācijas līmeni

3.1. Kvalifikācijas līmenis:
Doktora (zinātniskais) grāds

3.2. Oficiālais programmas ilgums, programmas apguves sākuma un beigu
datums:
3 gadu pilna laika studijas, no _________________līdz __________________,
120 Latvijas kredītpunkti, 180 ECTS kredītpunkti.

3.3. Uzņemšanas prasības:
Maģistra grāds filoloģijā

4. ziņas par studiju saturu un rezultātiem

4.1. Studiju veids: pilna laika studijas
4.2. Programmas prasības:
pilnībā apgūt studiju programmu;
nokārtot promocijas eksāmenus;
aizstāvēt promocijas darbu.

4.3. Programmas sastāvdaļas un personas iegūtais
novērtējums/atzīmes/kredītpunkti:

KURSA NOSAUKUMS
Svešvaloda (angļu valoda)
Rietumu kultūras galvenās
paradigmas
Promocijas darba izstrādes
tehnoloģija
Mūsdienu literatūrzinātnes
metodoloģijas
Teorētiskais seminārs
Mūsdienu komparatīvistika
Komparatīvistikas vēsture
Mūsdienu zinātniskās koncepcijas un
māksla
Pētāmā laikmeta kultūras procesi
Literatūrvēsturiskais seminārs
„Pētāmā laikmeta nacionālo
literatūru vēsture”
Salīdzināmo literatūru galvenās
paradigmas
Promocijas darba izstrāde

KREDĪT-

ECTS

PUNKTI

KREDĪTI

7

10.5

4

6

1

1.5

4
4
2
2

6
6
3
3

4
2

6
3

2

3

6
82

9
123

---

---

GALA PĀRBAUDĪJUMI
Promocijas eksāmens literatūrzinātnē
Promocijas eksāmens svešvalodā

VĒRTĒJUMS

ieskaitīts

(angļu valodā)

---

---

4.4. Atzīmju sistma:
ATZĪME
10
9
8
7
6
5
4
3–1

ATZĪMES NOZĪME
izcili
teicami
ļoti labi
labi
gandrīz labi
viduvēji
gandrīz viduvēji
neapmierinoši

4.5. Kvalifikācijas klase:
nav

5. ziņas par kvalifikāciju

5.1. Turpmākās studiju iespējas:
nav

5.2. Profesionālais statuss:
nav paredzēts piešķirt

6. papildinformācija

6.1. Sīkāka informācija:
Dotais diploma pielikums ir derīgs tikai kopā ar diplomu D Nr. ______
Daugavpils Universitātes doktora studiju programma “Literatūrzinātne” ir
akreditēta.

6.2. Papildinformācijas avoti:
Daugavpils Universitāte
Vienības ielā 13, LV – 5400
tālr. 65422180, fakss: 65422890
e-pasts: du@du.lv

7. pielikuma apstiprinājums

7.1. Datums: ___________
7.2. Paraksts __________________ Arvīds Barševskis
7.3. Pielikuma apstiprinātāja amats: Daugavpils Universitātes rektors

7.4. Zīmogs:

8. ziņas par augstākās izglītības sistēmu valstī
Lai iegūtu tiesības iestāties augstskolā/koledţā, jāiegūst vidējā izglītība. Vidējās izglītības
pakāpē ir divu veidu programmas: vispārējās vidējās un profesionālās vidējās izglītības
programmas. Reflektantus uzľem augstskolā/koledţā saskaľā ar vispārīgajiem
augstskolas/koledţas uzľemšanas noteikumiem. Augstskolas/koledţas var noteikt arī
specifiskas uzľemšanas prasības (piemēram, noteikt, kādi mācību priekšmeti jāapgūst
vidusskolā, lai varētu iestāties konkrētajā augstskolā/koledţā attiecīgās studiju programmas
apguvei).

Augstākās izglītības sistēma ietver akadēmisko augstāko izglītību un profesionālo augstāko
izglītību. Bakalaura un maģistra grādi pastāv gan akadēmiskajā, gan profesionālajā augstākajā
izglītībā.
Akadēmiskās izglītības mērķis ir sagatavot patstāvīgai pētniecības darbībai, kā arī sniegt
teorētisko pamatu profesionālai darbībai.

