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Ievads: Doktora studiju programmas attīstības vides raksturojums
Ziņojumā ir apkopota Pedagoģijas doktora programmas attīstības pieredze kopš tās
akreditācijas (2002). Programma reakreditēta 2008.gadā. Kopš 2002.gada studiju programmas
pašnovērtējumos ir uzkrājies apjomīgs programmas attīstību un īstenošanu apliecinošs
materiāls. Tomēr šim materiālam objektīvu iemeslu dēļ ir raksturīgs fragmentārisms
2011./2012.st.g. (tā iemesls programma un tās īstenošana tiek nepārtraukti pilnveidota pašreizējās
situācijas dēļ, jo ar to esam iesaistījušies Eiropas Savienībā notiekošajā pakāpeniskajā doktora
programmu reformēšanas procesā un šajā procesā un šajā posmā vēl nav pilnībā saskaņotas
Eiropas ieceres ar Latvijas un DU iespējām. Turklāt pēdējos gados doktora programmu
pilnveidošanā bija jārēķinās arī ar ekonomiskās un universitāšu izglītības krīzēm un sekām).
Tāpēc, lai demonstrētu programmas procesuālo dinamiku un dažāda līmeņa kontekstus,
pašnovērtējuma ievadā tiek piedāvāts programmas attīstībai labvēlīgas vides veidošanas
procesa un programmas iekļaušanās šajā vidē apskats.
Pārmaiņas programmā tiks aktualizētas Eiropas Savienības, Latvijas un Daugavpils
Universitātes (2011./2012.st.g.) pašreizējo uzdevumu, paveiktā un turpmāk risināmo problēmu
līmenī:
Doktora studiju attīstība Eiropas Savienībā. Attīstības prasības un ieteikumi formulēti
Lisabonas deklarācijā, Boloņas procesa prasībās un Eiropas Universitāšu Asociācijas
ieteikumos par doktora programmu attīstību Eiropā. DU Pedagoģijas doktora programmas
attīstības izvērtēšanai tika izmantotas pieredzes, kas jau ir sasniegtas Eiropas Savienībā un
(2011./2012.st.g.) tiek piedāvātas kā labās prakses piemēri vai ir iecerētas kā reformas tuvākie un
stratēģiskie uzdevumi Eiropas Savienībā:
o kopš 2003. gada Izglītības un zinātnes ministru tikšanās Berlīnē, kad tika izvirzīts
stratēģisks jautājums par Eiropas kā zināšanu sabiedrības divu aspektu – Eiropas
augstākās izglītības un Eiropas pētnieciskās telpas apvienošanu; doktora līmeņa
izglītības jautājumu risināšana;
o kopš 2004. gada, kad sāka ieviest Eiropas Universitāšu Asociācijas (EUA) projekta
rezultātus doktora programmu īstenošanā (projektā tika risināti jautājumi par doktora
programmu struktūru, organizēšanu, finansēšanu, kvalitāti un inovāciju ieviešanu);
o kopš 2005. gada, kad Zalcburgas Boloņas seminārā tika formulēti desmit pamatprincipi
doktora programmu attīstībai Eiropas Savienības valstīs;
o 2008. gadā dotās doktora programmas reakreditācijas ziņojuma sagatavošanas laikā
Boloņas process īpaši akcentēja doktora programmu (trešā cikla) attīstību: programmu
kritiskās masas sasniegšanu augstākajā izglītībā, universitāšu kapacitātes attīstību
doktora programmu atbalstam un uzturēšanai, vides sagatavošanu, kas ļauj īstenot
doktora programmas ar mērķi izglītot cilvēkus pētnieka karjerai augstskolās un ārpus
akadēmiskajām iestādēm citām institūcijām;
o 2010. gadā tika formulētas otrās Zalcburgas rekomendācijas, kas apstiprinātas Eiropas
Universitāšu asociācijas padomē. Rekomendācijās uzsvērtas pamatatziņas, ka:
(1) doktora izglītībai ir noteikta vieta Eiropas augstākās izglītības un pētnieciskajā
telpā un tās galvenais komponents ir pētnieciskā darbība,
(2) doktora izglītība ir oriģināla un ļoti individuāla, tādēļ doktorantiem ir jāļauj būt
elastīgiem, attīstīt savu neatkarību, kritisko un radošo domāšanu gan savas
nozares ietvaros, gan ārpus tās robežām,
(3) doktora izglītībai ir jāattīstās autonomās un atbildīgās universitātēs, kas spēj
uzņemties pilnu atbildību par jauno pētnieku sagatavošanu un grāda piešķiršanu
[1].
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o Ar 2011. gadu ES sāk iznākt Journal of the European Higher Education Area, kurā tiek
diskutēts par doktora izglītību kā otro Zalcburgas rekomendāciju, tā arī pēdējās
desmitgades doktorantūras problēmu skatījumā (piemēram, ka doktorantūra atražo
augstskolu pasniedzējus, nevis pētniekus ārpus universitātēm, ka doktorantūras studiju
ilgums ietekmē „drošāku” tēmu izvēli, ka jāturpina risināt jautājumu par doktora darbu
zinātnisko uzraudzību utt.).
o Pēdējos gados ES aktualizētas diskusijas par doktora izglītības rezultātiem, kas tika
uzsāktas Boloņas deklarācijā, Dublinas deskriptoru izstrādāšanā un turpinātas Eiropas
kvalifikācijas ietvarstruktūras un Eiropas Augstākās izglītības telpas ietvarstruktūru
veidošanā. Šis process kopš 1999.gada ir aktualizējis jautājumus par normatīvā un
radošā, institucionālā un pētnieka intelektuālās brīvības, tradicionālā un inovatīvā
attiecībām doktora studijās, kā arī par universitātēm, kuras īsteno doktora studiju
programmas. Universitātēm jābūt vietām, kur dzimst atklājumi, kas nevar tikt iepriekš
noteikti un paredzēti un tas ir būtisks radošuma nosacījums. Diskusijās par doktora
izglītību izceļas pārliecība, ka otrās Zalcburgas rekomendācijas „jāsaprot nevis kā
noteikumus, kas novedīs pie doktora studiju standartizācijas Eiropā, bet gan kā
vadlīnijas, kurām var sekot dažādās un daudzveidīgās doktorantūras skolu un
programmu vidēs [2].
o 2011./2012. studiju gadā diskusija par doktorantūras attīstību Eiropā (Journal of the
European Higher Education Area, 2012,No.3) tika papildināta ar individuālās un
strukturētās doktorantūras jautājuma pieredžu izvērtēšanu (1) eiropeizācijas kontekstā
un ilustrēšanu ar (2) labas prakses piemēriem. Ar to tika aktualizēta doktorantūras
attīstība tās evolucionārajā skatījumā un saistībā ar Zalcburgas I un Zalcburgas II
principu īstenošanu un pakāpenisku doktorantūras pārveidošanu.
Neskatoties uz to, ka 2011.gada starptautiskās akreditācijas komisijas ziņojumā programma tika
novērtēta kā augstākā līmeņa un atzīta kā ilgtspējīga tālākā perspektīvā, ka programma ir
saglabājama, tās pilnveidošana tiek turpināta. 2011./2012 gadā ar programmas pieredzes
izvērtēšanu tika turpināta (1) programmas strukturēšana atbilstoši Eiropas vadlīnijām, uzsverot
vietējo apstākļu un iespēju lietderīgāku izmantošanu un (2) šīs iespējas tika un arī turpmāk tiks
rūpīgi izvērtētas Eiropas Universitāšu asociācijas popularizēto labas prakses piemēru kontekstā.
Programmas padomē uz 2012./2013. studiju gadu ir izkristalizējusies vajadzība pēc (1)
diskusijas par individuālo un kolektīvo darbības veidu saskaņošanas uzlabošanu doktora
programmā un (2) programmas pieredzes salīdzināšanu ar citu Eiropas universitāšu pieredzēm.
2011./2012. studiju gada noslēgumā Pedagoģijas doktora programmas padomē tika saskatīta
nepieciešamība pārspriest šos jautājumus pašreizējo eiropeizācijas pieredžu kontekstā, lai
pilnveidotu:
(1) doktorantu pētījumu uzraudzību,
(2) kolektīvo nodarbību organizēšanas grafiku (Programmas padomes sēdē 2012. gada augustā
tika izlemts kolektīvās nodarbības turpmāk organizēt nevis sesiju formātā, bet kā regulāras
ikmēneša divu dienu nodarbības. (Iepriekšējo gadu pašnovērtējumos sesiju formāts tika
piedāvāts no studējošo puses laikā, kad vairums doktorantūrā studējošo mācījās par maksu.
Pašreiz studējošie vairs nevar atļauties studijas par maksu, viņi izmanto pieejamās budžeta
vietas un Eiropas projekta stipendijas vai izmanto akadēmiskos atvaļinājumus, gaidot budžeta
vietu atbrīvošanos. Augustā, pārrunās par darba grafiku, studējošie atbalstīja regulāru nodarbību
formātu),
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(3) pedagoģiskās prakses jautājumu, kas tika aktualizēts no docētāju puses. Programmas
padomē paredzēts izstrādāt šo jautājumu no programmas turpmākās pilnveidošanas viedokļa un
arī eiropeizācijas kontekstā. Eiropeizācijas procesa pieredzēs pašreiz tiek attīstīta ideja par
profesionālās pilnveides iespēju, karjeras attīstības individuālo plānu izveidošanu un
īstenošanu doktora studijās. Šīs idejas īstenošana ir komplicētāka par tradicionālo uzskatu par
pedagoģisko praksi (DU pedagoģijas programmā tā tika īstenota laikā līdz tās pārcelšanai uz
Izglītības un vadības fakultāti jeb līdz 2001.gadam). Pašreizējos eiropeizācijas apstākļos
jautājumā ir jārēķinās ar trīs kontekstu saskaņošanu: (1) jautājuma risināšanu pašā doktora
studiju programmas struktūrā, (2) saskaņošanu ar institūcijas (šajā gadījumā DU) organizētajām
struktūrām, kuras atbalsta doktora programmas īstenošanu jeb ar "institūcijas atbalsta
struktūrām doktorantu karjeras attīstībai" (Zalcburgas II principi), (3) saskaņošanos ar
vadlīnijām Eiropas doktora studiju īstenošanai. Pašreiz Eiropas Komisija atbalsta integrētas
procedūras ieviešanu - jeb Personisko karjeras attīstības plānu, kas tiek ieteikts kā
standartizēts dokuments, ko piedāvā institūcijas/pēcdiploma skolas, lai palīdzētu doktorantiem
un to zinātniskajiem vadītājiem izsvērt, definēt un vadīt disertācijas projektu. Tajā tiek ieteiktas
4 sadaļas: (1) pētnieciskais projekts, (2) individuālais mācību plāns, (3) profesionālais projekts
un (4) uzraudzības plāns (Journal of the European Higher Education Area, 2012,No.3, 69.
lpp.).
2011./2012.gadā identificētie tuvākās attīstības uzdevumi:
(1) programmas padomes darbībā: (1.1.) pārskatīt programmas iepriekšējās īstenošanas pieredzi
no personiskās karjeras attīstības plāna ieviešanas iespējas perspektīvas, izvērtēt programmas
esošo potenciālu un (1.2.) identificēt jautājumus, kuri jārisina līdz ar eiropeizācijas procesa
attīstību programmas ietvaros (turpināt sekot Eiropas Universitāšu asociācijas priekšlikumiem
doktora studiju pilnveidošanai un ieteiktajiem labās prekses piemēriem, lai pēc to kritiskas
izvērtēšanas izveidotu DU pedagoģijas doktora programmas īstenošanaas apstākļiem un tās
idenditātei atbilstošus turpmākās attīstības risinājumus.
(2) vajadzība pēc saskaņošanās ar DU organizētajām institucijas atbalsta stuktūrām
doktorantūras atbalstam. Vajadzīga skaidrība par tuvākajiem risinājumiem doktora studiju
programmu atbalstam un iekļaušanos doktora programmu reformēšanas procesos eiropeizācijas
kontekstā. Programmas līmenī pašreiz ir skaidrība, ka programmu administrēšana (tehniskā) ir
nodota Studiju daļai, Doktorantūras centrs tiek likvidēt, bet nav skaidrība par turpmāko DU
doktora programmu atbalsta struktūru attīstību doktora programmu kvalitātes jautājumu
risināšanai to mērķa un satura perspektīvas attīstībā.
Doktora studiju attīstība Latvijā. Akreditācijai un reakreditācijai Programma tika izstrādāta
un pilnveidota pamatojoties uz LR Augstākās izglītības un Zinātniskās darbības likumiem,
Daugavpils Universitātes Satversmi, LZP lēmumiem, Daugavpils Universitātes Doktora studijas
reglamentējošiem nolikumiem un Senāta lēmumiem, DU uzņemšanas noteikumiem doktora
studijām, Ministru kabineta noteikumiem, Doktora zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas)
kārtību un kritērijiem, DU Promocijas Padomes nolikumu, DU Rektora rīkojumiem par
Pedagoģijas promocijas padomi, Izglītības un vadības fakultātes Ilgtspējīgas izglītības institūta
stratēģiju un prioritāriem pētniecības virzieniem.
Programma tiek īstenota Daugavpils Universitātes Izglītības un vadības fakultātes (IVF)
Ilgtspējīgas izglītības institūtā (III).
Programma veicina pedagoģijas zinātnes attīstību Latvijā un Latgales reģionā un sniedz
ieguldījumu Eiropas augstākās izglītības un Eiropas pētnieciskās telpas attīstībā.
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Pedagoģijas doktora studiju programmas attīstības vide Daugavpils Universitātē
Strukturālās pārmaiņas Daugavpils Pedagoģiskai Universitātei, pārveidojoties par Daugavpils
Universitāti, kļuva par iemeslu pedagoģijas doktora programmas pārcelšanai un īstenošanai
Izglītības un vadības fakultātē.
o Pedagoģijas doktora programmas pārcelšana un īstenošana IVF
Pedagoģijas doktorantūras programma attīstījās un tika īstenota Bioloģijas un ķīmijas fakultātes
Vispārīgās bioloģijas katedrā 80.-90.gados. Tā piedāvāja doktora studijas pedagoģijas mācību
metodiku apakšnozarēs.
80.gadu beigās tradīcija turpināja attīstīties Pedagoģijas un psiholoģijas katedrā, kur sāka
veidoties vides pedagoģijas un skolotāju izglītības pētījumu virziens, kļūstot par jaunas pieejas
aizsākumu izglītības filosofijā un ekoloģiskajā audzināšanā. Jau 90.gadu sākumā šī pieredze
ieguva starptautisku skanējumu (katedras pārstāvis tika iekļauts Kopenhāgenas Eiropas vides
izglītotāju grupā un darbojās arī Eiropas-Austrālijas vides izglītības pētnieku sadarbības
projektā);
1996.gadā izveidotā Izglītības un vadības fakultāte balstījās uz minētās vides pedagoģijas
pieejas attīstīšanu un pētījumiem par skolotāju izglītības pārorientēšanas iespējām uz
ilgtspējīgas attīstības mērķi.
Jaunās fakultātes pētījumi tika prezentēti vairākās globāla rakstura konferencēs Austrālijā un
Taizemē. Fakultāte kļuva pazīstama pēc tās pieejas vides/ilgtspējīgas izglītības jautājumā.
1999.gadā UNESCO uzaicināja fakultāti piedalīties UNESCO/UNITWIN globālajā
demonstrējošajā projektā par skolotāju izglītības pārorientēšanu uz ilgtspējīgas attīstības mērķi.
Šī globālā projekta ietvaros DU komanda ieguva vairākus darbības rezultātus, kas nodrošināja
vidi gan doktora programmas attīstībai, gan arī docētāju nepārtrauktai kompetences pilnveidei.
Tika izveidota un akreditēta doktora programma pedagoģijā (2002), izveidots Ilgtspējīgas
izglītības institūts (2003) [http://www.ise-lv.eu/], iedibināts starptautiskais zinātniskais žurnāls
angļu valodā Journal of Teacher Education and Training (tas tika iekļauts SCOPUS datu bāzē)
un uzsākta šī žurnāla ikgadējās starptautiskās konferences „Sustainable Development. Culture.
Education”organizēšana(2002)[http://www.ise-lv.eu/,
http://www.youtube.com/watch?v=bJlg27p-vds&NR=1,
http://www.youtube.com/watch?v=mZ9URCNejn0]. 2003.gadā pie Ilgtspējīgas izglītības
institūta Daugavpils Universitātē tika izveidots UNESCO globālā projekta Eiropas reģionālais
tīklojums. 2005.gadā tas pārtapa par Baltijas un Melnās jūras reģiona konsorciju izglītības
pētījumos. Fakultāte piedalījās UNESCO globālo skolotāju izglītības vadlīniju izstrādāšanā
(2005) un tās pieredze skolotāju izglītības vadlīniju īstenošanā un zinātnisko pētījumu bāzes
izveidošanā starptautiskajai sadarbībai izglītības pētījumos tika publicēta kā viena no labākajām
pieredzēm izglītības pārorientēšanā uz ilgtspējību (UNESCO, 2007) un tā tika demonstrēta arī
Ahmadabadas globālajā konferencē (2007) [3-6].
2009.gadā UNESCO eksperti novērtēja Ilgtspējīgas izglītības institūta pieredzi kā vienu no
piecām Eiropas un Ziemeļamerikas reģionā, kuras tika demonstrētas Bonnas starptautiskajā
izstādē un konferencē (http://www.esd-world-conference-2009.org/&#160).
2010.gadā institūtam tika piedāvāts dalīties savā pieredzē par izglītības pētījumu
attīstību, kur sākotnējās docētāju un studējošo (tai skaitā doktorantūrā studējošo) personīgi
nozīmīgās intereses pārauga par darbības pētījumu institūta stratēģijas īstenošanai un
pedagoģijas teorijas attīstībai. Šī pieredze tika publicēta UNESCO ANO Ģenerālās Asamblejas
sēdei sagatavotā izdevumā, kurā tika ziņots par paveikto Izglītības Dekādes ilgtspējīgai
attīstībai pirmajā pusē [6].
2011.gadā fakultātes un institūta pieredze studiju kursu īstenošanā, kas balstīti uz
darbības pētījumu tika prezentēta Pasaules vides izglītības kongresā Austrālijā (WEEC,2011).
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Fakultātes intereses attīstība par ilgtspējīgu izglītību un darbinieku dziļāka iesaistīšanās
ilgtspējīgas izglītības pētījumos izveidojās arī kā vide doktora programmas izveidošanai un
īstenošanai.
2012.gada maijā par DU pieredzi zinātnes pētījumu un doktora programmas sasaistīšanā
tika ziņots UNESCO/UNITWIM projekta seminārā Jorkas Universitātē (Toronto), kur tika
analizēta DU pieredze Baltijas un Melnās jūras reģiona konsorcija izglītības pētījumos
veidošanā un tā darbības koordinēšanā. Tika ziņots par šī konsorcija apakštīklojumiem, kuri tika
analizēti no sistēmiskā skatījuma un kur tika prezentēta arī DU doktora programmas iekļautība
un iesaistīšanās izglītības pētījumos un programmas izstrādāšanas starptautiskajā projektā
Krētas Universitātē (detalizēta informācija tiks piedāvāta Zinātniskās darbības pārskatā par
2012.gadu).
o Programmas īstenošanas vides veidošana Ilgtspējīgas izglītības institūtā kopš
2003.gada
Ilgtspējīgas izglītības institūta pētnieku, docētāju un doktorantu kopdarbība pirmajos
institūta pastāvēšanas gados tika mērķtiecīgi virzīta gan uz zinātnisko pētījumu attīstību
fakultātē, gan uz doktora programmas pilnveidošanu.
 Ilgtspējīgas izglītības institūta mērķis - veikt zinātniskos pētījumus, piedalīties valsts un
starptautiskos zinātniskos projektos, lai veicinātu ilgtspējīgas izglītības problēmu pētīšanu un
pētījumu rezultātu ieviešanu, veicinot uz ilgtspējīgu attīstību orientētu izglītību Latvijā.
 III pētnieciskās programmas nozīmīgākie aspekti:
augstākās izglītības pārorientēšana uz ilgtspējīgas izglītības mērķi un pedagoģiskās
teorijas izstrādāšana, kas veicina augstākās izglītības un pētniecības attīstību
universitātē un sagatavo pētniekus izglītības situācijas pētīšanai, ekspertīzei un
pārveidošanai ārpus universitātes - Latvijas un Eiropas izglītības telpā;
skolas izglītības pārorientēšana uz ilgtspējīgas izglītības mērķi, izglītības situācijas
pētīšana un līdzdalība skolas izglītības problēmu risināšanā Latvijā;
pētījumi nozaru pedagoģijā (gan skolas, gan augstskolas līmeņos), kuru mērķis
veicināt ilgtspējīgas attīstības mērķa īstenošanu, integrējot formālās, neformālās un
informālās pieejas ilgtspējīgas izglītības īstenošanai dažādās specifiskās mūžizglītības
jomās.
Pedagoģijas doktora programmas īstenošanā un institūta izveidošanā tika attīstīta sadarbība: (1)
starp institūta un fakultātes docētājiem, (2) starp docētājiem un doktorantiem un (3) starp
institūta doktorantiem un institūta ārvalstu partneriem – pētniekiem (kopš programmas
īstenošanas doktoranti ir piedalījušies zinātniskajās konferencēs Lietuvā, Igaunijā, Bangkokā,
Dienvidāfrikā, Honkongā, Vācijā, Austrālijā, Meksikā, ASV, Somijā, Lielbritānijā, Dānijā,
Norvēģijā, Itālijā, Čehijā, Bulgārijā, Havaju salās, Ungārijā, Spānijā, Portugālē, Nīderlandē,
Singapūrā, Turcijā, Indijā, Samoa, Francijā, Itālijā, Pakistānā, Zviedrijā u.c.valstīs).
Doktora programmas īstenošana tika saskaņota ar institūta attīstības stratēģiju. Studiju
programmas attīstībai un īstenošanai institūtā tika izveidota iekļaujoša pētnieciskā vide. Tajā
mērķa vienotība un partnerattiecības ietekmēja pakāpenisku akcentu nomaiņu doktorantūras
programmā. No zināšanu apguves un pētniecības darbības blakus nostatīšanas doktora
programma pakāpeniski tika virzīta uz pētniecisko darbību un atbildību par tās kvalitāti kā
vadošo darbību trešajā augstākās izglītības ciklā.
Ilgtspējīgas izglītības institūta pieeja sakrīt ar Eiropas Savienības pamatnostāju, ka doktora
studiju līmenī: (1) jāsaglabā atvērtība, dažādība, elastīgas adaptēšanās iespējas un individuālo,
kam jāparādās oriģinālajos pētījumos, (2) zinātnes attīstībai jābalstās uz doktora studiju procesā
iesaistīto dalībnieku atbildību par pētnieciskās vides pilnveidošanu un pētījumu īstenošanu.
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Kopš doktora programmas izveidošanas pedagoģijas attīstīšana izglītības un izglītības
pētniecības pārorientēšanai uz ilgtspējīgu attīstību ir programmas nemainīga stratēģiskā
mērķorientācija. Programmas attīstības rezultāti sakrīt ar ES Padomes secinājumiem par
izglītību ilgtspējīgai attīstībai, kas tika publicēti 2010.gada 19.novembrī. Dokumentā tiek
norādīts, ka (1) Eiropas attīstības stratēģijai ir fokuss uz izglītību ilgtspējīgai attīstībai, (2) ir
jāizceļ ilgtspējīgai attīstībai vajadzīgās kompetences un jāatzīst to nozīme nākotnei un
izdzīvošanai, (3) ilgtspējīgai attīstībai un zinātnei ir svarīgas vairākas pamatprasmes: kritiskā
domāšana, problēmu risināšana, jaunrade, iniciatīvas uzņemšanās, lēmumu pieņemšana un (4)
ar ilgtspējīgu attīstību saistītās prasmes vislabāk apgūt pateicoties personiskajai pieredzei,
iekļaujošam mācību procesam, rīcībai un motivācijai.
Šī dokumenta saturs sakrīt ar secinājumiem, kuri gūti (1) veidojot Ilgtspējīgas izglītības institūtā
pedagoģijas doktora programmu un īstenojot demonstrējošo darbības pētījumu un (2) LZP un
IZM projektos, kuros doktora darbu vadītāji un doktoranti veica pētījumus par holistisku
ilgtspējīgu izglītību, par iespējām radīt ilgtspējīgas izglītības teoriju un pētniecisko prasmju
attīstību veicinošu vidi darbības pētījumā skolotāju izglītībā un augstskolā.
[1] Bitušikova,A (2011). Rethinking and Reforming Doctoral Education in Europe: Om the Road to Innovation
Union. Journal of the European Higher Education Area, 2, 1-16.
[2] Vandenkendelaere, B. (2011). A definition of excellence:Opportunity for a pit stop? Journal of the
European Higher Education Area, 2, 49-64.
[3] UNESCO (2005) Guidelines and Recommendations for Reorienting Teacher Education to Address
Sustainability. UNESCO Paris section, Technical paper N°2-2005, p.23.
[4] Salite, I. & Pipere, A. (2007) Journal of Teacher Education and Training: Deepening Action Research.
In McKeown, R. (ed.) Good Practices in Education for Sustainable Development: Teacher Education
Institutions. UNESCO Education for Sustainable Development in Action Good Practices N°1 January 2007,
41-47.
[5] Belousa, I. & Micule, I. (2007) Experience of the Institute of Sustainable Education. Faculty of Education
and Management, in Vilela, M. & Corrigan, K. (eds.) Good Practices Using the Earth Charter: UNESCO
Education for Sustainable Development in Action, Good Practices, 3: 157 – 161. November 2007. [ISBN 978–
9977–925–54– 7].
[6] Salīte, I., Gedžūne, I., & Gedžūne, G. (2010). From personally relevant experience to action research for
sustainable education. In M. Witthaus, K. McCandless, & R. Lambert (Eds.), Tomorrow Today (pp. 95–98).
Leicester: Tudor Rose, UNESCO. [ISBN 0-9536140-8-5]
The research approach used by the researchers of ISE is available on-line in the articles published in
JTET/JTEFS, collection “Education and Sustainable Development: First Steps Toward Changes” and the new
scientific journal “Discourse and Communication for Sustainable Education” (see website of ISE
http://www.ise-lv.eu/).