Bakalaura akadēmisko studiju programmu apjoms ir 120–160 kredītpunktu (turpmāk –
KP)1, no tiem obligātā daļa ir ≥50 KP (75 ECTS), obligātās izvēles daļa ir ≥20 KP (30 ECTS),
bakalaura darbs ir ≥10 KP (15 ECTS) un brīvās izvēles daļa. Studiju ilgums pilna laika
studijās ir seši līdz astoľi semestri.
Maģistra akadēmisko studiju programmas apjoms ir 80 KP (120 ECTS), no kuriem ne
mazāk kā 20 KP (30 ECTS) ir maģistra darbs, programmas obligātais saturs ietver attiecīgās
zinātľu nozares izvēlētās jomas teorētiskās atziľas ≥30 KP (45 ECTS) un to aprobāciju
aktuālo problēmu aspektā ≥15 KP (22,5 ECTS).
Akadēmiskās izglītības programmas tiek īstenotas saskaľā ar valsts akadēmiskās izglītības
standartu.
Profesionālās augstākās izglītības uzdevums ir īstenot padziļinātu zināšanu apguvi
konkrētā nozarē, nodrošinot absolventu spēju izstrādāt vai pilnveidot sistēmas, produktus un
tehnoloģijas, un sagatavojot absolventu jaunrades, pētnieciskajam un pedagoģiskajam darbam
šajā nozarē.
Bakalaura profesionālās studiju programmas nodrošina profesionālo kompetenci, šo
programmu apjoms ir vismaz 160 KP (240 ECTS), tās veido: vispārizglītojošie kursi ≥20 KP
(30 ECTS), nozares teorētiskie pamati ≥36 KP (54 ECTS), profesionālā specializācija ≥60 KP
(90 ECTS), izvēles kursi ≥6 KP (9 ECTS), prakse ≥26 KP (39 ECTS), valsts pārbaudījums, tai
skaitā noslēguma darbs ≥12 KP (18 ECTS).
Maģistra profesionālo studiju programmu apjoms ir ne mazāk kā 40 KP (60 ECTS):
jaunākie sasniegumi nozarē, teorijā un praksē ≥7 KP (10,5 ECTS), prakse ≥6 KP (9 ECTS),
valsts pārbaudījums, tai skaitā noslēguma darbs ≥ 20 KP (30 ECTS), kā arī pētniecības,
projektēšanas, vadības, psiholoģijas un citi kursi.
Abu veidu bakalaura grādu ieguvējiem ir tiesības stāties maģistrantūrā, bet maģistra grādu
ieguvējiem – doktorantūrā. Maģistra grādam tiek pielīdzināti arī medicīnas, zobārstniecības un
farmācijas profesionālajās studijās iegūstamie grādi (5 un 6 gadu studijas) un to ieguvēji var
turpināt studijas doktorantūrā.
Profesionālajā augstākajā izglītībā bez bakalaura un maģistra programmām pastāv vairāki
citi programmu veidi.
Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības (koledţas) studiju programmas, pēc kuru
apguves iegūst ceturtā līmeľa profesionālo kvalifikāciju. Programmu apjoms ir 80–120 KP
(120–180 ECTS), un tās pamatā ir paredzētas profesijas apguvei, taču to absolventi var
turpināt studijas otrā līmeľa profesionālās augstākās izglītības programmās.
Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas, pēc kuru apguves
iegūst piektā līmeľa profesionālo kvalifikāciju. Šīs programmas var būt vismaz 40 KP (60
ECTS) apjomā pēc bakalaura grāda ieguves vai vismaz 160 KP (240 ECTS) apjomā pēc
vidējās izglītības ieguves. Abos gadījumos jānodrošina, lai programmas kopumā ietvertu
praksi ne mazāk kā 26 KP (39 ECTS) apjomā un valsts pārbaudījumu, tai skaitā
noslēguma darbu vismaz 10 KP (15 ECTS) apjomā. Ja 240 kredītpunktu programma ietver
bakalaura programmas obligāto daļu, tad absolventi iegūst tiesības stāties maģistrantūrā.
Doktorantūra. Kopš 2000.gada 1.janvāra Latvijā tiek piešķirts viena veida zinātniskais
grāds – doktors. Uzľemšanai doktorantūrā ir nepieciešams maģistra grāds. Doktora grādu
piešķir personai, kura sekmīgi nokārtojusi eksāmenus izraudzītajā zinātnes nozarē un
pieredzējuša zinātnieka vadībā izstrādājusi un publiski aizstāvējusi promocijas darbu, kas satur
1

Kredītpunkts (KP) Latvijā definēts kā vienas nedēļas pilna laika studiju darba apjoms. Vienam studiju gadam
paredzētais apjoms pilna laika studijās ir 40 kredītpunktu. Pārrēķinot Eiropas Kredītu pārneses sistēmas (ECTS)
punktos, Latvijas kredītpunktu skaits jāreizina ar 1,5.

oriģinālu pētījumu rezultātus un sniedz jaunas atziľas dotajā zinātľu nozarē. Promocijas darbu
var izstrādāt triju līdz četru gadu laikā doktorantūras studiju ietvaros augstskolā vai arī pēc
atbilstoša apjoma patstāvīgu pētījumu veikšanas. Promocijas darbs var būt disertācija,
tematiski vienota anonīmi recenzētu publikāciju kopa vai monogrāfija. Doktora grādu piešķir
promocijas padomes. Doktora grāda piešķiršanu pārrauga MK izveidota Valsts zinātniskā
kvalifikācijas komisija.
Atzīmju sistēma. Zināšanas vērtē, izmantojot 10 ballu vērtēšanas skalu:
Apguves
līmenis
ļoti augsts

Atzīme

Skaidrojums

Aptuvenā
ECTS atzīme

10

izcili (with distinction)

A

9

teicami (excellent)

A

8

ļoti labi (very good)

B

7

labi (good)

C

6

gandrīz labi (almost good)

D

5

viduvēji (satisfactory)

E

4

gandrīz viduvēji (almost satisfactory)

E/FX

negatīvs vērtējums (unsatisfactory)

Fail

augsts

vidējs

zems

3–1

Kvalitātes nodrošināšana. Saskaľā ar Latvijas normatīvajiem aktiem augstskolas un
koledţas var izsniegt valsts atzītus diplomus, ja studijas ir notikušas akreditētā augstskolā vai
koledţā, akreditētā studiju programmā un augstskolai ir apstiprināta satversme un koledţai
nolikums. Lēmumu par programmas akreditāciju pieľem Akreditācijas komisija, bet par
augstskolas un koledţas akreditāciju – Augstākās izglītības padome.
Papildinformācija:
1. Par izglītības sistēmu – http://www.izm.lv
http://www.aic.lv
2. Par augstskolu un programmu statusu – http://www.aiknc.lv

DAUGAVPILS UNIVERSITY
This Diploma Supplement follows the model developed by the European Commission, Council of Europe and
UNESCO/CEPES. The purpose of the supplement is to provide sufficient independent data to improve the
international „transparency‟ and fair academic and professional recognition of qualifications (diplomas,
degrees, certificates etc.).
It is designed to provide a description of the nature, level, context, content and status of the studies that were
pursued and successfully completed by the individual named on the original qualification to which this
supplement is appended. It should be free from any value judgements, equivalence statements or suggestions
about recognition. Information in all eight sections should be provided. Where information is not provided, an
explanation should give the reason why.

DIPLOMA SUPPLEMENT
D No. __________
1. INFORMATION IDENTIFYING THE HOLDER OF THE QUALIFICATION

1.1. Family name
1.2. Given name:
1.3. Date of birth (day, month,
year):
1.4. Student identification code:
2. INFORMATION IDENTIFYING THE QUALIFICATION

2.1. Name of qualification (in original language):
Doktors filoloģijā
(Doctor of Philology)

2.2. Main field of study for the qualification:
Humanities

2.3. Name (in original language) and status of awarding institution:
Daugavpils Universitāte, akreditēta 29.01.2004., valsts dibināta universitāte
(Daugavpils University, accredited 29.01.2004., state-founded university)

2.4. Name and status of institution administering studies: same as in point
2.3.

2.5. Language of instruction/examination: Latvian
3. INFORMATION ON THE LEVEL OF THE QUALIFICATION

3.1. Level of qualification:
Doctoral (research) degree

3.2. Official length of programme (years and credits), start and end date of
the acquisition of the programme:
3 years of full-time studies, from __________, till ___________, 120 Latvian
credit points, 180 ECTS credits.

3.3. Access requirements:
Master’s degree in philology

4. INFORMATION ON THE CONTENTS of studies AND RESULTS GAINED

4.1. Mode of study: full-time studies
4.2. Programme requirements:
acquire the study programme;
pass promotion examinations;
defend Doctoral thesis.