No 2012. gada oktobra līdz 2013.gada oktobrim Doktora programmas direktore (un arī
pašreizējā BBCC prezidente ) un Ilgtspējīgas izglītības institūta direktore piedalīsies Baltijas
jūras reģiona tīklojuma izveidošanā pie Gotlandes Universitātes (Zviedrijā), kas pavērs iespēju
pētnieku, izglītības darbinieku un izglītības politikas veidotāju sadarbības padziļināšanai
Baltijas reģionā izglītības pētījumos, Dekādes uzdevumu izvērtēšanā un dos iespēju Institūtam
iesaistīties arī starptautiskajā sadarbībā pēc Dekādes. Šī perspektīva paredz arī Pedagoģijas
doktora programmā studējošo un strādājošo pētnieku iekļaušanos Baltijas jūras reģiona
izglītības problēmu pētīšanā un risināšanā. Šajā programmā ilgtspējīguma jautājumi izglītībā un
šo jautājumu pētīšana ir programmas satura kodolā un arī programmas virssaturā.
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1. Pedagoģijas doktora programmas mērķis un uzdevumi, studiju rezultāti
o Jebkurai konkrētai doktora studiju programmai mērķu pamatā ir plašāki konteksti, kas
norāda uz sabiedrības attīstības stratēģiskajām mērķorientācijām, universitātes misiju un
specifiskās zinātnes vai tās apakšnozares izaicinājumiem. Konkrētās programmas mērķis un
uzdevumi tiek formulēti, integrējot šos kontekstus.
Doktora studiju programmas dažādu līmeņu mērķu konteksti:
globālās, Eiropas Savienības un Latvijas sabiedrības stratēģiskās attīstības kontekstā zinātnes un izglītības pārorientēšana uz ilgtspējīgu izglītību [ANO Dekādes Izglītība
ilgtspējīgai attīstībai mērķis, Eiropas Savienības Padomes secinājumi par izglītību
ilgtspējīgai attīstībai un Latvija 2030 (stratēģiskās attīstības plāns)].
Daugavpils Universitātes kontekstā doktora studiju programmas vispārīgais mērķis –
piedāvāt iespēju iegūt starptautiski pielīdzināmu zinātņu doktora grādu DU pārstāvētās
zinātņu nozarēs, apgūt studiju un pētniecības darba organizācijas un vadības principus.
pedagoģijas zinātnes attīstības kontekstā doktora studiju programmas specifiskais mērķis
– sagatavot augsti kvalificētus zinātniekus pedagoģijā Latvijas un citu valstu izglītības
institūcijām, kas var sekmēt izglītības attīstību.
Pašreizējais Daugavpils Universitātes doktora studiju programmas pedagoģijā konkrētais
mērķis:
o augstākās kvalifikācijas pētnieku sagatavošana pētnieka karjerai, iesaistot doktorantus
pētnieciskā darbībā, kura veicina uz ilgtspējīgu attīstību orientētu pētniecisko prasmju un
pētnieka identitātes attīstību, kuru jaunais pētnieks apliecina ar sava promocijas darba
rezultātiem, kas tiek piedāvāti ilgtspējīgai pedagoģijas un izglītības attīstībai.
Studiju programmas uzdevumi:
(1) piedāvāt doktorantiem iespējas iesaistīties Ilgtspējīgas izglītības institūta pētniecības
programmas īstenošanā, kuras mērķis ir ilgtspējīgas izglītības teorijas radīšana un ieviešana
Latvijas izglītībā augstskolas, skolas un nozaru pedagoģijas praksē,
(2) piedāvāt doktorantiem iespējas radīt jaunas zināšanas un aprobēt savu pētījumu rezultātus
starptautiskā līmenī, iesaistoties starptautiskās sadarbības tīklojumos, lai doktorantu lokālie
zinātniskie pētījumi tiktu papildināti ar globālo izglītības pētījumu kontekstu,
(3) piedāvāt doktorantiem iespēju veikt patstāvīgu zinātnisku pētījumu izvēlētajā pedagoģijas
apakšnozarē un aizstāvēt pētījuma rezultātus promocijas darbā, kas veicinātu pedagoģijas
attīstību Latvijā un Eiropā.
2010./2011.st.g. Pašreizējais DU Pedagoģijas doktora studiju programmas mērķis un uzdevumi
nav pretrunā ar otrajiem Zalcburgas ieteikumiem, kas tika apstiprināti 2010.gadā, jo programma
ir iekļāvusies Ilgtspējīgas izglītības institūta stratēģijas īstenošanā. Ir cerības, ka nacionālajā
līmenī tuvākajā laikā tiks precizēti nosacījumi (vadlīnijas) jautājumos, kas, lai gan ir
pašsaprotami kā doktorantūrai atbilstīgi, nav pietiekami precīzi norunāti. Šie jautājumi saistās
(1) ar attieksmi pret kredītpunktu skaitu un Zalcburgas ieteikumu īstenošanu, balstoties uz
radošu, elastīgu, individuālu doktorantūras un doktoranta darbu, kura mērķis ir pētnieka
skatījuma (identitātes) izveidošanās caur pētniecisko darbību un vispārīgu vienošanos šo
ieteikumu īstenošanai nacionālā līmenī, (2) ar darbu vadītāju noslogojuma noteikšanu, jo fokuss
uz pētījumu nav pārnesams, nerēķinot prasību izmaiņas doktora darba vadītājam un
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nesaskaņojot atbildību (gan doktoranta, gan vadītāja) par tās īstenošanai nepieciešamo laika
ietvaru institūcijās un valstī.
Ilgtspējīgas izglītības institūta darbinieku un jauno pētnieku (doktorantu) kopdarbība ir nesusi
rezultātus, kas guvuši novērtējumu starptautiskajā līmenī (skat. http://www.ise-lv/eu ).
2011./2012.st.g.
(1) Gada laikā skaidrība par doktorantūras reformas uzdevumiem metodoloģiskā pamata līmenī
nepalielinājās ne Latvijas, ne DU līmenī.
(2) Starptautiskā programmas akreditācija deva iespēju "ieraudzīt" ekspertu reakciju uz
programmas stāvokli un gūt pārliecību, ka programmas attīstības stratēģiskais virziens, pieejas
un programmas specifiskais suturs nav pretrunā un tiek attīstīts saskaņā ar Eiropas reformas
iecerēm. Pašreiz programmas pakāpeniskā attīstība iekļaujas Eiropas Savienības doktora
programmu attīstības vadlīniju ietvarā un iepriekš īstenotais kurss uz programmas attīstību
uzturošās bāzes radīšanu un pūliņi doktora programmas strukturēšanai caur individuālās un
kolektīvās darbības saskaņošanu ir turpināmi.
Uz 2012./2013. gadu paveras iepriekšējās sadarbības paplašināšana starp divu Latvijas
Universitāšu doktora programmām - DU Pedagoģijas Doktora programmu un RTU Doktora
studiju programmu e-tehnoloģijās un pārvaldībā. Iepriekšējos gados DU žurnāla un BBCC
ikgadējās konferencēs RTU e-tehnoloģiju un pārvaldības doktora programmas doktoranti un
docētāji ir sadarbojušies pētījuma rezultātu starptautiskajā prezentēšanā. 2011./2012.studiju
gadā ir bijusi abpusēja sadarbība pēc "simbiozes" parauga (konsultācijas efektīvākai tehnoloģiju
izmantošanai pētniecisko diskusiju un procesa uzturēšanai no RTU doktorantu puses un
konsultācijas par darbības pētījuma metodes stratēģisku izmantošanu e-studiju kursos no DU
puses). Uz 2012./2013.gadu sāk izkristalizēties iespēja sadarbības padziļināšanai (semināri RTU
doktorantūras skolas atsevišķos pasākumos). Šis abu augstskolu doktora programmu sadarbības
praksē atrastais reālais pamats uzrāda jaunu iespēju starpdisciplinārai un starpnozaru sadarbībai
un atbilst programmu eiropeizēšanas iecerei.
o Studiju rezultāti
2008.gada programmas reakreditācijas ziņojumā tika uzsākta doktora studiju rezultātu tēma.
Tika izmantoti priekšlikumi, kas izrietēja no Boloņas un Dublinas deskriptoru ierosināšanas,
iznākumi, kas bija izveidojušies Latvijā, un ASV, Austrālijas un Eiropas ekspertu pieredzes un
ieteikumi.
Uz šo pieredžu pamata 2008.gadā šai Pedagoģijas doktorantūras programmai tika pielāgots tā
laika Eiropas Savienības skatījums par studiju rezultātiem zināšanu, prasmju un attieksmju
formā:
Zināšanas:
o plašas – mūsdienu pedagoģijā un tās metodoloģijā,
o dziļas – kādā no pedagoģijas apakšnozarēm (augstskolas, skolas vai nozaru pedagoģijā),
o zināšanas sakņotas pētnieka identitātē, tādējādi tās ir personiskas, jēgpilnas un kritiski
orientētas uz problēmu identificēšanu izglītībā, tās teorijas un prakses pārveidošanu, atvērtas
mainīgajiem izglītības procesa nosacījumiem, elastīgas jaunā piesaistīšanai un
pārorientēšanās procesu ierosināšanai ar mērķi veicināt izglītības ilgtspējīgumu.
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Prasmes:
o pētnieka – prasme identificēt izglītības problēmas, izstrādāt to pētījuma stratēģiju (dizainu),
izvēlēties atbilstošas pētījuma metodes, veikt datu analīzi, iegūt rezultātus, interpretēt tos
konkrētas situācijas un mūsdienu pedagoģijas skatījumā un piedāvāt pētītās problēmas
risinājumus ieviešanai izglītības praksē,
o eksperta: (a) prasme identificēt atskaites sistēmas (pedagoģisko pieeju, metožu un
paņēmienu kongruenci jeb metodoloģisko pamatu) pedagoģijas teorijā un (b) prasmes vērtēt
un izvērtēt izglītības prakses gadījumus, identificējot to atskaites sistēmu atbilstību
izvirzītajiem izglītības mērķiem un esošajiem resursiem, ieviesto atskaites sistēmu atbilstību
vietējām situācijām un attīstības iespējām un prasme sagatavot priekšlikumus izglītības
procesa kvalitātes pilnveidošanai,
o gatavība mācību līdzekļu izvērtēšanai un sagatavošanai kādā no pedagoģijas
apakšnozarēm: (a) izvērtēt mācību līdzekļu virssatura atbilstību ilgtspējīgas izglītības un
ilgtspējīgas attīstības mērķiem un (b) novērtēt mācību līdzekļu satura un tā struktūras
atbilstību kādai zinātnes vai integrētu zinātņu jomai (zinātniskums), izvērtēt tā saturu kā
mācīšanās līdzekli, kuru studējošie izmantos mācoties un iespējamās ietekmes, kas
sagaidāmas izmantojot mācību līdzekļus.
Attieksmes:
o attieksme balstīta uz noturīgu personisku/profesionālu interesi, kas nostiprināta studiju
laikā, padziļinot pedagoga/pētnieka/eksperta kompetenci augstskolas, skolas vai nozaru
pedagoģijas apakšnozarēs un personisku/profesionālu vajadzību darboties pedagoģijas
pētniecībā un teorijas attīstībā, lai piedalītos izglītības stāvokļa uzlabošanā,
o attieksme, kas ir saskaņota ar pārliecību, ka izglītībai jātiecas uz ilgtspējīgas attīstības mērķi,
kurā ilgtspējīgums (pašreizējā pedagoģiskās apziņas posmā) tiek formulēts kā komplicēts
četrdimensiju fenomens (vides, sociālā, ekonomiskā, kultūras dimensijas to specifiskajās
mijiedarbības izpausmēs un attīstībā), kurā pētniekiem ir iespēja iedziļināties, iekļauties un
pašrealizēties jau zināmu un vēl neizpētītu kontekstu, principu un likumsakarību pētīšanā un
interpretēšanā.
Latvijā 2008.gada decembrī tika apstiprināti noteikumi Nr. 990, kuri papildināti kā
noteikumi Nr.931 05.10.2010. ar Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras doktora līmenim
atbilstošo zināšanu, prasmju un kompetences aprakstu.
Doktora studiju rezultāti (pēc MK noteikumiem):
Zināšanas (zināšanas un izpratne) – spēj parādīt, ka pārzina un izprot aktuālākās zinātniskās
teorijas un atziņas, pārvalda pētniecības metodoloģiju un mūsdienu pētniecības metodes
attiecīgajā zinātnes nozarē vai profesionālajā jomā un dažādu jomu saskarē.
Prasmes (spēja pielietot zināšanas, komunikācija, vispārējās prasmes) – spēj patstāvīgi
izvērtēt un izvēlēties zinātniskiem pētījumiem atbilstošas metodes, ir veicis ieguldījumu
zināšanu robežu paplašināšanā vai devis jaunu izpratni esošām zināšanām un to pielietojumiem
praksē, īstenojot būtiska apjoma oriģinālu pētījumu, no kura daļa ir starptautiski citējamu
publikāciju līmenī. Spēj gan mutiski, gan rakstiski komunicēt par savu zinātniskās darbības
jomu (savu nozari) ar plašām zinātniskajām aprindām un sabiedrību kopumā. Spēj patstāvīgi
paaugstināt savu zinātnisko kvalifikāciju, īstenot zinātniskos projektus, gūstot zinātnes nozares
starptautiskajiem kritērijiem atbilstošus sasniegumus, vadīt pētnieciskus vai attīstības
uzdevumus uzņēmumos, iestādēs un organizācijās, kur nepieciešamas plašas pētnieciskas
zināšanas un prasmes.
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Kompetences (analīze, sintēze un novērtēšana) – spēj, veicot patstāvīgu, kritisku analīzi,
sintēzi un izvērtēšanu, risināt nozīmīgus pētnieciskus vai inovāciju uzdevumus, patstāvīgi
izvirzīt pētījuma ideju, plānot, strukturēt un vadīt liela apjoma zinātniskus projektus, tajā skaitā
starptautiskā kontekstā.
o Doktora studiju rezultātu apspriešanā Latvijā sava loma ir bijusi arī doktora kvalifikācijai,
kurā tika formulētas doktora nozīmīgākās kompetences.
Vispārīgajā raksturojumā doktoram atbilst: Doktora kompetences ir iegūtas pētniecībā balstītās
studijās un patstāvīgos pētījumos. Doktors spēj starptautiskā līmenī un kontekstā pasniegt
augstskolā, realizēt un vadīt pētnieciskus vai attīstības uzdevumus uzņēmumos un citās valsts
vai privātās iestādēs un organizācijās, kur nepieciešamas plašas pētnieciskas zināšanas un
prasmes. Doktors ir pierādījis, ka spēj, veicot patstāvīgu, zinātniskajās atziņās un metodēs
balstītu analīzi, realizēt zinātniskus projektus, gūstot zinātnes nozares starptautiskiem
standartiem atbilstošus zinātniskos sasniegumus.
Intelektuālās kompetences. Doktors spēj: (1) gan mutvārdos, gan rakstiski komunicēt lielu
zināšanu apjomu, (2) patstāvīgi formulēt un strukturēt ilgstošus liela apjoma zinātniskus
projektus.
Profesionālās un akadēmiskās kompetences. Doktors spēj: (1) veikt pētījumus starptautiskajā
līmenī un starptautiskā kontekstā, (2) patstāvīgi izvērtēt metodiku atbilstību zinātniskajiem
projektiem, (3) zina un izprot starptautiskās zinātnes vides jaunākās zinātniskās teorijas un
pētniecības metodes, (4) spēj īstenot atbildību attiecībā uz savu pētniecisko darbību saskaņā ar
zinātnes ētikas kodeksu.
Praktiskās kompetences. Doktors spēj: (1) uzņemties akadēmisku un profesionālu atbildību par
augstas sarežģītības pakāpes uzdevumu veikšanu un plānot tos, balstoties uz zinātniskām
teorijām un izmantojot mūsdienu tehnoloģijas un eksperimentālas metodes, (2) pieņemt
lēmumus, pamatojoties uz sarežģītu informāciju un dokumentāciju.
2010./2011.st.g. Pēc otro Zalcburgas ieteikumu doktora studijām apstiprināšanas, ar jaunu
spēku sāka attīstīties diskusijas, kurās kļuva saskatāms, ka (1) doktora studiju rezultāti nav
standartizējami, kā tas ir bakalaura un maģistra līmeņiem, (2) doktora studijām rezultāti ir
jāapraksta vadlīniju formā un, ka (3) doktora izglītības iznākums ir jaunais zinātnieks un viņa
devums sabiedrībai, kas iegūts caur viņa zināšanām, kompetencēm un prasmēm, kas iegūtas
pētījumā un arī ar viņa zināšanu atvērtību pret citām disciplīnām. Tādejādi doktora studiju
iznākumi ir jāpārbauda pēc to oriģinalitātes un derīguma izplatīšanai zinātniskajās aprindās.
Pašreiz ir izvērsusies diskusija, kurā turpinās ekselences jēdziena nozīmes konkretizēšana otro
un arī pirmo Zalcburgas ieteikumu kontekstos: jāsekmē dažādība un līdzdalība, studiju
procesam jābūt studentcentrētam, jābalstās uz konstruktīvisma teorijām. Tai ir raksturīgas
inovatīvas mācīšanas metodes, kuru mērķis ir sekmēt mācīšanos dialogā ar pasniedzējiem un
citiem studentiem, kā arī tas, ka studenti tiek uztverti kā aktīvi dalībnieki savā mācīšanās
procesā; tādējādi tiek sekmētas pārnesamas prasmes, piemēram, problēmu risināšana, kritiskā
un refleksīvā domāšana. Dialogs dod studentiem īpašuma tiesības uz mācību programmu.
Grupu darbs attīsta studentu refleksīvās domāšanas prasmi.
Šajās diskusijās kļūst saskatāmāka doktora studiju nozīme pašreizējā attīstības posmā un
cerības, kas tiek saistītas ar zinātnes un izglītības pārorientēšanu uz ilgtspējīgu attīstību.
Ziņojuma ievadā jau uzsvērām ES Padomes secinājumos pieminētās ilgtspējīgai attīstībai un
zinātnei nozīmīgākās kompetences (kritiskā domāšana, problēmu risināšana, jaunrade,
iniciatīvas uzņemšanās, lēmumu pieņemšana), kuras tiek gūtas caur personisku pieredzi,
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iekļaujošā mācīšanās procesā, kurā tiek attīstītas prasmes, kuras atklājas cilvēka rīcībā un
motivācijā. Doktora studiju programmas iekļaušana Ilgtspējīgas izglītības institūta stratēģijas
īstenošanā un doktorantu līdzdalība pētniecībā ir reāli pastāvoši nosacījumi, un programmā
iegūtie rezultāti apstiprina to, ka gan programmas, gan Institūta attīstība un izmaiņu virziens
sakrīt ar ieteikumiem doktora studiju īstenošanai Eiropas Savienībā.
Kopsavilkums par programmas ziņojumos attīstīto saturu – programmas mērķi,
uzdevumiem un studiju rezultātiem. Laikā no 2002.gada līdz 2008.gadam šīs programmas
mērķi un uzdevumi tika papildināti un balstīti uz pieredzēm, kas tika iegūtas programmas
attīstības gaitā. Notika mērķu un uzdevumu precizēšana, meklēta iespēja iekļaut šajos
formulējumos tās specifiskās pazīmes, kas programmu izceļ, kā specifiski virzītu lokāli un
globāli nozīmīgu pasākumu. Šie meklējumi ir attīstījušies virzienā, kas saskan ar vērtībām,
kuras šajā laikā tika akcentētas gan Latvijā, gan Eiropas Savienībā un arī globālajā izglītības
pētījumu un attīstības līmenī. Šīs vērtības tika saistītas ar zinātnes, universitāšu, Eiropas
augstākās izglītības un kopīgās zinātnisko pētījumu telpas un Eiropas Savienības Padomes
secinājumiem par izglītības īstenošanu ilgtspējīgas attīstības mērķim. Pedagoģijas doktora
studiju programmā šīs mūsdienu prasības ir atspoguļotas kā mērķorientācijas, kas norāda uz
pedagoģijas attīstības uzdevumiem un sagaidāmajiem studiju rezultātiem. Studiju rezultātu
formulējumi sākumā balstīti uz Boloņas procesa secinājumiem un formulēti 2008.gadā. Vēlāk
tie papildināti ar Latvijā izstrādāto uzskatu par doktora studiju rezultātiem. Diskusija par
doktora studiju rezultātiem Eiropas un globālajā augstākās izglītības un pētniecības telpā nav
beigusies. Programmas attīstība var dot papildinājumus, kas veicinās pedagoģijas teorijas un tās
prakses attīstību un tajā tiek/tiks respektēta daudzveidība, kurai jāattīstās un jāsaglabājas
dažādās doktora studiju programmās.
2011./2012.st.g. Starptautiskā programmas akreditācija izglītības jomas visos trīs līmeņos bija
labs mācīšanās gadījums, kurā tika ekspertēta saikne starp trīs līmeņu studiju programmām,
atbildība par pēctecību un pārbaudīti doktora programmas Pedagoģijā pārveidojumi laikā kopš
2002.gada, kad programma tika pārcelta uz Izglītības un vadības fakultāti un pirmo reizi
akreditēta. Ekspertu vērtējums - "potenciāli nozīmīga programma, ilgtspējīga garākā laikā,
saglabājama" programmas komandai ierosināja jaunu iedvesmas vilni un interesi par:
(1) kopīgu "uzraudzības kultūru, ko pieņem zinātniskie vadītāji, doktorantūras skolas vadītāji un
doktoranti Eiropas Universitāšu pieredzēs,
(2) doktorantu un zinātnisko vadītāju tiesībām un atbildību pašreizējo doktora izglītības
vadlīniju kontekstā, par inovatīvajiem līdzekļiem Eiropas doktora programmu reformas
uzsāktajos pārveidojumos un to ieviešanas iespējām DU Pedagoģijas doktora programmā,
kā arī par
(3) doktora izglītības reformas uzdevuma - attieksmes pārmaiņas īstenošanu doktora
programmā, programmu īstenojošā institūcijā un sabiedrībā. Programmas komandai radās
arī lielāka interese par Eiropas kvalifikācijas ietvara mūžizglītībai 8.līmeņa (doktora līmeņa)
deskriptoriem, kas daudzās universitātēs ir pazīstama tēma šī līmeņa programmu
īstenošanai.