4.3. Programme details and the individual grades /marks/credits obtained:

COURSE TITLE
Foreign Language (English
Language)
Major Paradigms of the Western
Culture
Technologies of the Elaboration of
Doctoral Thesis
Contemporary Methodologies of
Literary Science
Theoretical Seminar
Contemporary Comparative Studies
History of Comparative Studies
Contemporary Research Conceptions
and Art
Cultural Processes of the Investigated
Epoch
Seminar in History of Literature
“History of a National Literatures of
the Investigated Epoch”
Major Paradigms of Contemporary
Literature
Elaboration of Doctoral Thesis
FINAL EXAMINATIONS

CREDITPOINTS

ECTS CP

7

10.5

4

6

1

1.5

4
4
2
2

6
6
3
3

4

6

2

3

2

3

6
82

9
123

EVALUATION

Promotion Examination in Literary
Science
Promotion Examination in Foreign
Language (English)

---

---

---

---

4.4. Grading scheme:
GRADE

10
9
8
7
6
5
4
3–1

MEANING

with distinction
excellent
very good
good
almost good
satisfactory
almost satisfactory
unsatisfactory

4.5. Overall classification of the qualification (in original language):
nav
none

5. INFORMATION ON THE FUNCTION OF THE QUALIFICATION

5.1. Access to further study:
none

5.2. Professional status:
not applicable

6. additional information

6.1. Additional information:
The present supplement is valid only with the diploma D No. ________
Daugavpils University Doctoral study programme „Literary Science” is
accredited.

6.2. Further information sources:
Daugavpils University
Vienības Street 13, LV – 5400
tel. 65422180, fax: 65422890
e-mail: du@du.lv

7. CERTIFICATION OF THE SUPPLEMENT

7.1. Date: ________
7.2. Signature __________________ Arvīds Barševskis
7.3. Capacity: Rector of Daugavpils University
7.4. Official stamp:

8. INFORMATION on the higher education system of latvia
The secondary education is required for the admission to studies in a university/college. All
holders of certificates and diplomas the general secondary education or vocational secondary
education meet the general admission requirements. However, the universities/colleges are
free to set specific admission requirements e.g. additional subjects that had to be taken at the
school level to quality for admission to a particular programme.
Bachelor (bakalaurs) and master (maģistrs) degrees are awarded in both, in academic and
professional higher education programmes.
The objectives of academic higher education (HE) are to prepare graduates for an
independent research, as well as to provide theoretical background for professional activities.
Academic programmes, leading to a bachelor degree, comprise 120 – 160 credits1:
compulsory part – > 50 (75 ECTS) credits, electives >20 (30 ECTS) credits, thesis >10 (15
ECTS) credits, and the rest is left for students as free choice. Duration of full-time studies is 6
– 8 semesters.
Academic programmes, leading to a master degree, comprise 80 (120 ECTS) credits, of which
> 20 (30 ECTS) credits are allocated for thesis, compulsory part of the programme includes
theoretical aspects of the specific field of scientific discipline > 30 (45 ECTS) credits and their
practical application in solving of actual problems >15 (22,5 ECTS) credits.
Academic education programmes are implemented according to the state standard of academic
education.
Higher education (HE)

The objectives of professional HE are to provide in-depth knowledge in a particular field,
preparing graduates for desing or improvement of systems, products and technologies, as well
as to prepare them for creative, research and teaching activities in this field.
Professional HE programmes, leading to a professional bachelor degree, are designed to
ensure professional competence, they comprise at least 160 (240 ECTS) credits and they
consist of: general courses >20 (30 ECTS) credits, theoretical courses of the chosen field >36
(54 ECTS) credits, specialization courses >60 (90 ECTS) credits, optional courses >6 (9
ECTS) credits, practical placement >26 (39 ECTS) credits, and state examinations including
thesis >12 (18 ECTS) credits.
Professional HE programmes, leading to a professional master degree, comprise no less than
40 (60 ECTS) credits: up-to-date achievements in the field – in theory and in practice >7 (10,5
ECTS) credits, practical placements >6 (9 ECTS) credits, state examinations including thesis
>20 (30 ECTS) credits as well as research training, courses of design, management,
psychology etc.
Graduates of both types of the bachelor degree have access to master studies, graduates of the
master degree – to doctoral studies.
Studies in medicine, dentistry and pharmacy professional studies (5 and 6 year studies), are
equal to the master degree and the graduates can continue their studies in doctoral level
programmes.
Apart from the programmes, leading to bachelor and master degrees, there are other types of
professional higher education programmes.