14

2.Doktorantūras programmas darba organizācija
2.1. Programmas plāna atbilstība universitātes mērķiem un uzdevumiem
Programma atbilst DU stratēģiskajam plānam attīstīt doktora programmas, kuras sagatavo
pētniekus darbam universitātēs, citās augstskolās, kā arī pētniekus citām neakadēmiska rakstura
iestādēm. Šis uzdevums sakrīt ar Latvijas un Eiropas Savienības pamatnostādnēm doktorantūras
programmu attīstībā (tās ir formulētas Boloņas procesa un Eiropas universitāšu asociācijas
apstiprinātajos dokumentos).
Programmas virssatura ievirze uz ilgtspējīgu izglītību un ilgtspējīgas attīstības mērķi ir
pazīme, kas izvirzīta Eiropas Savienībā kā vajadzība pēc daudzveidības doktora programmu
līmenī (trešais Zalcburgas princips, 2005) un Eiropas Universitāšu reformā kā vajadzība
pārorientēt augstāko izglītību un universitātes zinātni uz ilgtspējīgu attīstību.
Doktora programmas darbs tiek organizēts saskaņā ar DU doktora studiju nolikumu. Doktora
studijas koordinē DU doktorantūras daļas vadītājs un DU Zinātņu prorektore. Programmas
īstenošanu organizē doktorantūras metodiķe un doktora studiju programmas direktore un
sekretāre.
Programmas padome. Laikā pēc programmas akreditācijas tika ieviestas studiju programmu
Padomes. Tās apstiprina DU Senāts. Pedagoģijas programmas padomes apstiprinātais sastāvs:
profesore I.Salīte, profesore A.Pipere, profesore J.Davidova, profesore E. Krastiņa, profesore
A.Šļahova.
Programmas padome analizē un koriģē programmas īstenošanu un apspriež tās turpmākās
attīstības iespējas. Tā izlemj arī jautājumus par promocijas darbu vadītājiem. Par promocijas
darba vadītāju ar pedagoģijas doktora programmas padomes lēmumu var tikt ieteikts profesors,
asociētais profesors, kā arī vecākais pētnieks vai docents, kas ir speciālists doktoranta izvēlētajā
pētījuma jomā. Promocijas darbu var vadīt arī divi speciālisti atbilstošajās apakšnozarēs.
Promociju darba vadītāju un promocijas darba tēmu apstiprina DU Zinātņu padome.
Uz 2012./2013. studiju gadu programmas padomei ir radusies nepieciešamība izpētīt
uzraudzības idejas izvērtēšanu programmā un izpētīt šī principa īstenošanas pieredzes Eiropas
universitātēs, lai izstrādātu savu šīs idejas īstenošanas plānu DU Pegadoģijas doktora
programmā atbilstoši vietējās situācijas apstākļiem.
Promocijas padome. Darbojas pēc DU Promocijas padomes, Pedagoģijas promociju padomes
nolikuma un atbilstoši LR normatīvajiem dokumentiem, kas regulē promocijas padomju darbu.
Promocijas padome sadarbojas ar LZP (3.pielikumā. Aizstāvēto doktora darbu tēmas).
90.gadu beigās un 2000. sākumā DU Promocijas padomes pedagoģijā sastāvā tika pieaicināti un
ar DU Senātu apstiprināti profesori no LU un LLU. Pēdējos gados DU Promocijas padomes
sastāv tikai no DU profesoriem un asociētajiem profesoriem. No citām universitātēm tiek
pieaicināti LZP ārējie eksperti un eksperti no citām valstīm.
Pašreiz LZP eksperti pedagoģijā no Daugavpils Universitātes ir prof. I.Salīte, prof.
A.Pipere, prof. J.Davidova, prof. A.Šļahova, asoc.prof. Dz. Iliško, asoc.prof. I.Belousa.
Par ārzemju ekspertiem promocijas darbu recenzēšanai tiek aicināti partneri no universitātēm,
kas darbojas BBCC vai globālajā skolotāju izglītības pārorientēšanas tīklojumā.
2011./2012.st.g. Iepriekšējos gados konsultanti promocijas darba izvērtēšanā akadēmiskajās
diskusijās bija darbu vadītāji, Promocijas un profesoru padomju locekļi, Ilgtspējīgas izglītības
institūta pētnieki.
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Dažās Eiropas universitātēs šajā darbā iesaista arī zinātniekus, kas nestrādā fakultātē, kurā
doktorants veic pētījumus. Ņemot vērā vietējos apstākļus (finansējuma ierobežojumus,
universitātes attālo lokalizāciju no Eiropas centra (patiesībā ~ 180 km no Eiropas ģeogrāfiskā
centra un dažus desmitus kilometru no Eiropas austrumu robežas) ir nepieciešams izsvērt
iespēju izveidot promocijas darba konsultatīvo padomi. Šāda prakse ir aprobēta vairākās
Eiropas universitātēs. DU gadījumā tā būtu iespēja piesaistīt speciālistus no citām Latvijas
augstskolām un no Baltijas reģiona valstu universitātēm. Neapšaubāmi - to ir jāsaista ar
doktorantūras skolas izveidošanas jautājumu. Pedagoģijas doktorantūras programmas padomē
jautājums tiks izsvērts no programmas kvalitātes uzlabošanas un Eiropas doktorantūras reformu
pieredzes skatījumiem.
Ar šai idejai līdzīgu pieredzi esam sastapušie LLU, kur DU programmā strādājošie eksperti tiek
iesaistīti promocija darba izvēttēšanā un uzraudzībā vēl ilgi pirms priekšaizstāvēšanās. Pieredze
ir pārdomājama un īstenojama arī DU.
Programmas teorētisko studiju ilgums ir 3 studiju gadi (6 semestri) pilni laika studijās, 4
studiju gadi (8 semestri) nepilna laika studijās. Studiju laikā ir tiesības izmantot divus
akadēmiskos atvaļinājumus. Pēc studiju programmas pabeigšanas studējošie divus gadus var
turpināt pētījumu pretendentu statusā. Doktora programmā pilna laika teorētiskās studijas
beidzas ar promocijas eksāmenu 6. semestrī (8. semestrī nepilna laika studējošiem) vai
pretendenta laika posmā, vai arī atjaunojoties studijām pēc to pārtraukuma pēc doktoranta vai
pretendenta iesnieguma. Eksāmens svešvalodā jākārto 4.-6. semestrī pilna laika studijās (6.-8.
semestrī nepilna laika) vai pēc atjaunošanās.
Promocijas darba tēmas izvēle un apstiprināšana. Promocijas darba pētnieciskā tēma tiek
formulēta uzņemšanas laikā un pirmajā semestrī tā tiek precizēta sadarbībā starp doktorantu un
promocijas darba vadītāju. Akadēmiskajās diskusijās katrs doktorants ziņo par pētnieciskās
darbības rezultātiem, aizstāv savus pieņēmumus un iegūtos rezultātus, uzklausa ieteikumus no
darbu vadītājiem, programmā strādājošajiem docētājiem, institūta pētniekiem un citiem
doktorantiem un ievieš vai neievieš korekcijas turpmāko pētījuma uzdevumu izvirzīšanai,
pieņem vai nepieņem ieteikumus tēmas formulējuma niansēm. Doktorantu promocijas darbu
tēmas ir atrodamas ziņojuma 3. pielikumā.
Doktorantam ir iespējas izmantot programmai izveidoto sadarbības bāzi – piedalīties
zinātniskos semināros, uzstāties ar referātiem augstskolu un starptautiskajās konferencēs DU,
Latvijā, Baltijā, Eiropā un citur pasaulē. Vismaz divas reizes studiju un divu gadu pretendenta
posmā katram doktorantam ir jāpiedalās Ilgtspējīgas izglītības institūta žurnāla ikgadējā
starptautiskajā konferencē “Ilgtspējīga attīstība. Kultūra. Izglītība”. Informācija par notikušajām
un nākamo konferenci ir pieejama http://www.ise-lv.eu/ .
Doktora studiju laikā doktorantam ir jāatrod iespēja:
sadarbībai ar Latvijas un ārvalstu speciālistiem pētījuma tēmai atbilstošajā jomā vai
iesaistoties starpjomu un starpdisciplinārajos projektos,
jaunāko informācijas ieguves un datu apstrādes tehnoloģiju apguvei un izmantošanai,
savas pētnieka identitātes attīstīšanai, kas tiek piedāvāta uz ilgtspējīgu attīstību orientētas
pedagoģijas doktora studiju programmas radītā pētnieciskajā un mācību vidē, kuras mērķis
veicināt pētnieka un eksperta prasmju, zināšanu un kompetenču pilnveidošanos.
2011./2012.st.g. Paredzamas izmaiņas, kas ienāks līdz ar jaunu zinātniskās sadarbības iespēju
paplašināšanos Dekādes Izglītība ilgtspējīgai attīstībai noslēguma posmā, kurā ir iesaistīts DU
Ilgtspējīgas izglītības institūts un tam piesaistītā Pedagoģijas doktora programma.
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2.2.Iekšējā un ārējā kvalitātes izvērtēšana
Iekšējā kvalitātes izvērtēšanas sistēma. Līdz ar programmas attīstību ir palielinājies laiks
akadēmiskajām diskusijām un konsultācijām. Programmas padome izvērtē programmas
īstenošanas procesu, meklē risinājumus problēmām un pieņem lēmumus. Programmas direktore
un programmā strādājošie docētāji regulāri piedāvā studējošajiem pārrunāt studiju procesa
norisi un izteikt priekšlikumus procesa pilnveidošanai. Studējošo ieteikumi tiek respektēti
studiju grafika izveidošanā, radušos grūtību risināšanai.
Kopš programmas īstenošanas sākuma tiek īstenotas studējošo aptaujas, kas ļauj izzināt
viņu individuālo viedokli gan mutiskā, gan rakstiskā veidā. Aptauju mērķis ir studējošo
viedokļa noskaidrošana:
(a) par studiju programmas saturu un tās struktūru (2007./2008.st.g. ikgadējā ziņojumā ir
nosauktas izmaiņas, kas ieviestas šo aptauju rezultātā);
(b) par studiju programmas organizēšanu un programmas mērķorientāciju skaidrību un
atbilstību studējošo vajadzībām un aptauju izmantošanu iekšējās kvalitātes izvērtēšanā
(2006./2007.st.g., 2007./2008.st.g. pašnovērtējuma ziņojumos tie ir studējošo ieteikumi
organizēt studiju priekšmetu apguvi sesiju veidā, kuram studējošie atrada argumentus,
ka tas ļauj ietaupīt laiku, kas tiek zaudēts biežajos braucienos uz DU);
(c) par studējošo gatavību savā darbībā lietot programmā iegūtās akadēmiskās zināšanas,
prasmes un attieksmes. Šīs aptaujas ir iestrādātas dažos studiju kursos un tajās tiek
noskaidrota studējošo attieksme pret teorijas un pētniecības jautājumiem, piedāvājot
viņiem izvērtēt sevi kā pētnieku un pētot savas personiskās zināšanas un pētnieka
identitātes pazīmes. Šo aptauju dati tiek izmantoti „mācību rakstu” sagatavošanai, kurus
sagatavo docētāji, lai demonstrētu šādu aptauju noformēšanas paraugus, kas
doktorantiem ir vieglāk izprotami, jo viņi ir piedalījušies aptaujas procedūrā un pārzina
tās saturu.
Raksti, kuri izveidoti pētot un iesaistot doktorantu identitāti un apgūstot šīs problēmas saturu:
Salite, I., Pipere, A., (2006) Aspects of Sustainable Development from the Perspective of Teachers.
Journal of Teacher Education and Training. DU vol.6., pp. 15-32
Salite, I. (2006) Aim of education in the context of present and future educational issues: Perspective of
teachers, in Pipere, A. (Ed). Education & Sustainable Development: First Steps Toward Changes, volume
1. Daugavpils University Publishing house „Saule” 390-407
Pipere, A. (2006) Philosophy of Education for Sustainable Development: Perspectives of doctoral students
in Education, in Pipere, A. (Ed). Education and Sustainable Development: First Steps Toward Changes,
volume 1, Daugavpils University Publishing house „Saule”, 43-57.
Pipere, A., Salite, I. (2006) Educational Action Research in Teacher Education: Fostering Research Skills.
Full papers of Asia-Pacific Educational Research Association International Conference 2006 ‘Educational
research, Policy and Practice in an Era of Globalization: The Asia-PacificPerspectives and Beyound”, 15
pages, CD format
Pipere, A. (2007.) Becoming a Researcher: Interplay of Identity and Sustainability , in Pipere, A. (ed.)
Education and Sustainable Development: First Steps toward Changes, Daugavpils University Publishing
house „Saule”, 241-263.
Pipere, A. A Qualitative meta-analysis of sustainability oriented researcher’s identity, in Scientific articles
of the 5th International Conference “Person. Color. Nature. Music”, October 17-21, 2007, Daugavpils
University, 53-62
Pipere, A. (2007.) The Sustainability-Oriented Researcher’s Identity: Action Research in Doctoral Studies,
in Filho, W.L, Manolas, E.I., Sotirakos, M.N. & Boutakis, G.A. (eds.) Higher Education and the
Challenge of Sustainability: Problems, Promises and Good Practice. University of Crete: Media, 230-240.
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2007.
Pipere, A. (2008) Mapping the researcher’s identity in the university context: Dimensions of personal
constructs: Baltic Journal of Psychology, vol. 8, No.1,2, 2008, 21-36.

Promocijas eksāmenā pedagoģijā doktorantiem tiek piedāvāta iespēja demonstrēt savas
pašizvērtēšanas prasmes, analizējot un izvērtējot savas publikācijas, kas ir tapušas studiju laikā.
Doktoranti analizē tās, izvērtējot izmaiņas, savu rakstu kvalitātē un uzskatos. Šī izvērtēšana ļauj
analizēt grūtības un to iemeslus un novērst tās, ja tām ir procesa organizācijas vai satura
strukturēšanas pamats.
Aptauju veikšana
Programmā tiek veiktas mutiskas aptaujas, kuras tiek organizētas kā pārrunas par
augšminētajiem jautājumiem. Tās veic programmas direktore un programmā strādājošie
docētāji. Pārrunas par procesa organizēšanu un programmas saturu fokusētā veidā tiek veiktas
studiju gada sākumā un studiju gada noslēgumā, kad tiek apspriesti gada uzdevumi un analizēti
paveiktie darbi. Docētāju un doktorantu sadarbība balstās uz partnerattiecībām, tāpēc šādas
pārrunas ir ieintegrētas studiju procesā un ir pamats darbības plānošanai, īstenošanai un
izvērtēšanai.
Doktorantu rakstisko viedokļu ievākšana tika un tiek izmantots kā viens no pašizvērtējuma
jautājumiem atskaitēs par paveikto un turpmāko darbu plānošanā.
Studējošo nelielā skaita dēļ kvantitatīvās aptaujas nevar tikt pielietotas, jo formālā skatījumā
budžeta pilna laika studējošo skaits programmā ir 4-5 studējošie un iepriekšējos gados šo skaitu
papildināja daži pilna laika studējošie par maksu. Arī nepilna laika studējošo skaits par maksu ir
bijis nepietiekams kvantitatīvajām aptaujām.
Programmas darba dokumentos ir uzkrājušies rakstiski studējošo viedokļi par programmu.
Ilustrācijai piedāvāsim studējošo un programmas absolventu viedokļus, kā arī viedokļus, kas ir
izteikti pārrunās ar angļu valodas pasniedzēju par apmierinātību ar programmu.
Doktorantu un programmā strādājošo docētāju rakstisko aptauju paraugi ir pieejami pie
programmas direktores.
No docētāju puses tika un arvien tiek piedāvāti jautājumi, kas izskaidro programmas
pētniecisko būtību (pētnieciskā darba noteicošo lomu). Docētāji un Ilgtspējīgas izglītības
institūta pētnieki sadarbojas kā kolēģi institūta stratēģijas īstenošanā. Šādi ir mazinājusies un
tiek mazināta studējošo tendence paust “skolnieciskas vēlmes”, gaidot no studiju kursiem jau
gatavas atbildes savu promocijas darbu inovatīvajam, radošajam saturam. Pētnieciskajā
atmosfērā, kas izveidojusies pēdējo 6-7 gadu laikā institūta pētnieku un doktorantu attiecībās ir
izveidojusies epistemoloģiskā atvērtība un tā ir kļuvusi par noturīgu pazīmi pētnieciskajai un
mācību videi, kas izveidojusies programmas darbā. Šajā dialogā ir docētāju un doktorantu
interese par jaunāko zinātnisko publikāciju un Institūtā pieejamo disertāciju saturu un formu (ir
izveidota elektroniskā formāta disertāciju kolekcija, ir iespēja atrast konkrētas disertācijas
Latvijā un citās pasaules valstīs ar DU bibliotēkas vai sadarbības partneru starpniecību).
Ievadā tika minēts, ka programmas īstenošanā tiek izmantota Ilgtspējīgas izglītības institūta
starptautiskās zinātniskās sadarbības bāze, kas paplašinās un nostiprinās ar katru gadu. Tās
attīstībai var izsekot Institūta ikgadējās atskaitēs (2005.-2010.gads), kas pieejamas institūtā vai
DU Zinātņu daļā vai III mājas lapā http://www.ise-lv.eu .
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Ārējās kvalitātes izvērtēšanas sistēma. Starptautiskās zinātniskās sadarbības bāzes veidošanās
kopš fakultātes un institūta dibināšanas ir ietekmējusi darbinieku un doktorantu attīstību. Kopš
2002.gada ir attīstījušās gan docētāju, gan doktorantu aktivitātes publikāciju sagatavošanā un
palielinājusies līdzdalība starptautiskos projektos. Līdz ar starptautiskās sadarbības attīstību un
iekļaušanos starptautiskos tīklojumos, kā arī publicēšanos ārvalstīs ārējā kvalitātes izvērtēšana ir
kļuvusi par pašsaprotamu parādību. Tā ir kļuvusi tradicionāla, pierasta parādība ar stingrāku un
kritiskāku raksturu. III darbinieki un doktoranti ar savu interesi par izglītības pētījumiem ir
iesaistījušies globālos un Eiropas tīklojumos, publicē savus rakstus dažāda līmeņa recenzētos
izdevumus. Tie ir nosacījumi, kas būtiski ietekmē institūta pētnieku, doktora programmas
docētāju un topošo pētnieku apziņu un atbildību. III un vairāku pedagoģijas programmas
doktorantu atpazīstamību sešu gadu laikā ir veicinājusi starptautiskā ekspertēšana gan III
pētnieciskajām aktivitātēm, gan rakstu recenzēšana III zinātniskajos izdevumos. Institūta
zinātnisko izdevumu starptautiskā redkolēģija paplašinās un atjaunojas, bet kvalitātes prasības
zinātniskiem rakstiem pieaug:
2002. gadā Journal of Teacher Education and Training (JTET) žurnāla rakstu recenzēšanā darbojās
13 recenzenti no 9 valstīm (Latvijas 4, ASV 2, Vācijas 1, Ungārijas 1, Brazīlijas 1, Baltkrievijas 1,
Jamaikas 1, Austrālijas 1, Kanādas 1);
2008. gadā žurnāla (pārdēvēts par Journal of Teacher Education for Sustainability), un IVF un
BBCC (Baltijas un Melnās jūras reģiona konsorcijs izglītības pētījumos) zinātnisko rakstu krājuma
“Education and Sustainable Development: First Steps Toward Changes” recenzēšanā darbojās 46
recenzenti no 20 valstīm (ASV-9, Somija-6, Vācija-4, Igaunija-3, Lielbritānija-3, Ungārija-2,
Honkonga 2, Malta-2, Nīderlande-2, Dienvidāfrika-2, Latvija 2, Meksika-1, Jamaika-1, Austrālija-1,
Kanāda-1;
2011.gadā Journal of Teacher Education and Training (JTET) žurnāla rakstu recenzēšanā darbojās
34 recenzenti no 20 valstīm (ASV-6, Somija-4, Latvija-3, Malta-2, Igaunija-2, Dienvidāfrika-2,
Vācija-1, Nīderlande-1, Meksika-1, Ķīna-1, Kanāda-1, Irāna-1, Norvēģija-1, Slovēnija-1, Turcija-1,
Spānija-1, Ungārija-1, Brazīlija-1, Jamaika-1.