• first-level professional HE (university college) programmes comprise 80–120 (120–180
ECTS) credits and lead to the 4th level professional qualification. These programmes are
targeted mainly to the labour market. Yet, the graduates of the first-level programmes can
continue their studies in second-level professional programmes.
• second-level professional HE programmes lead to the 5th level professional qualification.
Such programmes can comprise either at least 40 (60 ECTS) credits for holders of the
bachelor degree or at least 160 (240 ECTS) credits for secondary school leavers. In both
cases programmes should include a practical placement of at least 26 (39 ECTS) credits and
graduation examinations including thesis >10 (15 ECTS) credits. Graduates of programmes
including the 70 (105 ECTS) credits compulsory part of the bachelor programme, have access
to master studies.
Doctoral studies
From January 1, 2000 a single type of doctoral (doktors) degree is being awarded in Latvia.
The degree of master is required for admission to doctoral studies. Doctoral degree is awarded
after public defence of doctoral thesis and successfully passed exams in the chosen scientific
discipline. The doctoral thesis has to include original results of the research and new
cognitions in the scientific discipline and may be a result of three to four years of doctoral
studies at a higher education institution or an equivalent amount of independent research. The
doctoral thesis may be a dissertation, assemblage of topically single peer reviewed
publications or monograph. The rights to award the doctoral degree are delegated by decision
of the Cabinet of Ministers to promotion councils established at the universities. The
procedure for awarding the doctoral degree is controlled by the Commission of the Scientific
Qualification.
Grading system: a 10-point grading scheme for knowledge assessment.
Achievement
level
very high
high

medium
low

Grade

Meaning

10
9
8
7
6
5
4
3–1

izcili (with distinction)
teicami (excellent)
ļoti labi (very good)
labi (good)
gandrīz labi (almost good)
viduvēji (satisfactory)
gandrīz viduvēji (almost satisfactory)
negatīvs vērtējums (unsatisfactory)

Approx.
ECTS grade
A
A
B
C
D
E
E/FX
Fail

Quality assurance. According to the Latvian legislation, state-recognized degrees/diplomas
may be awarded upon completion of an accredited programme in an accredited HE institution
holding a state-approved Satversme (By-law) or college statute. Decisions on programme
accreditation are taken by the Accreditation Board, while those on institutional accreditation –
by the Higher Education Council.

More information:
1. On educational system – http://www.izm.lv; http://www.aic.lv; www.eurydice.org
2. On status of programmes/institutions: http://www.aiknc.lv
1

Latvian credit point is defined as a one-week full-time study workload. An average workload
of a full-time study year in most HE programmes is 40 credits. Latvian credit point system is
compatible with ECTS. The number of ECTS credits is found by multiplying the number of
Latvian credit points by a factor of 1.5.

Pielikums nr. 11
Programmas izmaksas uz vienu studējošo
Studiju maksas aprēķins 2011./2012.gadā

Studiju programmas nosaukums:

Doktora studiju programma
"Literatūrzinātne"
Pilna laika
studijas
3
120

Studiju veids:
Studiju ilgums (gadi):
Kredītpunktu skaits KOPĀ:
Kontaktstundu skaits gadā:
Kontaktstundu skaits KOPĀ::
Minimālais studējošo skaits studiju
grupā:
Plānojamais studējošo skaits studiju programmā:
Programmas realizācijas vieta:

640
1920

5
15
Daugavpi
ls

Nr.

Rind
as
Nr.

Aprēķins

A

B

D

Akadēm.pers
onāla
īpatsvars

Kontaktstun
du
sadalījums

Profesors

26%

167

1

Asociētais profesors

33%

211

2

Docents

33%

211

3

Lektors

8%

51

4

Stundas
tarifa likme

Koeficients
par īpašiem
darba
apstākļiem

Profesors

8,3 Ls

1

6

1386,10

Asociētais profesors

6,6 Ls

1

7

1392,60

Docents

5,3 Ls

1

8

1118,30

Lektors

4,2 Ls

1

9

214,20

Asistents

3,4 Ls

1

10

0,00

Darba algas fonds gadā
Studiju programmas izmaksu
koeficients

11

4 111,20

12

1

Tematiskās jomas koeficients

13

0,844

Darba algas fonds gadā
Minimālais studējošo skaits studiju
kursā
Akadēmiskā personalā darba algas fonds uz 1
studējošo gadā