Kopš 2002. gada ir audzis žurnāla un zinātnisko rakstu krājuma prestižs, tas ir iekļauts vairākās
datu bāzēs, žurnāla rakstus citē ne tikai Latvijas un Baltijas un Melnās jūras konsorcija biedri,
bet arī pētnieki, kuri tajā nav iesaistījušies.
Google scholar autoru citēšanas lapā pašreiz ir atrodams, ka Anita Pipere ir citēta 33,
Ilga Salīte 46, Inga Belousa 16, Dzintra Iliško 6, Alnis Stakle 6, Mārīte Kravale-Pauliņa
8, Rudīte Grabovska 6, Ilona Mičule 4 reizes.

Journal of Teacher Education for Sustainability pēdējo gadu laikā ir Informāciju par Institūta
zinātniskajiem izdevumiem un to saturu var skatīt http://www.ise-lv.eu/.
Pēdējos gados žurnāla citēšanai ir šādi rādītāji:
2011.gada 13.numurs – 10 raksti citēti 7 reizes;
2010.gada 12.numurs – 17 raksti citēti 5 reizes;
2009.gada 11.numurs – 15 raksti citēti 6 reizes;
2008.gada 9.numurs – 6 raksti citēti 3 reizes;
2007.gada 7.numurs – 7 raksti citēti 9 reizes;
2006.gada 6.numurs – 10 raksti citēti 5 reizes;
2005.gada 5.numurs – 10 raksti citēti 5 reizes.

Ārējā pētniecisko rezultātu vērtēšana ir notikusi visos gadījumos, kad doktoranti ir piedalījušies
starptautiskās konferencēs un viņu publikācijas tikušas pieņemtas ārvalstu izdevumos ar
starptautisku recenzēšanu. Aktivitātes UNESCO, Eiropas pilsoņa izglītības pētniecības
ekselences tīklojumā (ENERCE), Baltijas un Melnās jūras reģiona konsorcijā izglītības
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pētījumos (BBCC), Āzijas un Klusā okeāna izglītības pētījumu asociācijas, Klusā okeāna
piekrastes valstu izglītības pētījumu konsorcijā (PCC) un citos tīklojumos ir radījušas iespēju
demonstrēt III darbinieku un doktorantu pētījumu virzienus, pētnieciskos risinājumus un
piedalīties salīdzinošos pētījumos (skat. III zinātniskās darbības pārskatus par 2005.2010.gadam). Arvien biežāk izskan ekspertu atzinība un pozitīvās atsauksmes par Ilgtspējīgas
izglītības institūta pētījumiem, zinātniskajiem izdevumiem, inovācijām izglītības pārorientēšanā
uz ilgtspējību un doktorantu ieguldījumu izglītības pētniecībā. Institūts ar tā darbiniekiem un
doktorantiem ir kļuvis atpazīstams ne tikai Eiropā, bet arī pasaulē. Doktora programmas
docētāji un doktoranti ir noturīgākā darba grupa BBCC (Baltijas un Melnās jūras reģiona
konsorcijs izglītības pētījumos) sastāvā. Tīklojums ir izveidojies pie DU un pašreiz tas ir
lielākais reģionālais skolotāju izglītības pārveidošanas tīklojums pasaulē (UNESCO viedoklis,
pausts Ahmadabadas, Bonnas, Parīzes u.c. konferencēs).
2011./2012.st.g. Papildus iespējas un konceptuālā pamata izstrādāšana programmas darba
iekšējās kvalitātes uzraudzībai tiks detalizētāk izstrādātas 2012./2013. studiju gadā, bet ārējās
kvalitātes izvērtēšanas iespēju paplašināšanās 2012. gadā tiks atspoguļota III Zinātniskās
darbības pārskatā.
Darba devēju vērtējums doktora studiju programmai Pedagoģija DU doktora studiju
programmā „Pedagoģija” studē trīs biedrības „Izglītības iniciatīvu centrs” (IIC) darbinieki,
ieskaitot direktori – Sandra Kraukle, Daiga Zaķe un Ženija Bērziņa. Šajā studiju programmā
studē arī Zaiga Lūciņa, bijusī IIC darbiniece, kas mainīja darbu 2007.gadā. Tas, ka doktora
studijās vienlaikus iesaistīti lielākā daļa centra darbinieku – trīs no četriem, kuri saistīti ar centra
programmu un projektu ieviešanu, ir neapšaubāms centra ieguvums.
Studiju programmas apgūšana un pētnieciskā darbība nodrošināja IIC darbinieku
profesionālo izaugsmi, kā rezultāta paaugstinājās sekojoši centra darbības kvalitatīvie radītāji:
1. Centra programmu – Bērncentrēta izglītība pirmsskolā un sākumskolā, Bērnu ar īpašām
vajadzībām sociālā iekļaušana un kognitīvā izglītība un Multikulturāla izglītība –
kvalitatīva izaugsme:
- Pilnveidots programmu teorētiskais pamatojums;
- Izmantots daudzveidīgāks un plašāks materiālu klāsts semināru un kursu
sagatavošanai.
2. Centra izstrādāto projektu kvalitātes pilnveidošanās:
- Projektu pamatojums tiek balstīts uz zinātniskiem pamatiem un dziļāku problēmas
izpratni;
- Projektu saturs tiek vairāk adaptēts vietējām vajadzībām.
3. Paaugstinājusies centra vadīto pasākumu (semināru, kursu, publisko diskusiju) kvalitāte,
ņemot vērā to vadītāju profesionālo izaugsmi:
- Dziļāks skatījums uz aplūkojamiem jautājumiem, balstīts uz zinātnisku pieeju;
- Pasākumu vadītāju pārliecinošāka argumentācija apskatāmajiem jautājumiem.
4. Centra darbība paplašinājusies, veicot pētījumus:
- Centra darbinieki veikuši vairākus pētījumus sadarbībā ar Daugavpils Universitātes
mācību spēkiem (Prof. E.Krastiņu, Dr. M.Kravali-Pauliņu);
- Pētījumu rezultāti tiek izmantoti IIC projektos, kursos un semināros.
2010./2011.st.g. 2010.gadā DU žurnāla JTEFS un BBCC 8.starptautiskā konference notika
Parīzē, UNESCO galvenajā ēkā, 2011.gadā Šauļu Universitātē un 2012.gadā kārtējā III žurnāla
un BBCC 10. Konference notiks Savonlinnā Austrumsomijas Universitātē (http://www.ise-
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lv.eu/). Pirms šīs konferences notiks Starptautiskā tīklojuma skolotāju izglītības pārorientēšanai
uz ilgtspējīgas izglītības mērķi seminārs Toronto, kurā arī paredzēta III komandas piedalīšanās.
Ieskats konferenču atmosfērā un apliecinājums DU doktorantu un docētāju līdzdalībai III
žurnāla un BBCC tīklojuma konferencēs: http://www.youtube.com/watch?v=bJlg27pvds&NR=1 un http://www.youtube.com/watch?v=mZ9URCNejn0
2011./2012.st.g. Programmas novērtējums no darba devēju puses pozitīvs. 2011./2012. studiju
gadā programmas novērtējums izskanēja arī starptautiskajā līmenī, jo BBCC biedrs no Polijas,
kurš šajā gadā pats pabeidza DU Pedagoģijas doktora studiju programmu gan BBCC, gan
ENERCE tīklojuma ietvaros pauda savu viedokli par DU pedagoģijas doktora programmu. Tā
visnotaļ bija pozitīva. Jāpiebilst, ka studiju programmu pabeigušais pretendents iepriekš bija
strādājis ~ 18 gadus Polijas Izglītības ministrijā kā inspektors un pašreiz ir darba devējs Polijā
privātskolā.

2.3. Programmas plāns, apjoms un studiju rezultāti
Studiju procesa atbilstība normatīvajiem dokumentiem. Studiju process doktora studiju
programmā Pedagoģija ir organizēts atbilstoši Daugavpils Universitātes Satversmei, Latvijas
Republikas likumdošanai, MK noteikumiem un citiem doktora studijas reglamentējošiem
dokumentiem. Imatrikulācija notiek saskaņā ar DU Uzņemšanas noteikumiem, kurus ik gadu
apstiprina DU Senātā.
Studiju programmas īstenošana. DU doktora studijas notiek pilna un nepilna laika studiju veidā,

par valsts budžeta un fizisku vai juridisku personu iemaksātiem studiju maksas līdzekļiem.
Studiju procesa ilgums. Programmas īstenošanas laiks pilna laika studijās – 3 gadi, nepilna laika

studijās 4 gadi. Programmas apjoms 144 kredītpunkti.
Doktora programma tika akreditēta 2002.gadā ar kopējo apjomu 144 KP. Kredītpunktu skaits
tika saskaņots ar Latvijas Zinātņu padomes lēmumu, kas tika pieņemts pēc ilgstošas diskusijas
(2001.-2002.) par doktora studiju īstenošanu. DU Pedagoģijas programma tika akreditēta kā
viena no pirmajām. Reakreditācijas laikā valstī bija akreditētas un tika reakreditētas
doktorantūras programmas gan ar 120 KP, gan arī ar 144 KP. DU doktorantūras padomē
vairākkārt tika diskutēts jautājums par pāreju uz 120 KP, tomēr doktora studiju politikas
attīstībā bija neskaidrības, jo Latvijā tajā laikā bija sākušās diskusijas par doktorantūras laika
pagarināšanu. Boloņas dokumentos pilna laika doktorantūras ilgums iespējams 3-4 gadi. Šīs
diskusijas nav pabeigtas.
DU Pedagoģijas doktora programmā ir jārisina dilemma: vai pagarināt studiju laiku uz gadu, vai
samazināt kredītpunktus pašreizējos studiju kursos.
2010./2011.st.g. Kļūst aktuālāks jautājums par iespēju pagarināt pilna laika doktora studijas uz
4 gadiem. Ir pieaugusi slodze izglītībā strādājošajiem, doktoranti nevar nestrādāt, ja viņiem ir
budžeta stipendija vai maksas studijas. Arī ESF projekta ”Atbalsts Daugavpils Universitātes doktora
studiju īstenošanai” stipendiāti strādā, jo nevēlas zaudēt darbu doktorantūras studiju laikā.
Programmas attīstības procesā ir izveidota bāze pētījuma datu publicēšanai un aprobācijai
Eiropas zinātnes kopīgajā telpā. Sakarā ar Ilgtspējīgas izglītības institūta izdevumu kvalitātes
palielināšanos, arī doktorantiem ir paaugstinājušās prasības gan viņu veiktajiem pētījumiem,
gan arī publikāciju sagatavošanai.
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Programmas pēdējo gadu doktorantu aktivitātes un demonstrētie rezultāti, aizstāvētie
promocijas darbi norāda uz prasību palielināšanos kvalitātes kontekstā. Šīs pārmaiņas norāda arī
uz pārmaiņām doktora studiju attīstībā Latvijā un Daugavpils Universitātes jauno pētnieku
gatavību līdzdalībai Eiropas vienotajā zinātniskās pētniecības telpā.
Studiju procesa nodrošināšanas darba veidi. Tiek izmantotas: (1) lekcijas (konkrēta temata izklāsts,

kas organizēts noteiktā struktūrā un var tikt īstenots viena studiju kursa vai divu (apvienotu)
kursu studentiem, (2) semināri (a) konkrēta ar studiju kursa saturu saistīta temata apspriešana
grupā un b) akadēmiskās diskusijas ar institūta un doktorantu pētnieciskajām tēmām saistītu
jautājumu apspriešanai, kā arī tēmu apspriešanai pievēršoties starpdisciplināriem jautājumiem,
(3) praktiskās nodarbības (konkrētu pētniekiem būtisku prasmju attīstīšana, kas var notikt
grupās vai individuālā veidā, tiešā vai ar ITC līdzekļiem pastarpinātā komunikācijā); grupās
praktiskās nodarbības tiek īstenotas studiju kursu realizācijai, angļu valodas apguvei, ITC
līdzekļu izmantošanai pētniecisko datu apstrādei, jaunāko zinātniskās literatūras avotu satura
izvērtēšanā, zinātnisko publikāciju sagatavošanā un izvērtēšanas problēmu iepazīšanā un
konsultācijās (ar studiju priekšmetu pasniedzējiem, promocijas darbu vadītājiem, institūta
pētniekiem).
2010./2011.st.g. Programmas aktivitātēs evolucionāri ir attīstījies darba veids, kura rezultātu
novērtēšana ir automātiska un tā notiek starptautiskā līmenī – tā ir līdzdalība un gatavošanās
ikgadējai žurnāla Journal of Teacher Education for Sustainability un Baltijas un Melnās jūras
reģiona konsorcija izglītības pētījumos (BBCC) starptautiskajai konferencei. Šī docētāju un
doktorantu kopdarbība apliecina, ka doktora studijas ir iekļāvušās institūta stratēģijas
īstenošanas procesā, ka pētniekiem, docētājiem un doktorantiem ir izveidojušās koleģiālas
attiecības, kas orientētas uz kopīgiem mērķiem. Vienlaikus šīs kopdarbības rezultāti ir
apliecinājums kopīgajai docētāju un doktorantu izaugsmei, jo tā tiek tieši vai netieši izvērtēta no
BBCC partneru puses (līdzdalība konferencē ar prezentācijām, stenda referātiem un
iesaistīšanos diskusijās) un no konferences izdevumu un žurnālu redkolēģiju puses (konferences
krājumi, starptautiskās redkolēģijas, JTEFS, žurnāls Discourse and Communication for
Sustainable Education (tiek izdots kopš 2010.gada). Tāpēc programmas rezultātu efektivitāte un
pētniecisko rezultātu vērtēšana institūtā un doktora studiju programmā ir konstants process.
Kopsavilkums. Ap konferences krājumu izdevumiem un divu žurnālu izdošanu koncentrējas
gan individuālās līdzdalības, gan kopējo uzdevumu plānošana un arī institūta un citu
finansēšanas avotu izmantošanas plānošana. Institūta komandas (pētnieki, docētāji un
doktoranti) līdzdalība citos ar izglītības pētījumiem saistītos starptautiskos tīklojumos un
pasākumos papildina veikto pētījumu novērtējumu no ārzemju partneru puses. Ilgtspējīgas
izglītības institūtā ir radīti apstākļi doktorantu pētījumu publicēšanai (SCI un citos
starptautiskās zinātniskās sadarbības līmeņos) un iespēja saņemt redkolēģiju ekspertu recenzijas
par tēzēm, rakstiem un stenda referātiem.
Ārējai recenzēšanai ir pakļauti gan institūta pētnieki, gan programmas docētāji un doktoranti.
Programmas saturs un tā struktūra. Daugavpils Universitātes Izglītības un vadības fakultātes
Doktora programma pedagoģijā piedāvā attīstīt pētnieciskās prasmes, paplašināt zināšanas un
attīstīt kompetences pedagoģijā augstskolas, skolas un nozaru pedagoģijas apakšnozarēs un
attīstīt pētījumus pedagoģijā ilgtspējīgas attīstības virzienā.
Programmas metodoloģija, plāns un kursu saturs balstīts uz holistisko pieeju izglītībā, kas paver
iespēju ekoloģiskuma, integrēšanas, garīguma un kultūras ilgtspējīguma aspektu kritiskai un
refleksīvai izvērtēšanai, kas programmas īstenošanas procesam piedod izglītības darbības
pētījuma formu. Šī forma atbilst prasībām, kas izvirzītas doktora studijām – tā ir elastīga,
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kritiski refleksīva, adaptīva, uz ilgtspējīgumu orientēta mācīšanās, kuras pamatā ir doktorantu
pētniecība, kas ir iekļauta par doktora programmu atbildīgās institūcijas pētnieciskās darbības
vidē.
Programma paredz iespēju pievērsties mūsdienu izglītībā notiekošo globālo un lokālo procesu
izvērtēšanai to savstarpēji papildinošajā mijiedarbībā, veikt pētījumus pedagoģijas teorijā, lai
skaidrotu un saprastu 21.gadsimta problēmas no pedagoģijas zinātnes viedokļa un ieviestu
pētījumu rezultātus augstskolas, skolas un nozaru pedagoģijas praksē. Patreizējās daudzveidīgās
parādības un kritiskās situācijas izglītībā apliecina nepieciešamību pēc mūsdienīgiem
pētījumiem, kas ņem vērā izglītības pārmaiņu dinamiskumu un pedagoģisko problēmu
daudzveidīgos kontekstus.
2011./2012.st.g. Vēl arvien DU un Latvijas mērogā nav apspriests jautājums par doktora
programmām ar dažādu KP skaitu. Nav dokumentu, kas kaut kādā veidā skaidrotu šo jautājumu
pašreizējās situācijas kontekstā un ieteiktu kādu risinājumu pārejai uz vienotu principu (vai
pakāpenisku KP skaita samazināšanu, vai programmas KP samazināšanu pirms nākamās
akreditācijas).
Pilna laika programmas saturs DU programmā (skat. 1. pielikumā. Studiju plāns.):

Obligātie kursi, kurus apgūst 1., 2. un 3. semestrī. Kopējais kredītpunktu skaits obligātajos
studiju kursos 21 KP.
Kursi paredzēti pētījuma metodoloģijas padziļinātai apguvei un pedagoģijas vispārīgā teorētiskā
pamata apguvei (promocijas darba struktūras izveidošana, kvantitatīvā un kvalitatīvā pētījuma
metodoloģija un metodes, izglītības filosofija un mūsdienu izglītības teorijas, didaktika
modernismā un postmodernismā, holisma teorija izglītībā, mācību plānu un programmu attīstība
un to kvalitātes problēmas, mūsdienu psiholoģijas problēmas un pētījumu virzieni). 2006./2007.
studiju gada pašnovērtējumā norādīts, ka holistiskās pedagoģijas priekšmets “Holisma teorija
izglītībā: problēmas, perspektīvas ilgtspējīgas izglītības skatījumā” tika pārcelts no obligātās
izvēles priekšmetu bloka uz obligāto priekšmetu bloku. 2007./2008. studiju gadā uz obligāto
priekšmetu bloku tika pārcelts studiju priekšmets “Mācību plāna, programmu attīstība un to
kvalitātes problēmas”. Studiju kursu pārcelšana no obligātās izvēles bloka uz obligāto bloku
tika realizēta pēc doktorantu lūguma.
Obligātās izvēles kursi apakšnozarēs, kurus apgūst 3. un 4. semestrī. Kopējais kredītpunktu
skaits obligātajā izvēlē 6 KP.
Pedagoģijas doktora programmai ir šādas apakšnozares: augstskolas pedagoģija, skolas
pedagoģija, nozaru pedagoģijā (mākslas pedagoģija un vides/ilgtspējīgas izglītības pedagoģija).
Obligātās izvēles kursi apakšnozarēs ir paredzēti izvēlētās pedagoģijas apakšnozares
metodoloģiskā pamata apguvei un nozarei specifiskā teorētiskā satura apguvei.
Izvērtējot programmas īstenošanas pieredzi un ņemot vērā doktorantu priekšlikumus, obligātās
izvēles studiju kursi ir saglabāti 6 KP apjomā (iepriekš tie bija 10 KP) katrā apakšnozares
obligātās izvēles daļā.
Brīvās izvēles kursi (6 KP), kurus apgūst 4. un 5.semestrī.
Doktora studiju programmā paredzēts, ka doktoranti izvēlas vienu brīvās izvēles studiju kursu
(2 KP). Sakarā ar to, ka obligātās izvēles kursi pēc studējošo ieteikuma tika samazināti par 4
KP, brīvās izvēles priekšmetu apjoms tika palielināts par 4 KP. Izvēlei tika piedāvāti
priekšmeti, kas nepieciešami pētnieka un eksperta prasmju attīstībai un epistemoloģiski
atvērtākas attieksmes un vides radīšanai pētnieciskajā procesā. Šie papildinājumi brīvās izvēles
studiju kursos ir arī rezultāts iepriekšējo gadu doktorantūras satura attīstībai, kura mērķtiecīgi
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tika virzīta uz pētniecību kā vadošo darbību un studiju kursu apguvi kā pētniecisko darbību
papildinošu aktivitāti.
Brīvās izvēles studiju kursos ir piedāvāta jauna iespēja - izvēlēties studiju kursu “E studijas un programmas” (iekļauts kā izvēles priekšmets šajā programmā) vai kādu citu studiju
kursu no RTU, Liepājas Universitātes un Daugavpils Universitātes Eiropas Savienības finansētā
projekta ietvaros izveidotās un licencētās doktorantūras studiju programmas (piesakoties RTU
licencētajā programmā studentu apmaiņai).
Tādējādi doktoranti var izvēlēties trīs brīvās izvēles kursus vai izvēlēties tos no citu
apakšnozaru obligātās izvēles kursiem, ja tie saistīti ar doktoranta pētījumu tēmu vai interesēm
un arī pieteikt tēmu pēc pieprasījuma (līdz šim studējošie piedāvāja tēmas par jaunākajiem
pētījumiem pedagoģijā. Uz 2008./2009. studiju gadu ir saņemts studējošo lūgums noklausīties
etiķetes vai oratora mākslas studiju kursu).
Teorētiskie semināri 3.,4.,5. un 6. semestrī. Kopējais kredītpunktu skaits: 8 KP.
Semināru tēmas piedāvā doktoranti vai darbu vadītāji. Katrs seminārs 2 KP apjomā.
Priekšlikumi par izmaiņām saistībā ar teorētiskajiem semināriem netika izteikti.
Angļu valoda un teorētiskās diskusijas par jaunāko ārvalstu literatūru. Kopējais
kredītpunktu skaits: 8 KP 1.- 4./1.-6.semestros.
Atbilstoši 1999.gada 6.aprīļa “Nolikumam par promocijas kārtību un kritērijiem” doktorantam
jākārto eksāmens svešvalodā. Tādēļ doktora studiju programmā tiek paredzēta vienas Eiropas
valsts valodas apguve un, pirmkārt, angļu valodas apguve (tā ir starptautiskās saskarsmes
valoda zinātnē). Angļu valodas integrētajās nodarbībās vienlaikus ar sarunvalodas un
zinātniskās terminoloģijas apguvi tiek piedāvāta iespēja studēt nozīmīgākos pedagoģijas
zinātnes pirmavotus angļu valodā, kuri tiek izmantoti kā saturs diskusijām sarunvalodas un
terminoloģijas apguvē. Angļu valodas apguve paredzēta pirmajā un otrajā studiju gados (pilna
laika studentiem) vai trijos gados (nepilna laika studentiem), kurā studējošie kārto ieskaiti.
Doktoranti iestājeksāmenā var kārtot angļu, vācu, franču, krievu vai kādu citu Eiropas
valodu, bet studiju laikā viņiem ir jāapgūst angļu valoda (saziņas valoda Eiropas zinātnes telpā).
Promocijas eksāmenos pretendenti var izvēlēties angļu valodu vai kādu Eiropas Savienības
valodu, kas pretendentam nav dzimtā valoda.
Publikāciju gatavošana. Patstāvīgais darbs un sadarbība ar darba vadītāju 12 KP apjomā
trīs vai četru gadu laikā.
2011./2012.st.g. Uzsākta diskusija par šī studiju kursa konceptuālā pamata pārveidošana
balstoties uz Zalcburgas II (2010) ieteikumiem, kuros uzsvērta to vadlīniju būtība, kura ļauj
ņemt vērā doktorantūras programmu dažādās vides un iespējas.
2012.gada sākumā jautājums par šo studiju kursu tika izskatīts Programmas padomē vairākas
reizes gan programmas attīstības, gan programmas rezultātu skatījumā.
Līdz Zalcburgas II principu ienākšanai doktora studiju reformēšanas procesā studiju kursam
Publikāciju gatavošana bija paredzēts 12 KP apjoms. 4KP šajā kursā tika izmantoti
kolektīvajām nodarbībām, pārējie tika piedāvāti kā doktoranta patstāvīgs darbs. Programmas
veidošanas un pilnveidošanas gados kursam bija attīstību veicinoša loma. Tas kalpoja
strukturētas doktora programmas uzturēšanai, bet laika gaitā tas neattaisnoja cerēto akadēmiskās rakstīšanas prasmju kvalitātes pilnveidošanos. Grupas nodarbību forma nebija
pietiekami iedarbīga, jo akadēmiskās rakstīšanas prasmju attīstībai ir vairāk izteikta: (1)
individuāla attīstības daba un (2) tās nevar atraut no doktoranta un zinātniskā darba vadītāja
dialoga, kas virzīts uz iegrimšanu doktoranta akadēmiskā projekta saturā. Akadēmiskās
rakstīšanas prasmju attīstīšanai ir nepieciešams vispārīgs ievads, bet tās ir attīstāmas caur
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individualizētu mācīšanos dialogā ar zinātniskā darba vadītāju un balstoties uz doktotanta
pētījuma satura apguvi.
Pamats šādam secinājumam - iepriekšējo gadu pieredze līdzšinējā studiju kursa Publikāciju
sagatavošana īstenošanas pieredze. Arī ar šo kursu doktoranti savus promocijas darbus parasti
sagatavoja 7-9 gados. Akadēmiskās rakstīšanas prasmes vēl arvien ir problēma, kaut arī kopumā
doktorantu publikāciju skaits palielinās un daļa rakstu ir publicēta arī atzītos izdevumos.
Analizējot Eiropas doktorantūras skolu pieredzes, kas ir uzsāktas pēc Zalcburgas II ieteikumu
apstiprināšanas (piem., AgroParisTech, Parīzē; http://www.agroparistech.fr/abies/) saskatījām
iespēju Pedagoģijas doktora programmas kvalitātes uzlabošanai, mainot iepriekš minētā studiju
kursa konceptuālo pamatu pašreizējo doktora studiju eiropeizācijas virzienā.
Zalcburgas II ieteikumi piedāvā doktora programmās saglabāt individualizāciju. Dažādās
doktorantūrās attiecības starp individualizēto un kolektīvo ir atšķirīgas. Dažās doktora
programmās ir papildinātas darba vadītāju funkcijas - tradicionālā vadītāja funkcija - pārraudzīt
disertācijas projekta zinātnisko un tehnisko pusi, Eiropas doktora studiju reformā tiek
papildināta ar darba vadītāja mūsdienām aktuālo funkciju - veikt - doktoranta apmācību un vadīt
doktoranta karjeras attīstības uzraudzību. Tātad doktorantūras individualizācijā zinātniskā
vadība tiek papildināta ar profesionālai attīstībai nepieciešamu prasmju kopuma apguvi un
karjeras attīstības uzraudzību (Zalcburgas 2005.gada ieteikumu 5.,8. un 9. punkti).
Šādā skatījumā ir iespējama studiju kursa Publikāciju sagatavošana konceptuālā pamata
paplašināšana, kas balstās uz doktora studiju reformas gaitā iegūtajām pieredzēm, kas tiek
popularizētas kā labo pieredžu gadījumi.
Konceptuāli šis studiju kurss iepriekš tika ieviests orientējoties uz mērķi - kurā akadēmiskās
rakstīšanas prasmes ir saistītas ar kursa mērķi - publikāciju sagatavošanu). Septembrī
Programmas padomē tika pieņemts lēmums: mainīt priekšmeta nosaukumu, lai tā būtība
atspoguļotu nevis gaidāmo zinātnisko gala rezultātu (publikācijas), bet atklātu kopainu par
priekšmeta uzdevumiem - veicināt doktora līmeņa (8.līmenis Eiropas kvalifikācijas ietvarā)
mācību rezultātu (zināšanu, prasmju un kompetenču) potenciāla palielināšanu. Šajā priekšmetā
var pastiprināt zinātniskā vadītāja un doktoranta zinātniskā dialoga attīstīšanu, piedāvājot: (1)
kvalitatīvu pāreja no zinātniskā vadītāja tēmas uz doktoranta projektu (vadītāja tēmas robežu
pārkāpšana un jaunas doktoranta pētījuma projekta tēmas formulēšana). (2) zinātniskais vadītājs
tiek iesaistīts doktoranta apmācībā (akadēmiskās pētniecības robežu paplašināšana profesionālo
prasmju un kompetenču kopuma apguvei, balstoties uz savu profesionālās ekspertīzes pieredzi
un praktiski iesaistot savu/s doktorantu/s līdzdalībai dažādos profesionālos tīklojumos, kuros
pats ir iesaistījies), (3) Doktoranta profesionālās karjeras pilnveidošana un personīgās karjeras
attīstības programmas uzraudzība.
Diskusija par galīgo studiju priekšmeta Publikāciju gatavošana konceptuālā pamata
formulējumu tiks turpināta līdz 2012.gada beigām.
Pašreiz ir formulētas atslēgas idejas, kas ļaus īstenot gan Zalcburgas principus, uzsvērt doktora
studiju individualizāciju paplašinot zinātniskā vadītāja un doktoranta sadarbību un vadītāja
funkcijas. Izmaiņas šajā studiju priekšmetā komplementāri papildinās mācību priekšmetus, kuri
kopumā ir ieviesti un tiek īstenoti grupu nodarbībās pēc strukturētās doktorantūras pieejas
parauga.
Ievads akadēmiskajā rakstīšanā: process, struktūra, žanri. (Iespējamais apjoms 2 KP, šī kursa
daļa tiks īstenota grupu nodarbībās).
Akadēmiskā rakstīšana doktoranta pētījuma projektam. (Zinātniskā vadītāja un doktoranta
sadarbība pēc individuāla plāna. Iespējamais apjoms 4 KP).
Profesionālo prasmju un kompetenču kopuma apguve. (Zinātniskā vadītāja un doktoranta
sadarbība pēc individuāla plāna. Iespējamais apjoms 4 KP).
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Karjeras attīstības kompetences un to attīstības uzraudzība. (Zinātniskā vadītāja un doktoranta
sadarbība pēc individuāla plāna. Iespējamais apjoms 2 KP).
Diskusijai tiks izmantoti piemēri par kvalitātes prasību pārnešanu un integrēšanu no Eiropas
pētnieciskās telpas un Eiropas augstākās izglītības telpas pētniecības un apmācības stratēģiju
un Eiropas līmeņa partnerības pieredžu izmantošanai doktorantūras programmā, lai sasniegtu
akadēmisko atpazīstamību un profesionālo konkurētspēju [skat. piemēru www. eurodocagro.
com].
Pētījuma veikšana un promocijas darba sagatavošana. Patstāvīgs pētījums un sadarbība ar
darba vadītāju 83 KP apjomā trīs vai četru gadu laikā.
Nepilna laika studijās programmas saturs tiek apgūts 4 gados.
Programmu salīdzinājums pēdējos gados vairs netiek veikts meklējot programmas internetā, kā
tas tika darīts pirms programmas akreditēšanas 2002.gadā un pirmajos pēc akreditācijas gados.
Tagad par programmu salīdzināšanu tiek runāts ar starptautiskās sadarbības partneriem, ar
kuriem tiek apspriestas reālas problēmas, reālas veiksmes un risinājumi. Ir uzkrājušās pieredzes
tiešā sadarbībā ar līdzīgu programmu docētājiem un doktorantiem (BBCC, ENERCE, WEEC,
WISE, EMSU, PCC un citos tīklojumos). Daļa docētāju un arī doktorantu ir iesaistīti projektos,
kuru īstenošanā darbojas dažādu universitāšu doktoranti, piemēram, Projekts pie Krētas
Universitātes par IT izmantošanu ilgtspējīgas izglītības jautājumos. Projektā tiek gatavota
kopīga maģistra programma un ir iecere, ka tālāk tiks gatavota kopīga doktora programma.
Docētājiem ir pieredze arī Ziemeļvalstu doktorantūras programmu doktorantu rakstu krājumu
recenzēšanā un līdzdalības pieredze kopīgajās doktora līmeņa programmās (plašāka informācija
par līdzdalību atrodama Ilgtspējīgas Izglītības institūta ikgadējos pārskatos un A.Piperes,
I.Salītes, I.Belousas CV).
Salīdzinot ar citu valstu doktora programmām izglītībā var saskatīt līdzību starp DU programmu
un vairākām citām programmām filosofiskajā pamatā un orientācijā uz pētījuma veikšanu un
satura apguvi. DU studiju programmā apakšnozares ir pielīdzināmas moduļiem vai satura
vienībām, kuras citu valstu programmās rada iespēju iedziļināties specifiskos izglītības
jautājumos. Moduļos tiek izdalīti svarīgākie teorijas jautājumi, pētniecības metožu apguve un
salīdzinot ar citu valstu doktora programmām izglītībā var saskatīt līdzību starp DU programmu
un vairākām citām programmām filosofiskajā pamatā un orientācijā uz pētījuma veikšanu un
satura apguvi. DU studiju programmā apakšnozares ir pielīdzināmas moduļiem vai satura
vienībām, kuras citu valstu programmās rada iespēju iedziļināties specifiskos izglītības
jautājumos. Moduļos tiek izdalīti svarīgākie teorijas jautājumi, pētniecības metožu apguve un
darbība
pētnieciskos
projektos,
piemēram,
Dublinas
Universitātē
(http://www.tcd.ie/courses/ded.php). Programma tiek piedāvāta apguvei trīs gados un tā ir
samērā līdzīga DU programmai. Lundas Universitātē minimālais studiju laiks šādā programmā
ir četri gadi. Salīdzinot situāciju, saturu un prasības DU programma ir samērā tuva Lundas
Universitātes pieejai (http://www.sam.lu.se/o.o.i.s./3378). Satura ziņā Lundas Universitātes
programma ir šaurāka, jo tajā ir akcents uz sociālo kontekstu, ekonomisko, izglītības politikas
veidošanu un sociālās pedagoģijas problēmām. DU programmā pedagoģijas konteksts ir
plašāks. Tas papildināts ar ekoloģisko un kultūras kontekstiem. Kīlijas Universitāte (Keele
University) Anglijā (http://www.keele.ac.uk/depts/ed/edd/about-edd.htm ) doktora programmu
piedāvā kā nepilna laika studijas uz četriem gadiem, kur pirmajā gadā tiek apgūti teorētiskie
kursi, otrajā etnogrāfisks pētījums un atlikušajā laikā tiek izstrādāts promocijas darbs. Iespēja
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izvēlēties specifiskāku izglītības saturu pedagoģijā tiek piedāvāta sešās studiju vienībās, kas pēc
satura ir pielīdzināmas kādai no pedagoģijas jomām vai tās apakšnozarei.
Izpētot doktora programmu piedāvājumus ES var saskatīt, ka tās bieži tiek piedāvātas kā
nepilna laika studiju programmas, kurās ir iespēja pievērsties kādam specifiskam izglītības un
pedagoģijas jautājumam. Eiropā ir programmas, kuras fokusējas uz ilgtspējīguma problēmu un
principiem, kas ir tuvi DU programmā iestrādātajiem. Rūpīgāk ieskatoties programmu
pamatojumā var atklāt, ka daļa ES programmu balstās uz ES iecerēm doktorantūras attīstīšanā
un daļai programmu dominē vietējo attīstības vajadzību konteksts.
Eiropas Universitātēm raksturīgi, ka doktora grāda iegūšanai ir jāizstrādā darbs 40 000 līdz
50 000 vārdu apjomā. Otra raksturīga tendence ir darbi ar ievirzi uz lietišķiem pētījumiem.
Salīdzinājums ar tāda paša līmeņa līdzīgām akreditētām augstākās izglītības programmām
augstskolās Latvijā. DU pedagoģijas programma sadarbojas ar citām pedagoģijas
doktorantūrām Latvijas augstskolās (LU, LLU, Liepājas Universitāti un Rēzeknes augstskolu,
kurā doktora programmai ir izsniegta licence). Šai sadarbībai ir senas saknes pedagoģijas
teorijas pētniecības attīstības jautājumos. DU programmā šī sadarbība parādās kā vieslektoru
vai darba vadītāju uzaicināšana, doktorantu zinātnisko rakstu recenzēšana, sadarbība pētniecībā
un promocijas darbu kvalitātes izvērtēšanā, savstarpējie uzaicinājumi līdzdalībai konferencēs,
doktorantu iesaistīšana projektos, sākusi veidoties minēto augstskolu doktorantu komanda
Baltijas un Melnās jūras reģiona izglītības pētījumu konsorcija ietvaros. Arī sadarbojoties
ekspertu lomās Pedagoģijas promociju padomēs rodas iespēja iepazīt doktorantūras programmu
darbību un rezultātus, kas gūti citās augstskolās.
Salīdzinot DU un LU programmas pamatnostādņu ziņā abām programmām ir labi saskatāms
mērķis – īstenot Eiropas Savienības uzdevumus, attīstīt mūsdienīgu izglītības pētniecību un
saglabāt Latvijas pedagoģijai raksturīgo garīgumu. LU un DU studiju programmās ir atšķirīgas
specializācijas apakšnozares. DU programma visās tās apakšnozarēs piedāvā iedziļināšanos
ilgtspējīgas attīstības mērķa kontekstā. Ilgtspējīguma un ilgtspējīgas izglītības tēma kā
specifisks programmas konteksts (tiesa, konceptuāli atšķirīgs) ir saskatāms LLU un DU
pedagoģijas doktorantūras programmās. Šis konceptuāli atšķirīgais saturs LLU pedagoģijas
programmā ir interpretēts izglītības ekoloģijas skatījumā. LiepU programmas specifiskais saturs
piedāvā izmantot holisma pieeju, kas ir metodoloģiskais pamats arī DU programmā. Salīdzinot
DU un LiepU programmās arī ir saskatāms atšķirīgs pedagoģijas iedalījums apakšnozarēs.
Visas minētās programmas vieno kopīgs mērķis – uzlabot doktorantūras programmu
kvalitāti, lai palielinātu Eiropas zinātnes konkurētspēju pasaules zinātnē un ienestu specifiskas
nianses, kas katru doktora programmu padara savā ziņā unikālu, tādējādi uzsverot dažādību, kas
ir izvirzīta kā viena no prasībām Zalcburgā izstrādātajā doktorantūras attīstības stratēģijā.

2.4. Vērtēšanas sistēma
Studiju darba rezultātu vērtēšanai tiek izmantotas normatīvās prasības, kas apstiprinātas atzīmju
vērtēšanas gadījumos. Ieskaitēs tiek veikts darbības rezultātu izvērtējums (vērtīgā meklēšana),
tajā turpinās refleksīva, adaptīva un elastīga mācīšana. Izvērtējuma noslēgumā tiek izlikta
diferencētais vai nediferencētais vērtējums.
Pētnieciskā darba rezultātu izvērtēšanā tiek īstenota doktoranta pašnovērtējuma,
ekspertu (programmā strādājošo docētāji) vērtējuma vai kritisku draugu (jeb citu doktorantu)
vērtējuma pieeja. Tā tiek izmantota akadēmiskajās diskusijās, doktorantu izpratnes pētīšanā par
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konkrētiem satura jautājumiem un jaunu zināšanu konstruēšanā, kā arī programmas darba
izvērtēšanas diskusijās.
Zinātnisko publikāciju saturu (angļu valodā) vērtē divi ārvalstu recenzenti, bet
prezentācijas starptautiskajās konferencēs izvērtē zinātnisko konferenču sekcijās.
Studiju kursu, teorētisko semināru, svešvalodas apguve tiek vērtēta ar ieskaiti, visas
teorētiskās programmas daļas apguve tiek novērtēta pedagoģijas un svešvalodas promocijas
eksāmenos. Promocijas darbs tiek izvērtēts priekšaizstāvēšanā DU IVF Pedagoģijas un
pedagoģiskās psiholoģijas katedrā un aizstāvēts Promocijas padomē. Pedagoģijas Promocijas
padomes nolikums un ziņas par priekšaizstāvēšanām un aizstāvētajiem promocijas darbiem DU
Pedagoģijas Promocijas padomē kopš 2003.gada ir sniegtas ziņojuma 3. pielikumā.
2012./2013. st.g. paredzēta sistēmas pilnveidošana sakarā ar augstāk iecerētajām pārmaiņām.

2.5. Programmas praktiskā īstenošana
Programmas realizēšanai ir izveidota Eiropas un pasaules prasībām atbilstoša bāze
(publicēšanās iespējas Ilgtspējīgas izglītības institūta izdevumos, sadarbības partneru
izdevumos, iespējas piedalīties starptautiskās konferencēs, iekļauties globālajā procesā, kas ir
sācies minētās ANO Dekādes ietvaros utt.). Piemēram, DU Pedagoģijas doktorantu zinātniskie
raksti 2007. gadā ir publicēti:
10 raksti (autori DU doktoranti V.Guseva, I.Ločmele, A.Skrinda, S.Čapulis, J.Badjanova,
S.Joma, L.Mackeviča, R.Grabovska, Dz. M.Kravale, R.Rupeika) Helsinku Universitātē 287.
zinātnisko rakstu krājumā Hytönen, J. (Ed.) Education for Democracy as a Part of Education
for Sustainable Development: 4th International Journal of Teacher Education and Training
Conference: Post-Conference-Book, University of Helsinki:
(http://www.helsinki.fi/behav/kirjasto/palvelut/julkaisumyynti/index.htm vai
http://www.helsinki.fi/sokla/english/publications);
četri raksti (autori DU doktoranti I.Nikolajeva, V.Trumsiņa, M.Kravale, S.Lanka)
Debrecenas Universitātes zinātnisko rakstu krājumā ACTA PERICEMONOLOGICA rerum
ambientum”, Tomus 2, Debrecen 2007, un 2008. gadā;
deviņi raksti (autori DU doktoranti T. Minakova, N.Vana-Gejeka, L.Jonāne, D.Liepa,
J.Badjanova, L.Mateusa, S.Mežinska, D.Apele, I.Nikolajeva, A.Stakle) Anadolu
Universitātē CD formātā Starptautiskās konferences rakstu krājumā.
Šīs iespējas ir radušās kā sinerģijas efekts sadarbojoties programmā strādājošajiem docētājiem
un doktorantiem UNESCO/UNITWIN projektā, kura ietvaros ir izveidojušies Ilgtspējīgas
izglītības institūts un ar to saistītais Baltijas un Melnās jūras reģiona konsorcijs izglītības
pētījumos (BBCC). 2008. gadā UNESCO projekta vadītājs un skolotāju izglītības programmas
vadītāja atzina, ka šis tīklojums ir pašreiz veiksmīgākais, ražīgākais un lielākais pasaulē
skolotāju izglītības pārorientēšanā uz ilgtspējīgas attīstības mērķi.
Doktora programma ir iekļāvusies Ilgtspējīgas izglītības institūta aktivitātēs, kas virzītas
uz institūta pētnieciskās programmas īstenošanu. Doktoranti darbojas institūta projektos
(UNESCO, BBCC, ENERCE, PCC, LZP, IZM, u.c.), piedalās demonstrējošā darbības pētījuma
īstenošanā globālajā projektā, kas tiek veikts UNESCO/UNITWIN pie Jorkas Universitātes
(Toronto) tīklojumā, salīdzinošajos projektos Eiropā un Klusā okeāna reģiona valstīs (ASV,
Jaunzēlande, Koreja, Latvija, Fidži), citos Latvijas un Eiropas projektos. Šīs aktivitātes un
līdzdalība starptautiskajā sadarbībā ir motivējoša vide, kuru daļa doktorantu veiksmīgi izmanto
sava oriģinālā pētījuma veikšanai. Darbu vadītājiem šīs starptautiskās aktivitātes un līdzdalība
starptautiskos pētījumos arī paver iespēju piesaistīt doktorantus starptautiskai sadarbībai
pētniecībā.
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Pēdējos gados izveidojies BBCC konsorcija doktorantu apakštīklojums, tajā studiju
programmu salīdzinājums kļuvis pieejams doktorantiem. Komunikācija BBCC konferenču
sagatavošanas un norises procesā notiek divos līmeņos - studentu neformājajā komunikācijā
(sarunās) un konferences sekcijās/ plenārsēdēs, kur tiek demonstrēti doktorantu un zinātnisko
vadītāju pētījumu rezultāti.
Publikācijas žurnālos, rakstu krājumos un citās doktorantu apmeklētajās konferencēs, kā
arī Eiropas doktorantūras projekta pārskats par paveikto tiek gatavots Ikgadējā Institūta
Zinātniskās darbības pārskatā un ir atrodams ESF DU Doktorantūras projekta sadaļā DU mājas
lapā.