14

Akademiskā personāla algas fonds
Amats

Asistents

5

Amats

A1

15
16

4 111,20
5
822,24

Studiju programmas administratīvā personāla algas fonds
Amats

A2

Izmaksas
uz vienu
studējošo
mēnesī

Plānojamais
studējošo
skaits studiju
programmā

Studiju programmas direktors

15

18

0,00

Studiju programmas sekretāre

15

19

0,00

20

0,00

Studiju programmas administratīvā personāla algas
fonds gadā
Minimālais studējošo skaits studiju
programmā
Studiju programmas administratīvā personāla algas fonds uz 1
studējošo gadā

21

15

22

0,00

Fakultāšu administratīvā personāla algas fonds:
Amats

A3

Viena s
tudējošā
izmaksas
mēnesī

Plānojamais
studējošo
skaits
Universitātē

Dekāns

1460

23

0,00

Prodekāns

1460

24

0,00

Pārvaldes lietvedis

1460

25

0,00

Pārvaldes sekretārs

1460

26

0,00

Fakultāšu administratīvā personāla algas fonds gadā
Plānojamais studējošo skaits
Universitātē

27

0,00

Fakultāšu administratīvā personāla algas fonds uz 1 studējošo gadā

29

0,00

28

1460

Filiāles administratīvā personāla algas fonds:
Mēneša
tarifa likme
uz vienu
studējošo

Plānojamais
studējošo
skaits filiālē

Filiāles direktors

0,00 Ls

0

30

0,00

Filiāles direktora vietnieks

0,00 Ls

0

31

0,00

Filiāles sekretārs

0,00 Ls

0

32

0,00

33

0,00

Amats

A4

Filiāles administratīvā personāla algas
fonds gadā
Plānojamais studējošo skaits filiālēs
Filiāles administratīvā personāla algas fonds uz 1
studējošo gadā

34

0
0,00

35

Fakultāšu administratīvā personāla algas fonds
Grupa

A5

Personāla
īpatsvars
(slodžu
skaits)

Akadēmiskais personāls
Vispārējais personāls

A6

Personāla
darba alga
mēnesī

0,00

36
37

800,00

Darba algas fonds gadā
Plānojamais studējošo skaits
Universitātē

800 Ls

38

9 600,00

Fakultāšu administratīvā personāla algas fonds uz 1 studējošo gadā

40

Universitātes vispārējā personāla algas fonds

39

1470
6,53

Grupa

Vispārējais personāls

Personāla
darba alga
mēnesī

Personāla
īpatsvars
(slodžu
skaits)

1 050 Ls

278

41

1 050,00

Vispārējā personāla algas fonds gadā
Plānojamais studējošo skaits
Universitātē

42

12 600,00

Vispārējā personāla algas fonds uz 1 studējošo gadā

44

8,57

N1

Algas fonds uz 1 studējošo:

45

837,3

N2

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas (24.09%)

46

N3

Komandējumi un dienesta braucieni

47

4,00

Sakaru un pasta pakalpojumi

48

8,50

Nekustamā īpašuma nodoklis, zemes noma, citi nodokļi

49

5,20

Transporta uzturēšana, transporta pakalpojumi,
degviela

50

3,20

Telpu un inventāra noma

51

1,20

Tehniskā apkope

52

3,20

Remonta izmaksas, iestāžu uzturēšanas pakalpojumi

53

8,22

Studiju programmas akreditācija

54

2,20

Mācību prakse

55

Pakalpojumu apmaksa

56

31,72

Mācību līdzekļi

57

2,30

Biroja preces

58

1,25

Inventārs

59

1,00

Komunālie pakalpojumi

60

176,00

Materiāli, energoresursi, ūdens un inventārs

61

180,55

N6

Grāmatu un žurnālu iegāde

62

2,20

N7

Iekārtu iegādes un modernizēšanas izmaksas

63

Studentu aktivitātes

64

Sports un kultūra

65

Studentu sociālais nodrošinājums

66

N8

Citi izdevumi

64

Z1

Izdevumi zinātnes attīstībai

68

0,00

65

1 257,53

N4

N5

S1

Viena studējošā izmaksas gadā:

43

1470

201,7

0,00