2.6. Programmas perspektīvais novērtējums, ņemot vērā Latvijas uzdevumus
Eiropas Savienības kopējo stratēģiju īstenošanā
Programmas mērķis un uzdevumi pašreizējā formulējumā pilnīgi saskan ar Boloņas
procesa pārveidojošām un kritisko masu attīstošajām iecerēm attiecībā uz doktora programmu
mērķi un uzdevumiem – pētnieka karjeras iespēju piedāvāšanu izglītības pētījumos. Pedagoģijas
doktora programmas mērķu, uzdevumu un satura formulējumi ļauj pilnībā īstenot Zalcburgas
principus, kurus paredz īstenot arī Eiropas Universitāšu asociācija.
Specifiskais saturs un programmas ievirze uz ilgtspējīgas izglītības jeb izglītības
pārorientēšanu uz ilgtspējību pilnīgi atbilst ANO izsludinātajai Izglītības ilgtspējīgai attīstībai
dekādei (2005-2014). Dekāde vēl turpināsies sešus gadus. Ilgtspējīgas izglītības institūta
pieredze jau 2007. gadā tika aprakstīta un publicēta kā viens no astoņiem paraugiem dekādes
uzdevumu inovatīvā īstenošanā un 2007. gadā arī kā viens no paraugiem Zemes Hartas ideju
īstenošanā augstskolas izglītībā. Šajā pieredzē ir arī doktorantu pienesums. Pasaules mēroga
atzinība norāda uz to, kas Eiropas Savienības doktorantūras attīstībā un pilnveidošanā ir noteikts
kā stratēģisks mērķis – lai doktora programmas veicinātu pasaulē konkurētspējīgas zinātnes
attīstību Eiropā.
Pētnieku sagatavošana doktorantūras ciklā Eiropā ir iecerēta kā pētnieku sagatavošana
akadēmiskām un neakadēmiskajām iestādēm. Pedagoģijas doktorantūrā iepriekšējos sešos
gados ir iestājušies un studē doktoranti, kuri nestrādā akadēmiskajās iestādēs (strādā pie
projektu vadīšanas vai citās izglītības iestādēs). Arī šajā ziņā programma atbilst Eiropas
Savienības prasībām. Tomēr jāatzīst, ka šī pētnieku sagatavošana pašreiz ir vairāk pašu
doktorantu motivēta vajadzība, jo viņi programmā studē par saviem līdzekļiem. 2007./2008.
studiju gada beigās programmā ir piecas budžeta vietas un 29 studējošie par maksu (gan pilna,
gan nepilna laika studijās). Divas budžeta vietas tiks piedāvātas uzņemšanai. No 34
studējošajiem 21 ir akadēmiskajās iestādēs strādājošie doktoranti (DU, Liepājas Universitātē,
Rēzeknes augstskolā, RTU, Psiholoģijas institūtā) un 13 ir neakadēmiskajās izglītības iestādēs
vai projektos strādājošie. Darba devēji ir ieinteresēti un gaida savu darbinieku promocijas
darbus, īpaši augstskolās.
Pilna un nepilna laika par maksu studējošo tiesības piedalīties starptautiskās konferencēs
ar savu pētījumu rezultātiem ir ierobežotas, jo viņiem nav iespējams kaut daļēji apmaksāt
konferences izdevumus no doktorantūras līdzekļiem. To var gadījumos, kad par maksu
studējošie tiek pieņemti darbā projektos. Ir jācer, ka tas Latvijā tiks atrisināts kaut vai daļēji.
Fondu meklēšana ir viena no izejām, bet nepilna vai pilna laika studējošie nevar veltīt laiku citu
finansēšanas avotu meklēšanai, jo darba un studiju savienošana nav viegla. Sabiedrībai, kura ir
orientēta uz tirgus ekonomiku un zināšanu sabiedrību, būtu jāstimulē izglītības pētījumi. Tomēr
aplūkojot doktorantūras vietu skaitu pedagoģijā šādu tendenci nevar saskatīt. Globālajā
kontekstā šī problēma jau ir pamanīta un ir saskatāmas tendences, kas liecina par attieksmes
izmaiņām pret izglītības pētījumiem daudzās pasaules valstīs.
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3. Studējošo skaits programmā
Analizējot studējošo skaitu akreditētajā doktora programmā ir aplūkota situācija katrā
studiju gadā un sagatavots situācijas apraksts pēc DUIS sistēmā iekļautās informācijas, sniegta
kopaina par studējošo skaitu katrā studiju gadā pilna laika (1.7.1.tabula) un nepilna laika
(1.7.2.tabula) studijās. Kopaina parāda, ka pieprasījums pēc studiju programmas ir daudzkārt
lielāks par budžeta piedāvājumu. Studējošo skaits maksas studijās un budžeta studijās apliecina,
ka pedagogiem ir motivācija un personiskais pieprasījums iesaistīties pētniecībā. Bet aiziešanas
gadījumi no programmas pēc pašu vēlēšanās un akadēmisko atvaļinājumu izmantošana, norāda,
ka izglītībā strādājošajiem nav viegli savienot darbu, studijas doktorantūrā un studiju maksu.
1.7.1. tabula. Studējošo skaits pilna laika studijās
Studiju gads
2003./2004.
2004./2005.
2005./2006
2006./2007.
2007./2008.
2008./2009.
2009./2010.
2010./2011.
2011./2012.

Imatrikulēti
Budžets
Maksa
0
0
0
3
4
5
1
2
4
1
2
11
0
11
0
4
4
1

1.kurss

2.kurss

3.kurss

Kopā

5
0
5
9
3
5
14
12
9

3
5
0
2
10
4
5
9
7

6
9
5
7
4
11
11
12
15

14
14
10
18
17
20
30
33
31

1.7.2. tabula. Studējošo skaits nepilna laika studijās
Studiju gads
2003./2004.
2004./2005.
2005./2006
2006./2007.
2007./2008.
2008./2009.
2009./2010.
2010./2011.
2011./2012.

Imatrikulēti
17
0
0
0
0
0
1
0
0

1.kurss
18
17
1
0
0
0
0
1
0

2.kurss
1
17
21
9
0
0
0
0
1

3.kurss
5
3
15
20
7
1
0
0
0

4.kurss
4
4
0
9
17
10
6
2
0

Kopā
28
41
37
38
24
11
6
3
1

Studējošie par maksu daudz biežāk izmanto savas tiesības uz vienu vai diviem
akadēmiskajiem atvaļinājumiem (20 studējošie ir izmantojuši akadēmiskos atvaļinājumus un
līdz ar to pretendenta statuss viņiem bija līdz 2010. gadam; 14 doktorantiem pretendenta statuss
bija līdz 2009. gada septembrim; vienam pretendenta laiks līdz 2008. gada septembrim; divi,
kuri gatavo promocijas darbu aizstāvēšanai jau izmantojuši pretendenta laiku). Maksas studijās
ir vairāk atskaitīto studentu (piecu gadu laikā atskaitīti 16 studējošie. Iemesli: ir grūti savienot
darbu izglītībā un studijas doktorantūrā, jo pedagogu slodze reformu laikā ir liela; vajag uzturēt
ģimeni un ir nepieciešami papildus darbi; pietrūkst līdzekļu studiju apmaksāšanai; pārslodze
rada veselības problēmas.
Bez materiālajām un laika problēmām ir saskatāma arī studējošo atbildības
palielināšanās, jo programmā jau no pirmā semestra tiek piedāvāts iedziļināties kvalitatīvā un
kvantitatīvā pētījumu metodoloģijā; tiek dota iespēja studēt un attīstīt akadēmisko rakstu
sagatavošanas prasmes; pētījuma dizaina veidošanu; mācīties atpazīt prasības, kuras izvirza
recenzenti; vajadzību pārvarēt pētnieciskā darba grūtības. Iepriekšējo gadu doktorantu
publicētie raksti institūta izdevumos un citos doktorantiem pieejamos izdevumos kļūst par
paraugiem, kurus sasniegt jaunāko kursu studentiem sākumā šķiet neiespējami. Šādos
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gadījumos studiju laika pagarināšana paver iespēju atrast savu unikālo pētnieka ceļu un attīstīt
pārliecību par kvalitātēm, kas nepieciešamas pētniekam.
Iekšējās motivācijas un saliedētības izjūtai programmā tiek attīstīta mikrogrupu pieeja:
doktoranti veido 3-5 cilvēku grupas, kas uztur kontaktus, mudina viens otru uz neatlaidīgu
darbu un pārrunā savas ieceres un gūtos rezultātus. 2007./2008. studiju gadā doktoranti laika
taupīšanas nolūkā piedāvāja izmantot sesiju principu. Ar to tika iegūts laiks, kas ir jākavē ceļā,
katru mēnesi braucot uz nodarbībām un iegūti sesijas laika vakari (dzīvojot uz vietas), kas dod
iespēju diskusijām, literatūras pētīšanai, nopietnākām pārrunām ar darbu vadītājiem un iespēju
konsultēties ar speciālistiem datu apstrādē. Kursu apguve koncentrētā veidā pavēra iespējas
starpsesiju laiku izmantot pētniecībai un akadēmisko rakstu sagatavošanai, pētījumu rezultātu
sagatavošanai akadēmiskām diskusijām un konsultācijām ar doktora programmā strādājošajiem
docētājiem.
Informāciju par doktorantiem, kas aizstāvēja savus promocijas darbus laika periodā no
2008.gada skat. 3.pielikumā. Aizstāvēto doktora darbu tēmas.

4. Programmā nodarbinātais akadēmiskais personāls
Akadēmiskais personāls – 19 doktori: 11 profesori, 3 asociētie profesori, 4 Ilgtspējīgas
izglītības institūta pētnieki, viens ISEC darbinieks, no tiem DU pamatdarbā strādā 15 docētāji.
Laikā kopš programmas akreditācijas akadēmiskais personāls ir būtiski attīstījis savu
kompetenci un kļuvis atpazīstams un atzīts Latvijas, Eiropas un pasaules mērogā. Ziņas par
akadēmisko personālu ir pieejamas 4. pielikumā (Docētāju CV) un Ilgtspējīgas izglītības
institūta zinātniskās darbības pārskatos. Akadēmiskā personāla kvalifikācija visos sešos gados
atbilda un arī turpmākajiem gadiem atbilst Augstskolu likuma prasībām.
Pašreizējā doktorantūras plānā papildus jau strādājošajiem docētājiem ir iekļauti vairāki
jaunie zinātnieki un darbinieki ar doktora grādu (asociētie profesori Dzintra Iliško un Inga
Belousa un pētnieces Rudīte Grabovska un Ilona Mičule), kuri strādās pārī ar pieredzējušiem
docētājiem un sagatavosies vairāku doktorantūras studiju priekšmetu vadīšanai. Tā ir iecere, kas
tiek realizēta pakāpeniski, lai sagatavotu jaunus docētājus, kas turpinās doktorantūras studiju
programmas īstenošanu turpmākajos gados.
2008./2009.studiju gadā programmas īstenošanā piedalījās šādi docētāji: Dr.paed.
J.Davidova, PhD I.Mičule, PhD Dz.Iliško, Dr.paed. E.Krastiņa, Dr. phys. S.Ignatjeva,
Dr.habil.paed., Dr.habil.psych. A.Vorobjovs, Dr.paed. I.Salīte, Dr. habil. paed. I.Žogla,
Dr.psych. A.Pipere, Dr.psych. V.Makarevičs, Dr.psych. Kokina.
2009./2010. studiju gadā programmas īstenošanā piedalījās šādi docētāji: Dr.psych.
A.Pipere, Dr.hab.ped. J.Pokulis, Dr.paed. I.Salīte, PhD I.Mičule, PhD Dz.Iliško, Dr.psych.
I.Kokina, Dr.paed. J.Davidova, Dr.paed. A.Šļahova, Dr.paed. E.Krastiņa, Dr.paed. M.KravalePauliņa, Dr.psych. V.Makarevičs, Dr.habil.paed., Dr.habil.psych. A.Vorobjovs, Dr. phys.
S.Ignatjeva.
2010./2011. studiju gadā programmas īstenošanā piedalījās šādi docētāji: Dr.paed.
I.Salīte, Dr.paed. J.Davidova, PhD I.Mičule, PhD Dz.Iliško, Dr. phys. S.Ignatjeva, Dr.paed.
E.Krastiņa, Dr.psych. A.Pipere, Dr.paed. E.Oļehnoviča, Dr.psych. V.Makarevičs,
Dr.habil.paed., Dr.habil.psych. A.Vorobjovs, Dr.psych. I.Kokina.
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5. Finansēšanas avoti un infrastruktūra
Studiju programmas finansēšana
Studiju programma tiek finansēta no valsts budžeta līdzekļiem (2010./2011. st.g. - 7
budžeta vietas) un studējošo iemaksām, kuras katru gadu tiek apstiprinātas ar DU Senāta
lēmumu. Līdzekļi tiek izmantoti saskaņā ar tāmi, kuras struktūra tiek apstiprināta DU Senātā.
Laikā kopš programmas akreditēšanas programmas vajadzībām ir bijuši piešķirti DU
granti (žurnāla izdošanai, doktorantu līdzdalībai starptautiskajās konferencēs, salīdzinošo
pētījumu veikšanai, darbam bibliotēkās u.c.), doktoranti ir iesaistīti IZM, LZP grantos un
vairākos starptautiskos projektos UNESCO, EMSU, ENERCE, WEEC u.c. Doktoranti un
programmā strādājošie docētāji tiek finansiāli atbalstīti arī no IVF pašieņēmumiem.
Sešu gadu laikā finansējums doktora programmā budžetā ir pakāpeniski palielinājies.
Doktorantūras studiju maksa, kas apstiprināta DU Senātā ir palielināta. Izglītībā strādājošajiem
maksa varētu būt mazāka. DU Doktorantūras daļā ir paredzēta šī jautājuma detalizēta
izvērtēšana 2008.gada otrajā pusē un 2008./2009. studiju gadā ir paredzēts doktorantu atbalsta
projekts DU, kurā tiks iekļauta arī pedagoģijas doktorantūra. Jautājums par finansējumu ir
iekļauts kā desmitais Zalcburgas princips. Tajā formulēta doma, ka doktora programmu
kvalitatīva attīstība un veiksmīga īstenošana paredz atbilstošu un ilgtspējīgu finansējumu. Kā
viena no iespējām, kuru piedāvā Boloņas diskusijās, ir atbalsts studentiem, samazinot studiju
maksu. IVF šis princips ir iestrādāts. Programmā šāda pieredze ir attiecībā uz fakultātē
strādājošajiem doktorantiem pamatdarbā (100% atlaide) un blakusdarbā strādājošiem (50%
atlaide).
Programmas infrastruktūra
DU Pedagoģijas doktora programma tiek realizēta DU ēkā Parādes ielā 1. Programmai ir
sava telpa (430.a), kura pielāgota nodarbībām, akadēmiskām diskusijām, kurai blakus ir
doktorantiem, darbu vadītājiem un Ilgtspējīgas izglītības pētniekiem pieejama akadēmisko
grāmatu kolekcija (visus šos gadus tā pakāpeniski tika papildināta atbilstoši pieejamajiem
līdzekļiem), materiālu uzglabāšanas telpa, neliela virtuve. Doktorantūras telpai pretī izveidota
datorklase, kas apgādāta ar serveri, kvalitatīvu datortehniku, internetu, SPSS un kvalitatīvās
datu apstrādes programmām, iespēju izmantot bibliotēkas piedāvātos e-avotus žurnālu rakstu
lasīšanai, ārvalstu sadarbības partneru piedāvātās iespējas – lasīt vairāk kā 50 žurnālu rakstus
(mājas apstākļos), kas tiek publicēti pasaulē un doktora disertācijas angļu valodā (sadarbībā ar
Fordhemas universitātes doktora programmas vadītāju un bibliotēku). Ilgtspējīgas izglītības
institūtā ir izveidots grāmatu kolekcijas saraksts un ir iespēja lasīt grāmatas turpat doktorantūras
telpās vai kopēt attiecīgas lapaspuses.
Doktorantūras programmai ir divi jaudīgi kopēšanas aparāti, vairāki multimediju aparāti,
ekrāni, diktofoni intervijām. Doktoranti var izmantot fakultātes pārnēsājamos datorus, divas
interaktīvās tāfeles, doktorantu vajadzībām tiek izmantotas arī citas fakultātes telpas un
datorklases Sociālo zinību fakultātes Informātikas katedrā, kur arī ir iespēja strādāt ar SPSS un
konsultēties ar docētājiem datu apstrādes veida un rezultātu prezentēšanas veida izvēlē.
Iepriekšējo gadu laikā ir uzsākta datu apstrādes paraugu kolekcijas izveidošana un automatizētu
aptauju izveidošana, ar šim nolūkam izveidotajām programmām, kas atbilst dažām specifiskām
pedagoģijas pētījuma prasībām. Ir paredzēta turpmākā sadarbība ar DU Informātikas katedru
datu analīzes paraugu kolekcijas papildināšanai un aptaujām vajadzīgo specifisko programmu
izstrādāšanu.
Konsultācijām ar doktorantiem tiek izmantotas “apaļā galda telpa” un “studentu
zinātnisko diskusiju” telpa (220. un 215.aud.), kā arī kabineti, kuros strādā darbu vadītāji.
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Detalizēta informācija par grantiem un doktorantu līdzdalību projektos ir atrodama
Ilgtspējīgas izglītības institūta telpās – institūta ikgadējos pārskatos par 2005., 2006. un
2007.gadu.

6. Ārējie sakari
Programmā studējošie ir darbojušies starptautiskajās aktivitātēs, kuras atspoguļotas
Ilgtspējīgas izglītības institūta ikgadējos pārskatos par 2005., 2006., 2007. gadu. Sešu gadu
laikā ir izveidojusies dažāda veida sadarbība, kas tieši vai netieši ietekmē doktorantūras
kvalitātes uzlabošanos un paver salīdzināšanas iespēju, doktorantu iespējas klausīties Eiropas un
pasaules mēroga zinātnieku prezentācijas starptautiskās konferencēs.
Kvalitātes pilnveidošanos ietekmē sadarbība un tās paplašināšanās UNESCO projektā,
kurā docētāji sāka darboties no 2000. gada. Programmas akreditēšanas laikā docētājiem bija
izveidojusies sadarbība ar vairāk kā 40 universitātēm un skolotāju izglītības institūcijām
dažādās Eiropas un pasaules valstīs. Sešu gadu laikā sadarbība ir ļoti strauji paplašinājusies, jo
pie Ilgtspējīgas izglītības institūta ir izveidojies Baltijas un Melnās jūras konsorcijs izglītības
pētījumos. Institūts ir piedalījies Ekselences centra izveidošanā pilsoņu izglītības pētīšanai, kas
tika nodibināts pie Granadas Universitātes (ENERCE). Tas pavēra iespēju doktorantūras
docētājiem un doktorantiem piedalīties semināros un kongresos, kur katram no dibinātājiem tiek
dota iespēja vadīt kādu konkrētu tēmu, publicēt rakstus par to, apkopot atšķirīgas pieredzes un
veikt to salīdzināšanu. 2008. gada septembrī Ilgtspējīgas izglītības institūta komanda (docētāji
un doktoranti) šādu uzdevumu veiks Seviļas Universitātē par skolas kultūras un vides tēmu, bet
2009. gadā to darīs kongresā.
Daži sadarbības gadījumi ir attīstījušies padziļināšanās virzienā, piemēram, vairāki
doktorantūras docētāji veic ārzemju recenzentu darbu Tallinas Universitātes un Ziemeļvalstu
doktorantu starptautiskās konferences tēžu un zinātnisko rakstu recenzēšanā dažādos
starptautisko izdevumos (A.Pipere, I.Salīte, A.Šļahova, J.Davidova), savukārt Igaunijas, Itālijas,
Austrālijas, Somijas, Lietuvas, Ungārijas un vairāku citu valstu doktoranti publicē savus rakstus
Ilgtspējīgas izglītības institūta žurnālā un zinātnisko rakstu krājumā. Pakistānas Lahores
Universitāte ir pētījusi DU Ilgtspējīgas izglītības institūta pieredzi zinātniskā žurnāla izdošanā.
Rezultātā tika izveidots žurnāls “Reflections in Education”, kurā DU ir iesaistīta rakstu
recenzēšanā (I.Salīte) un kurā tiek publicēti doktorantu raksti no vairākām Āzijas valstīm, kas ir
pavēruši iespēju šo publikāciju līmeņa salīdzināšanai ar Eiropas un DU pedagoģijas
doktorantūras studējošo rakstiem. Ir saņemts uzaicinājums iesūtīt DU pedagoģijas doktorantu
rakstus publicēšanai šajā žurnālā.
Ļoti labvēlīgi doktorantus ir ietekmējušas Institūta žurnāla (JTET/JTEFS) ikgadējās
starptautiskās konferences, kuras ir notikušas Daugavpilī (2003), Tallinā (2004), Fehtā (2005),
Helsinkos (2006), Debrecenā (2007), Eškišeherā (2008), Daugavpilī (2009), Parīzē UNESCO
mītnē (2010), Šauļos (2011). Doktoranti tajās gūst iespēju klausīties Eiropas un pasaules
mēroga pētnieku prezentācijas gan plenārsēdēs, gan sekcijās un piedalīties ar saviem
ziņojumiem sekciju darbā. Tā ir viena no veiksmīgākajām aktivitātēm, kas veicina doktorantu
saliedēšanos vienotā pētnieku komandā kopā ar programmas docētājiem un citiem Baltijas un
Melnās jūras reģiona konsorcija izglītības pētījumos dalībniekiem. Šī darba forma atsver to
efektu, ko doktorantūrās iegūst uzaicinot vienu vai divus vieslektorus. Turklāt šī aktivitāte dod
iespēju iepazīt dažādu valstu doktorantus un uzsākt starptautisko sadarbību pētniecībā.
2008. gadā doktorantūrā strādājošie docētāji un doktoranti ieguva jaunas iespējas
starptautiskajā sadarbībā, jo jūnija sākumā ir paredzēta UNESCO/UNITWIN skolotāju
izglītības pārorientēšanas projekta, UNESCO/UNEVOC Āzijas/Eiropas valstu projekta
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arodizglītības pārorientēšanā uz ilgtspējību un UNESCO izglītības pētījumu ilgtspējīgai
attīstībai projektu apvienošana uz Baltijas un Melnās jūras konsorcija izglītības pētījumos
bāzes.
Plašāk informācija par minētajām un citām aktivitātēm ir atrodama III pārskatos par
zinātnisko darbību (gan par docētāju, gan doktorantu sadarbību, kas veicina doktorantūras
attīstību).
2011./2012.st.g. BBCC apakštīklojumi kā resurss, bāze un telpa zinātniskajām diskusijām,
aprobācijai un rezultātu prezentēšanai divos formātos: prezentācijas konferencēs un rezultātu
publicēšana: tēzes, raksti krājumos, raksti žurnālos. Papildus programmas docētāji un doktoranti
tiks iesaistīti Baltijas jūras reģiona tīklojumā, kuru sāks veidot 2012.gada oktobra beigās.
2011./2012. str.g. augustā pabeidza trešo kursu students no Polijas, izcili nokārtoja
promocijas eksāmenus un 2012./2013. studiju gadā startēs kā pretendents ESF DU
doktorantūras projekta otrajā kārtā. Projektā paredzēts, ka promocijas darbu viņam jāpabeidz
ceturtā studiju gada laikā.

7. Iespēja apgūt programmu citās augstskolās programmas likvidēšanas
gadījumā
Beztermiņa līgums ir noslēgts ar Latvijas Universitāti programmas akreditācijas procesā.

8. Programmas attīstība turpmākajos gados
Programmas attīstības uzdevumi tika identificēti: (1) izvērtējot programmas stiprās, vājās puses
un analizējot attīstības iespējas. Priekšlikumi tika iegūti diskusijās programmas Padomē,
sarunās ar studējošajiem un programmā strādājošajiem docētājiem; (2) izpētot tendences, kas
raksturīgas Eiropas Savienības valstu doktora programmām un (3) izvērtējot prasības
doktorantūras programmu attīstībai ES.
Informācija par personāla attīstības politiku. Personāla attīstības politika 2008. gada ziņojumā ir
parādīta plašākā atskaites sistēmā, kas izriet no ES stratēģijas augstākās izglītības un pētniecības
savienošanā un kas ir sākusies ar Lisabonas deklarācijas un Boloņas procesa īstenošanu. Personāla
attīstības politikas pamats ir arī doktorantūras attīstības stratēģija, kas izveidota sākumā kā Zalcburgas
10 doktorantūras attīstības principi un kas tika papildināta Eiropas Universitāšu asociācijas izstrādātajos
dokumentos. Tās ir kompetences prasību formulējums programmas personāla attīstībai. No šīm prasībām
izriet vajadzība personāla attīstībā veicināt pētniecības pieredzi, starptautiskās sadarbības pieredzi,
inovatīvu ievirzi pētniecisko un izglītības jautājumu risināšanā utt.
Personāla attīstības politika šajā doktora programmas pašnovērtējumā ir parādīta arī Ilgtspējīgas
izglītības institūta attīstības stratēģijas kontekstā, kura kā specifisks jautājums ir ietverta izglītības
pārorientēšana uz ilgtspējīgas attīstības mērķi. Fakultātes pieredze šajā sakarā jau ir atzīta kā labas
pieredzes piemērs globālā līmenī. 2008.gada septembrī Institūta pieredze ir izvirzīta ka Latvijas labas
pieredzes piemērs pasaules konference izstādei marta Bonnā, kas tiks veltīta izglītības ilgtspējīgai
attīstībai UNESCO dekādes sasniegumiem. Šīs pieredzes pamatā ir institūta un tā personāla attīstībai
izveidotā bāze, kura ir paredzēta personāla turpmākās attīstības politikas īstenošanai.
Visos pašnovērtējuma ziņojumos ir piedāvāts ieskats personāla izaugsmē un tas ir detalizēti analizēts
institūta ikgadējos zinātniskās darbības pārskatos. No šiem dokumentiem un CV ir saskatāms, ka
iepriekšējos gados ir notikušas lielas izmaiņas docētāju profesionālajā izaugsmē. Pašnovērtējumā ir
norāde uz jaunās paaudzes docētājiem, kuri ir iekļauti studiju kurus realizēšanā. Ir paredzēts, ka sākumā
studiju kursus īstenos divi docētāji un pakāpeniski to pasniegšana tiks uzticēta jaunajiem docētajiem
(piem., vecākā pētniece R.Grabovska, docente M.Kravale-Pauliņa, asoc.profesores Dz.Iliško un
I.Belousa). Sakarā ar to, ka ziņojumā personāla attīstība un doktorantūras programmas attīstība ir skatīta
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Eiropas Savienības un Ilgtspējīgas izglītības institūta attīstības stratēģijas konteksta, tad turpmāka
personāla politika ir paredzēta orientējoties uz stratēģisko attīstības programmu, kas formulēta 2008.
gada programmas reakreditācijas pašnovērtējuma ziņojumā (programmas astoņi stratēģiskie punkti), t.i.

izvērtējot DU programmu ES prasību kontekstā un salīdzinājumā ar ES universitāšu un
izglītības koledžu doktora programmām tika saskatītas šādas DU programmas attīstības
vajadzības turpmākajiem gadiem:
1. Turpināt programmas īstenošanu atbilstoši mērķim un uzdevumiem, kas precizēti pēc sešu gadu
attīstības refleksīvas izvērtēšanas;
2. Pilnveidot pētnieka identitāti un pētnieka prasmju attīstību veicinošas studiju vides radīšanu doktora
programmas īstenošanā;
3. Veicināt programmā paredzēto iznākumu (zināšanu, prasmju, attieksmju) iegūšanu, nepārtraukti
pilnveidojot rezultativitāti gan pētnieciskajā, gan studiju darbā;
4. Studiju kursos paplašināt iespējas doktorantiem iesaistīties inovatīvu risinājumu meklēšanā, kas
paver iespēju attīstīt ilgtspējīgas izglītības teoriju un veicināt ilgtspējīgas izglītības mērķu īstenošanu
praksē;
5. Pētīt iespējas sinerģisku efektu izmantošanai programmas īstenošanā (doktoranti, docētāji,
sadarbības partneri Latvijā un ārvalstīs);
6. Baltijas un Melnās jūras Izglītības konsorcija ietvaros attīstīt doktorantu sadarbību un apmaiņu
un/vai sadarbību salīdzinošo pētījumu veikšanā;
7. Turpināt pētīt japāņu zinātnieku priekšlikumus, ar kuriem sāk veidoties sadarbība EMSU projekta
ietvaros, par ilgtspējīgas zinātnes izveidošanu un izvērtēt pedagoģijas doktorantūras attīstību šo
jauno zināšanu kontekstā, attiecīgi papildinot tās virssatura un satura kontekstus. Tas būs pamats
padziļināt starpdisciplināro un integratīvo saikni izglītībā no vienas puses un piedāvāt doktorantiem
vidi, kas ierosina inovāciju radīšanu. Arī šī iezīme ir formulēta vienā no Zalcburgas principiem, kurā
ir uzsvērta vajadzība veicināt inovācijas pētniecībā un izglītībā;
8. Ir jāturpina programmas pilnveidošana ieviešot dažus Zalcburgas principus, kas jau darbojas, bet kur
ir iespējama rezultativitātes palielināšana, piemēram, vēl pilnībā nav izmantots potenciāls, kas ir
darba vadītājiem, jo aizņemtības dēļ strādājošie doktoranti pilnībā neizmanto darba vadītāju
palīdzību. Ir iespējams padziļināt dialogu starp doktorantu un darba vadītāju. Arī Zalcburgas piektajā
principā ir paredzēta šī jautājuma risināšana turpmākajā doktorantūras attīstībā.

Neapšaubāmi, ka programmas turpmākajā attīstībā paliek jautājums par jau esošās
tendences saglabāšanu un attīstīšanu – tā ir pētnieku sagatavošana gan akadēmiskajām, gan
neakadēmiskajām iestādēm.
Šī jautājuma risināšanā ir nepieciešams likumdošanas un finansiālais atbalsts pilna un nepilna
laika par maksu studējošajiem doktorantiem, lai arī viņi varētu likumīgi iekļauties
starptautiskajās pētnieciskajās aktivitātēs. Nākamajā programmas īstenošanas posmā šos un
citus universitātēm formulētos Eiropas Savienības principus būs jāievieš, lai saglabātu un
uzturētu jau esošo programmas kvalitāti, kas jau ir apliecinājusi sevi pasaules mērogā, un
sasniegtu ES ieceres, kas tiks formulētas Boloņas procesa turpinājumā.
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PIELIKUMI
1. Pielikums. Studiju plāni.
APSTIPRINĀTS
Izglītības un vadības fakultātes Domes sēdē
2008.gada 28.augustā
Protokols Nr. 14

Doktora studiju programmas „Pedagoģija” (programmas kods 51141)
STUDIJU PLĀNS
studiju ilgums – 3 gadi, pilna laika studijas
2010./2011. studiju gads
Kursa kods

Kursa nosaukums

Nr

Pārbaudījuma
forma

Kursa
KrP

Kursa
kontaktstundu
skaits
kopējais

lekcijas

7
14

pr.
darbi

1. studiju gads
1.sem.
2.sem.
16 ned.
16 ned.
semināri

lekc.

sem
.

7
14

7
14

7
14

7

7

7

lekc
.

sem
.

2. studiju gads
3.sem.
4.sem.
16 ned.
16 ned.
lekc
.

sem
.

lekc
.

sem
.

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

sem
.

lekc.

sem.

1.sem. A Obligātie kursi ( 20 KP)
PedaD001
PedaD007

1.
2.

PedaD036

3.

PedaD043

4.

Promocijas darba struktūras izveidošana
Mācību plānu, programmu attīstība un to kvalitātes
problēmas
Angļu valoda un teorētiskās diskusijas par jaunāko
ārvalstu literatūru
Pētījuma veikšana un promocijas darba
sagatavošana

iesk.
iesk.

1
2

14
28

iesk.

1

7

iesk.

16

2.sem. A Obligātie kursi (28 KP)
PedaD002
(PedaD064 1KP,
PedaD065 3KP)
PedaD003
PedaD069

1.

Kvantitatīvā pētījuma metodoloģija un metodes

iesk.

4

56

28

28

28

28

2.
3.

iesk.
iesk.

4
1

56
7

28

28
7

28
7

28
7

PedaD006

4.

iesk.

4

56

28

28

28

28

PedaD039

5.

iesk.

4

PedaD068

6.

Kvalitatīvā pētījuma metodoloģija un metodes
Angļu valoda un teorētiskās diskusijas par jaunāko
ārvalstu literatūru
Holisma teorija izglītībā: problēmas, perspektīvas
ilgtspējīgas izglītības skatījumā
Publikāciju gatavošana. Patstāvīgs darbs un
sadarbība ar darba vadītāju.
Pētījuma veikšana un promocijas darba
sagatavošana

iesk.

11

3.sem A Obligātie kursi (20 KP)

36

Kursa kods

Kursa nosaukums

Nr

Pārbaudījuma
forma

Kursa
KrP

iesk.
iesk.
iesk.

Kursa
kontaktstundu
skaits
kopējais

lekcijas

3
2
1

42
28
7

21
14

iesk.
iesk.

2
1

28
7

iesk.

11

iesk.
iesk.

2
1

iesk.

4

iesk.

15

PedaD009
PedaD010
PedaD011

Augstskolas pedagoģija: problēmas, perspektīvas
1.
Mācīšanās psiholoģija mūžizglītības kontekstā
2.
Pētnieka identitātes attīstība
3.
Skolas pedagoģijas apakšnozarē

iesk.
iesk.
iesk.

Mācību vides attīstības problēmas pedagoģijā
1.
Mācību vides attīstības problēma psiholoģijā
2.
Skolotāja kompetences problēma pedagoģijā
3.
Apdāvinātības problēma pedagoģijā
4.
Nozaru pedagoģijas apakšnozarē
Vides un ilgtspējīga izglītība
PedaD016
Ekopedagoģija un ekopsiholoģija
1.
PedaD017
Dabzinātņu satura integrēšana mūsdienās
2.
PedaD018
Kosmoloģijas un mikropasaules uzbūves principi
3.
mūsdienu izglītības paradigmā
Nozaru pedagoģijas apkakšnozarē
Mākslas pedagoģijā
PedaD033
Mākslas pedagoģija vai mūzikas pedagoģija
1.
PedaD035
Mākslas/ mūzikas psiholoģija
2.
PedaD034
Apdāvinātības attīstība un jaunrades pedagoģija
3.

PedaD004
PedaD005
PedaD008

1.
2.
3.

PedaD038
PedaD047

4.
5.

PedaD070

6.

Izglītības filosofija un mūsdienu izglītības teorijas
Didaktika modernismā un postmodernismā
Mūsdienu psiholoģijas problēmas un pētījumu
virzieni
Teorētiskie semināri
Angļu valoda un teorētiskās diskusijas par jaunāko
ārvalstu literatūru
Pētījuma veikšana un promocijas darba
sagatavošana

pr.
darbi

1. studiju gads
1.sem.
2.sem.
16 ned.
16 ned.
semināri

lekc.

sem
.

lekc
.

sem
.

2. studiju gads
3.sem.
4.sem.
16 ned.
16 ned.
lekc
.

sem
.

21
14
7

21
14
7

21
14
7

28
7

14
7

14
7

lekc
.

sem
.

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

sem
.

lekc.

sem.

4.sem. 1. A Obligātie kursi (22KP)
PedaD053
PedaD048

1.
2.

PedaD051

3.

PedaD042

4.

Teorētiskie semināri
Angļu valoda un teorētiskās diskusijas par jaunāko
ārvalstu literatūru
Publikāciju gatavošana. Patstāvīgs darbs un
sadarbība ar darba vadītāju.
Pētījuma veikšana un promocijas darba
sagatavošana

28
7

14

14
7

14
7

14
7

3
2
1

42
28
7

21
14

21
14
7

21
14
7

21
14
7

iesk.
iesk.
iesk.
iesk.

1
1
2
2

7
7
28
28

7
7
14
14

7
7
14
14

7
7
14
14

iesk.
iesk.
iesk.

3
2
1

42
28
7

21
14

21
14
7

21
14
7

21
14
7

iesk.
iesk.
iesk.

2
2
2

28
28
28

14
14
14

14
14
14

14
14
14

14
14
14

2. B Obligātās izvēles kursi apakšnozarē (6 KP)
Augstskolas pedagoģijas apakšnozarē:

PedaD012
PedaD013
PedaD014
PedaD015

14
14

37

Kursa kods

Pārbaudījuma
forma

Kursa
KrP

Teorētiskie semināri
Angļu valoda un teorētiskās diskusijas par jaunāko
ārvalstu literatūru
Pētījuma veikšana un promocijas darba
sagatavošana

iesk.
iesk.

2
2

iesk.

12

Kursa nosaukums

Nr

Kursa
kontaktstundu
skaits
kopējais

lekcijas

28
28

14

pr.
darbi

1. studiju gads
1.sem.
2.sem.
16 ned.
16 ned.
semināri

lekc.

sem
.

lekc
.

sem
.

2. studiju gads
3.sem.
4.sem.
16 ned.
16 ned.
lekc
.

sem
.

lekc
.

sem
.

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

sem
.

28
14

14
14

14
14

lekc.

sem.

5.sem. 1. A Obligātie kursi (16KP)
PedaD054
PedaD049

1.
2.

PedaD046

3.

2. C Brīvā izvēle (4 KP)
PedaD023

1.

Dators kā līdzeklis pedagoģijas pētījumos

iesk.

2

28

14

14

14

14

PedaD024

2.

Mācību grāmatu un līdzekļu izveidošanas un
vērtēšanas metodoloģiskais pamats

iesk.

2

28

14

14

14

14

6.sem. 1. A Obligātie kursi (26KP)
PedaD055 2 KP,
PedaD028
8KP/DP
PedaD037,
PedaD029
8KP/DP
PedaD052 4KP,
PedaD030
12KP/DP
PedaD094 18KP,
Peda6121
83KP/DP

1.

Teorētiskie semināri

iesk.

2

28

2.

Angļu valoda un teorētiskās diskusijas par jaunāko
ārvalstu literatūru

iesk.

2

28

14

14

14

14

3.

Publikāciju gatavošana. Patstāvīgs darbs un
sadarbība ar darba vadītāju.

iesk.

4

4.

Pētījuma veikšana un promocijas darba
sagatavošana

iesk.

18

e- studijas un programmas vai kāds cits kurss pēc
studentu izvēles RTU e-studiju doktorantūras
programmā
Darbības pētījums izglītības pārorientēšanai uz
ilgtspējīgas attīstības mērķi mūžizglītībā
Zinātnisko publikāciju struktūras un satura
recenzēšana

iesk.

2

28

14

14

14

14

iesk.

2

28

14

14

14

14

iesk.

2

28

14

14

14

14

28

28

2. C Brīvā izvēle (2 KP)
PedaD032

1.

PedaD026

2.

PedaD027

3.

KOPĀ KrP : 144
Studiju programmas direktors
(paraksts, atšifrējums, datums)
Dekāns
(paraksts, atšifrējums, datums)

_________________ Ilga Salīte
_________________ Ilga Salīte
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APSTIPRINĀTS
Izglītības un vadības fakultātes Domes sēdē
2008.gada 28.augustā
Protokols Nr. 14

Doktora studiju programmas „Pedagoģija” (programmas kods 51141)
STUDIJU PLĀNS
studiju ilgums – 4 gadi, nepilna laika studijas
2010./2011. studiju gads

Kursa kods

Nr.
p.k.

Kursa nosaukums

Pārbau
dījuma
forma

Kursa
kontaktstundu
skaits
Kurs
a
KrP

kopēj
ais

lekci
jas

pr.
dar
bi

1. studiju gads
1.sem.
2.sem.
16 ned.
16 ned.
semin
āri

le
kc
.

se
m.

le
kc
.

lek
c.

2. studiju gads
3.sem.
5.sem.
16 ned.
16 ned.
se
m.

lek
c.

se
m.

se
m.

3. studiju gads
6.sem.
6.sem.
16 ned.
16 ned.
lek
c.

se
m.

lekc
.

sem.

4. studiju gads
7.sem.
8.sem.
16 ned.
16
ned.
lekc.

sem.

1.sem. A Obligātie kursi (18 KP)
Promocijas darba struktūras izveidošana
Mācību plānu, programmu attīstība un to kvalitātes
problēmas
PedaD036
Angļu valoda un teorētiskās diskusijas par jaunāko
3.
ārvalstu literatūru
PedaD040
Pētījuma veikšana un promocijas darba
4.
sagatavošana
2.sem. A Obligātie kursi (18 KP)
PedaD001
PedaD007

PedaD002 (PedaD064
1KP, PedaD065 3KP)
PedaD003
PedaD069

1.
2.

1.

Kvantitatīvā pētījuma metodoloģija un metodes

Kvalitatīvā pētījuma metodoloģija un metodes
Angļu valoda un teorētiskās diskusijas par jaunāko
ārvalstu literatūru
PedaD006
Holisma teorija izglītībā: problēmas, perspektīvas
4.
ilgtspējīgas izglītības skatījumā
PedaD039
Publikāciju gatavošana. Patstāvīgs darbs un
5.
sadarbība ar darba vadītāju.
PedaD071
Pētījuma veikšana un promocijas darba
6.
sagatavošana
3.sem A Obligātie kursi (18 KP)
2.
3.

PedaD004
PedaD005
PedaD008

1.
2.
3.

PedaD038

4.

Izglītības filosofija un mūsdienu izglītības teorijas
Didaktika modernismā un postmodernismā
Mūsdienu psiholoģijas problēmas un pētījumu
virzieni
Teorētiskie semināri

iesk.
iesk.

1
2

14

7

7

7

7

28

14

14

14

14

iesk.

1

7

7

7

7

iesk.

14

iesk.

4

56

28

28

28

28

iesk.
iesk.

4
1

56
7

28

28
7

28
7

28
7

iesk.

4

56

28

28

28

28

iesk.

4

iesk.

1

21
14

21
14
7

21
14
7

21
14
7

28

14

14

iesk.
iesk.
iesk.

3
2
1

42
28
7

iesk.

2

28

39

Angļu valoda un teorētiskās diskusijas par jaunāko
ārvalstu literatūru
PedaD072
Pētījuma veikšana un promocijas darba
6.
sagatavošana
4.sem. 1. A Obligātie kursi (12 KP)

iesk.

1

iesk.

9

Teorētiskie semināri
Angļu valoda un teorētiskās diskusijas par jaunāko
ārvalstu literatūru
PedaD051
Publikāciju gatavošana. Patstāvīgs darbs un
3.
sadarbība ar darba vadītāju.
PedaD073
Pētījuma veikšana un promocijas darba
4.
sagatavošana
2. B Obligātās izvēles kursi apakšnozarē (6 KP)

iesk.
iesk.

2
1

iesk.

4

iesk.

5

PedaD009
PedaD010
PedaD011

Augstskolas pedagoģija: problēmas, perspektīvas
1.
Mācīšanās psiholoģija mūžizglītības kontekstā
2.
Pētnieka identitātes attīstība
3.
Skolas pedagoģijas apakšnozarē

iesk.
iesk.
iesk.

Mācību vides attīstības problēmas pedagoģijā
1.
Mācību vides attīstības problēma psiholoģijā
2.
Skolotāja kompetences problēma pedagoģijā
3.
Apdāvinātības problēma pedagoģijā
4.
Nozaru pedagoģijas apakšnozarē
Vides un ilgtspējīga izglītība
PedaD016
Ekopedagoģija un ekopsiholoģija
1.
PedaD017
Dabzinātņu satura integrēšana mūsdienās
2.
PedaD018
Kosmoloģijas un mikropasaules uzbūves principi
3.
mūsdienu izglītības paradigmā
Nozaru pedagoģijas apkakšnozarē
Mākslas pedagoģijā
PedaD033
Mākslas pedagoģija vai mūzikas pedagoģija
1.
PedaD035
Mākslas/ mūzikas psiholoģija
2.
PedaD034
Apdāvinātības attīstība un jaunrades pedagoģija
3.
5.sem. 1. A Obligātie kursi (16 KP)

PedaD047

PedaD053
PedaD048

5.

7

7

7

7

28
7

14

14
7

14
7

14
7

3
2
1

42
28
7

21
14

21
14
7

21
14
7

21
14
7

iesk.
iesk.
iesk.
iesk.

1
1
2
2

7
7
28
28

7
7
14
14

7
7
14
14

7
7
14
14

iesk.
iesk.
iesk.

3
2
1

42
28
7

21
14

21
14
7

21
14
7

21
14
7

iesk.
iesk.
iesk.

2
2
2

28
28
28

14
14
14

14
14
14

14
14
14

14
14
14

Teorētiskie semināri
Angļu valoda un teorētiskās diskusijas par jaunāko
ārvalstu literatūru
Pētījuma veikšana un promocijas darba
sagatavošana

iesk.
iesk.

2
2

28
28

14

28
14

14
14

14
14

iesk.

12

Dators kā līdzeklis pedagoģijas pētījumos

iesk.

2

28

14

14

14

14

1.
2.

Augstskolas pedagoģijas apakšnozarē:

PedaD012
PedaD013
PedaD014
PedaD015

PedaD054
PedaD049

1.
2.

PedaD046

3.

14
14

2. C Brīvā izvēle (2 KP)
PedaD023

1.

40

Mācību grāmatu un līdzekļu izveidošanas un
vērtēšanas metodoloģiskais pamats
6.sem. 1. A Obligātie kursi (14 KP)
PedaD024

2.

iesk.

2

28

PedaD055 2 KP,
PedaD028 8KP/DP
PedaD037, PedaD029
8KP/DP

1.
2.

PedaD052 4KP,
PedaD030 12KP/DP

3.

PedaD044, Peda6121
83KP/DP

4.

14

14

14

14

Teorētiskie semināri

iesk.

2

28

Angļu valoda un teorētiskās diskusijas par jaunāko
ārvalstu literatūru
Publikāciju gatavošana. Patstāvīgs darbs un
sadarbība ar darba vadītāju.
Pētījuma veikšana un promocijas darba
sagatavošana

iesk.

2

28

14

14

iesk.

4

iesk.

6

e- studijas un programmas vai kāds cits kurss pēc
studentu izvēles RTU e-studiju doktorantūras
programmā
PedaD026
Darbības pētījums izglītības pārorientēšanai uz
2.
ilgtspējīgas attīstības mērķi mūžizglītībā
PedaD027
Zinātnisko publikāciju struktūras un satura
3.
recenzēšana
7.sem. 1. A Obligātie kursi (18KP)

iesk.

2

28

14

14

14

14

iesk.

2

28

14

14

14

14

iesk.

2

28

14

14

14

14

Pētījuma veikšana un promocijas darba
sagatavošana
8.sem. 1. A Obligātie kursi (18KP)

iesk.

18

Pētījuma veikšana un promocijas darba
sagatavošana

iesk.

18

28

28

2. C Brīvā izvēle (4 KP)
PedaD032

1.

PedaD095

1.

PedaD096

1.

KOPĀ KrP : 144
Studiju programmas direktors
(paraksts, atšifrējums, datums)
Dekāns
(paraksts, atšifrējums, datums)

_________________ Ilga Salīte
_________________ Ilga Salīte
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APSTIPRINĀTS
Izglītības un vadības fakultātes Domes sēdē
2008.gada 28.augustā
Protokols Nr. 14

Grozījumi apstiprināti
Izglītības un vadības fakultātes Domes sēdē
2011.gada 15.decembrī
Protokols Nr. 15/3

Doktora studiju programmas „Pedagoģija” (programmas kods 51141)
STUDIJU PLĀNS
studiju ilgums – 3 gadi, pilna laika studijas
2010./2011. st. g., 2011./2012.st.g.

Kursa kods

N
r.
p.
k.

Kursa nosaukums

Pārbaudījuma
forma

Kursa
kontaktstundu
skaits

Kursa
KrP
kopēj
ais

lekcij
as

pr.
darbi

1. studiju gads
1.sem.
2.sem.
16 ned.
16 ned.
seminā
ri

lek
c.

se
m.

lek
c.

sem.

2. studiju gads
3.sem.
4.sem.
16 ned.
16 ned.
lek
c.

se
m.

30
20
10

30
20
10
40
10

lek
c.

sem.

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

se
m.

lekc.

sem.

1.sem. A Obligātie kursi ( 20 KP)
PedaD001
PedaD007

1.
2.

PedaD036

3.

PedaD043

4.

Promocijas darba struktūras izveidošana
Mācību plānu, programmu attīstība un to kvalitātes
problēmas
Angļu valoda un teorētiskās diskusijas par jaunāko
ārvalstu literatūru
Pētījuma veikšana un promocijas darba sagatavošana

iesk.
iesk.

1
2

20
40

10
20

10
20

7
14

7
14

iesk.

1

20

10

10

7

7

iesk.

16

30

2.sem. A Obligātie kursi (28 KP)
PedaD002
(PedaD064
1KP, PedaD065
3KP)
PedaD003
PedaD069

1.

Kvantitatīvā pētījuma metodoloģija un metodes

iesk.

4

80

40

40

40

40

2.
3.

iesk.
iesk.

4
1

80
20

40
10

40
10

40
10

40
10

PedaD006

4.

iesk.

4

80

40

40

40

40

PedaD039

5.

iesk.

4

80

PedaD068

6.

Kvalitatīvā pētījuma metodoloģija un metodes
Angļu valoda un teorētiskās diskusijas par jaunāko
ārvalstu literatūru
Holisma teorija izglītībā: problēmas, perspektīvas
ilgtspējīgas izglītības skatījumā
Publikāciju gatavošana. Patstāvīgs darbs un sadarbība
ar darba vadītāju.
Pētījuma veikšana un promocijas darba sagatavošana

iesk.

11

80

80
30

3.sem A Obligātie kursi (22 KP)
PedaD004
PedaD005
PedaD008
PedaD038
PedaD047

1.
2.
3.
4.
5.

Izglītības filosofija un mūsdienu izglītības teorijas
Didaktika modernismā un postmodernismā
Mūsdienu psiholoģijas problēmas un pētījumu virzieni
Teorētiskie semināri
Angļu valoda un teorētiskās diskusijas par jaunāko
ārvalstu literatūru

iesk.
iesk.
iesk.
iesk.
iesk.

3
2
1
2
1

60
40
20
40
20

30
20
10
10

30
20
10
40
10

10

42

Kursa kods

PedaD070
PedaD098

N
r.
p.
k.

6.
7.

Kursa nosaukums

Pētījuma veikšana un promocijas darba sagatavošana
Publikāciju gatavošana. Patstāvīgs darbs un sadarbība
ar darba vadītāju.

Pārbaudījuma
forma

Kursa
kontaktstundu
skaits

Kursa
KrP
kopēj
ais

lekcij
as

pr.
darbi

1. studiju gads
1.sem.
2.sem.
16 ned.
16 ned.
seminā
ri

lek
c.

se
m.

lek
c.

sem.

2. studiju gads
3.sem.
4.sem.
16 ned.
16 ned.
lek
c.

se
m.

lek
c.

sem.

20
10

20
10

iesk.
iesk.

11
2

40

iesk.
iesk.

2
1

40
20

iesk.

2

40

iesk.

15

iesk.
iesk.
iesk.

3
2
1

60
40
20

30
20
10

30
20
10

30
20
10

30
20
10

iesk.
iesk.
iesk.
iesk.

1
1
2
2

20
20
40
40

10
10
20
20

10
10
20
20

10
10
20
20

10
10
20
20

iesk.
iesk.
iesk.

3
2
1

60
40
20

30
20
10

30
20
10

30
20
10

30
20
10

iesk.
iesk.
iesk.

2
2
2

40
40
40

20
20
20

20
20
20

20
20
20

20
20
20

iesk.
iesk.

2
2

40
40

20

40
20

iesk.

12

40

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

se
m.

20

40
20

lekc.

sem.

30
40

4.sem. 1. A Obligātie kursi (20KP)
PedaD053
PedaD048

1.
2.

PedaD099

3.

PedaD042

4.

Teorētiskie semināri
Angļu valoda un teorētiskās diskusijas par jaunāko
ārvalstu literatūru
Publikāciju gatavošana. Patstāvīgs darbs un sadarbība
ar darba vadītāju.
Pētījuma veikšana un promocijas darba sagatavošana

20
10

20
10
40

40
30

2. B Obligātās izvēles kursi apakšnozarē (6 KP)
Augstskolas pedagoģijas apakšnozarē:
PedaD009
PedaD010
PedaD011

1.
2.
3.

Augstskolas pedagoģija: problēmas, perspektīvas
Mācīšanās psiholoģija mūžizglītības kontekstā
Pētnieka identitātes attīstība

Skolas pedagoģijas apakšnozarē
PedaD012
1. Mācību vides attīstības problēmas pedagoģijā
PedaD013
2. Mācību vides attīstības problēma psiholoģijā
PedaD014
3. Skolotāja kompetences problēma pedagoģijā
PedaD015
4. Apdāvinātības problēma pedagoģijā
Nozaru pedagoģijas apakšnozarē
Vides un ilgtspējīga izglītība
PedaD016
1. Ekopedagoģija un ekopsiholoģija
PedaD017
2. Dabzinātņu satura integrēšana mūsdienās
PedaD018
3. Kosmoloģijas un mikropasaules uzbūves principi
mūsdienu izglītības paradigmā
Nozaru pedagoģijas apkakšnozarē
Mākslas pedagoģijā
PedaD033
1. Mākslas pedagoģija vai mūzikas pedagoģija
PedaD035
2. Mākslas/ mūzikas psiholoģija
PedaD034
3. Apdāvinātības attīstība un jaunrades pedagoģija
5.sem. 1. A Obligātie kursi (18KP)
PedaD054
PedaD049

1.
2.

PedaD046

3.

Teorētiskie semināri
Angļu valoda un teorētiskās diskusijas par jaunāko
ārvalstu literatūru
Pētījuma veikšana un promocijas darba sagatavošana

30
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Kursa kods

PedaD100

N
r.
p.
k.

Pārbaudījuma
forma

Kursa nosaukums

Kursa
kontaktstundu
skaits

Kursa
KrP
kopēj
ais

lekcij
as

pr.
darbi

1. studiju gads
1.sem.
2.sem.
16 ned.
16 ned.
seminā
ri

lek
c.

se
m.

lek
c.

sem.

2. studiju gads
3.sem.
4.sem.
16 ned.
16 ned.
lek
c.

se
m.

lek
c.

sem.

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

se
m.

lekc.

sem.

Publikāciju gatavošana. Patstāvīgs darbs un sadarbība
ar darba vadītāju.

iesk.

2

40

Dators kā līdzeklis pedagoģijas pētījumos
Mācību grāmatu un līdzekļu izveidošanas un vērtēšanas
metodoloģiskais pamats

iesk.
iesk.

2
2

40
40

Teorētiskie semināri

iesk.

2

40

Angļu valoda un teorētiskās diskusijas par jaunāko
ārvalstu literatūru

iesk.

2

40

3.

Publikāciju gatavošana. Patstāvīgs darbs un sadarbība
ar darba vadītāju.

iesk.

2

40

4.

Pētījuma veikšana un promocijas darba sagatavošana

iesk.

18

e- studijas un programmas vai kāds cits kurss pēc
studentu izvēles RTU e-studiju doktorantūras
programmā
Darbības pētījums izglītības pārorientēšanai uz
ilgtspējīgas attīstības mērķi mūžizglītībā
Zinātnisko publikāciju struktūras un satura recenzēšana

iesk.

2

40

20

20

20

20

iesk.

2

40

20

20

20

20

iesk.

2

40

20

20

20

20

4.

40

40

2. C Brīvā izvēle (4 KP)
PedaD023
PedaD024

1.
2.

20
20

20
20

20
20

20
20

6.sem. 1. A Obligātie kursi (24KP)
PedaD055,
PedaD028
8KP/DP
PedaD037,
PedaD029
8KP/DP
PedaD101,
PedaD030
12KP/DP
PedaD094,
Peda6121
83KP/DP

1.

C Brīvā izvēle (2 KP)
PedaD032
1.

PedaD026

2.

PedaD027

3.

40

20

40

20

40

20

20

40

40

30

30

KOPĀ KrP : 144
Studiju programmas direktore _________________ Ilga Salīte
(paraksts, atšifrējums, datums)
Dekāna p.i.
(paraksts, atšifrējums, datums)

_________________ Jeļena Davidova
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APSTIPRINĀTS
Izglītības un vadības fakultātes Domes sēdē
2008.gada 28.augustā
Protokols Nr. 14

Grozījumi apstiprināti
Izglītības un vadības fakultātes Domes sēdē
2011.gada 15.decembrī
Protokols Nr. 15/3

Doktora studiju programmas „Pedagoģija” (programmas kods 51141)
STUDIJU PLĀNS
studiju ilgums – 4 gadi, nepilna laika studijas
2010./2011. st. g., 2011./2012.st.g.

Kursa kods

N
r.
p.
k.

Kursa nosaukums

Pārbau
dījuma
forma

Kurs
a
KrP

Kursa
kontaktstundu
skaits
kopēj
ais

lekci
jas

pr.
darbi

1. studiju gads
1.sem.
2.sem.
16 ned.
16 ned.
semin
āri

lekc.

sem.

lekc
.

lekc.

2. studiju gads
3.sem.
5.sem.
16 ned.
16 ned.
sem.

lek
c.

30
20

30
20

sem
.

sem.

3. studiju gads
6.sem.
6.sem.
16 ned.
16 ned.
lek
c.

se
m.

lek
c.

sem.

4. studiju gads
7.sem.
8.sem.
16 ned. 16 ned.
lekc.

sem.

1.sem. A Obligātie kursi (18 KP)
PedaD001
PedaD007

1.
2.

PedaD036

3.

PedaD040

4.

Promocijas darba struktūras izveidošana
Mācību plānu, programmu attīstība un to kvalitātes
problēmas
Angļu valoda un teorētiskās diskusijas par jaunāko
ārvalstu literatūru
Pētījuma veikšana un promocijas darba
sagatavošana

iesk.
iesk.

1
2

20
40

10
20

10
20

10
20

10
20

iesk.

1

20

10

10

10

10

iesk.

14

30

2.sem. A Obligātie kursi (18 KP)
PedaD002
(PedaD064
1KP,
PedaD065
3KP)
PedaD003
PedaD069

1.

Kvantitatīvā pētījuma metodoloģija un metodes

iesk.

4

80

40

40

40

40

2.
3.

iesk.
iesk.

4
1

80
20

40
10

40
10

40
10

40
10

PedaD006

4.

iesk.

4

80

40

40

40

40

PedaD039

5.

iesk.

4

80

PedaD071

6.

Kvalitatīvā pētījuma metodoloģija un metodes
Angļu valoda un teorētiskās diskusijas par jaunāko
ārvalstu literatūru
Holisma teorija izglītībā: problēmas, perspektīvas
ilgtspējīgas izglītības skatījumā
Publikāciju gatavošana. Patstāvīgs darbs un
sadarbība ar darba vadītāju.
Pētījuma veikšana un promocijas darba
sagatavošana

iesk.

1

30

3.sem A Obligātie kursi (20 KP)
PedaD004
PedaD005

1.
2.

Izglītības filosofija un mūsdienu izglītības teorijas
Didaktika modernismā un postmodernismā

iesk.
iesk.

3
2

60
40

30
20

30
20

45

PedaD008

3.

PedaD038
PedaD047

4.
5.

PedaD072

6.

PedaD098

7.

Mūsdienu psiholoģijas problēmas un pētījumu
virzieni
Teorētiskie semināri
Angļu valoda un teorētiskās diskusijas par jaunāko
ārvalstu literatūru
Pētījuma veikšana un promocijas darba
sagatavošana
Publikāciju gatavošana. Patstāvīgs darbs un
sadarbība ar darba vadītāju.

iesk.

1

20

10

10

10

10

iesk.
iesk.

2
1

40
20

20
10

20
10

20
10

20
10

iesk.

9

iesk.

2

40

iesk.
iesk.

2
1

40
20

iesk.

2

40

iesk.

5

1.
PedaD009
Augstskolas pedagoģija: problēmas, perspektīvas
2.
PedaD010
Mācīšanās psiholoģija mūžizglītības kontekstā
3.
PedaD011
Pētnieka identitātes attīstība
Skolas pedagoģijas apakšnozarē

iesk.
iesk.
iesk.

3
2
1

60
40
20

30
20
10

30
20
10

30
20
10

30
20
10

1.
PedaD012
Mācību vides attīstības problēmas pedagoģijā
2.
PedaD013
Mācību vides attīstības problēma psiholoģijā
3.
PedaD014
Skolotāja kompetences problēma pedagoģijā
4.
PedaD015
Apdāvinātības problēma pedagoģijā
Nozaru pedagoģijas apakšnozarē
Vides un ilgtspējīga izglītība
1.
PedaD016
Ekopedagoģija un ekopsiholoģija
2.
PedaD017
Dabzinātņu satura integrēšana mūsdienās
3.
PedaD018
Kosmoloģijas un mikropasaules uzbūves principi
mūsdienu izglītības paradigmā
Nozaru pedagoģijas apkakšnozarē
Mākslas pedagoģijā
1.
PedaD033
Mākslas pedagoģija vai mūzikas pedagoģija
2.
PedaD035
Mākslas/ mūzikas psiholoģija
3.
PedaD034
Apdāvinātības attīstība un jaunrades pedagoģija
5.sem. 1. A Obligātie kursi (18 KP)

iesk.
iesk.
iesk.
iesk.

1
1
2
2

20
20
40
40

10
10
20
20

10
10
20
20

10
10
20
20

10
10
20
20

iesk.
iesk.
iesk.

3
2
1

60
40
20

30
20
10

30
20
10

30
20
10

30
20
10

iesk.
iesk.
iesk.

2
2
2

40
40
40

20
20
20

20
20
20

20
20
20

20
20
20

iesk.
iesk.

2
2

40
40

20

40
20

30
40

40

4.sem. 1. A Obligātie kursi (10 KP)
PedaD053
PedaD048

1.
2.

PedaD099

3.

PedaD073

4.

Teorētiskie semināri
Angļu valoda un teorētiskās diskusijas par jaunāko
ārvalstu literatūru
Publikāciju gatavošana. Patstāvīgs darbs un
sadarbība ar darba vadītāju.
Pētījuma veikšana un promocijas darba
sagatavošana

20
10

20
10

20
10

40

20
10
40
30

2. B Obligātās izvēles kursi apakšnozarē (6 KP)
Augstskolas pedagoģijas apakšnozarē:

PedaD054
PedaD049

1.
2.

Teorētiskie semināri
Angļu valoda un teorētiskās diskusijas par jaunāko
ārvalstu literatūru

20
20

20
20
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Pētījuma veikšana un promocijas darba
sagatavošana
4.
PedaD100
Publikāciju gatavošana. Patstāvīgs darbs un
sadarbība ar darba vadītāju.
2. C Brīvā izvēle (2 KP)

iesk.

12

iesk.

2

40

Dators kā līdzeklis pedagoģijas pētījumos
Mācību grāmatu un līdzekļu izveidošanas un
vērtēšanas metodoloģiskais pamats
6.sem. 1. A Obligātie kursi (12 KP)

iesk.
iesk.

2
2

40
40

1.
PedaD055,
Teorētiskie semināri
PedaD028
8KP/DP
2.
PedaD037,
Angļu valoda un teorētiskās diskusijas par jaunāko
PedaD029
ārvalstu literatūru
8KP/DP
3.
PedaD101,
Publikāciju gatavošana. Patstāvīgs darbs un
PedaD030
sadarbība ar darba vadītāju.
12KP/DP
4.
PedaD044,
Pētījuma veikšana un promocijas darba
Peda6121
sagatavošana
83KP/DP
2. C Brīvā izvēle (4 KP)

iesk.

2

40

iesk.

2

40

iesk.

2

40

iesk.

6

e- studijas un programmas vai kāds cits kurss pēc
studentu izvēles RTU e-studiju doktorantūras
programmā
2.
PedaD026
Darbības pētījums izglītības pārorientēšanai uz
ilgtspējīgas attīstības mērķi mūžizglītībā
3.
PedaD027
Zinātnisko publikāciju struktūras un satura
recenzēšana
7.sem. 1. A Obligātie kursi (18KP)

iesk.

2

40

20

20

20

20

iesk.

2

40

20

20

20

20

iesk.

2

40

20

20

20

20

Pētījuma veikšana un promocijas darba
sagatavošana
8.sem. 1. A Obligātie kursi (18KP)

iesk.

18

Pētījuma veikšana un promocijas darba
sagatavošana

iesk.

18

PedaD046

PedaD023
PedaD024

PedaD032

3.

1.
2.

1.

PedaD095

1.

PedaD096

1.

30
40

20
20

20
20

40

20
20

20
20

40

20

20

40

20

40

20

40

30

30

30

KOPĀ KrP : 144
Studiju programmas direktore
(paraksts, atšifrējums, datums)
Dekāna p.i.
(paraksts, atšifrējums, datums)

_________________ Ilga Salīte
_________________ Jeļena Davidova
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2. Pielikums. Studiju kursu apraksti
ir atrodami Daugavpils Universitātes informatīvajā sistēmā
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3.pielikumā. Aizstāvēto doktora darbu tēmas
Studējošā vārds,
uzvārds

1.

Astrīda Skrinda

2.

Lolita Jonāne

3.

Māris Čačka

4.

Jeļena Ķipure

5.

Aina Strode

6.

Ženija Bērziņa

7.

Inta Ostrovska

8.

Daiga Zaķe

9.

Alnis Stakle

10.

Sergejs Čapulis

11.

Jurijs Spigins

12.

Sandra Zariņa

Promocijas darba nosaukums

“Studentu komunikatīvās kompetences
attīstība angļu leksikas apguvē”
“Kontekstuālās pieejas īstenošana
dabaszinību kompetences pilnveidei
vispārējā vidējā izglītībā”
“Studentu radošās darbības attīstība
mākslas studiju procesā”
“Vācu valodas kompetences veidošanās
studiju procesā”
“Studentu patstāvīgā profesionālā
darbība pedagoģiskajā praksē”
“Mentorings sadarbības kultūras
veicināšanai iekļaujošā skolā”
„Latvijas iedzīvotāju izglītība sociālās
audzināšanas kontekstā”
„Multikulturāla pedagoģiska procesa
īpatnības čigānu (romu) skolēnu
iekļaušanai vispārējā izglītībā”
„Mediju kompetence ilgtspējīgā
skolotāju izglītībā”
„Humanā pieeja sporta izglītības saturā
un karatēdo mācību procesa
organizācijā”
„Improvizācijas pamatu apguve topošo
mūzikas skolotāju stuidju procesā”
„Konstruktīva mācību vide
lasītprasmes attīstībai pirmsskolā”

Promocijas darba vadītājs

Promocijas darba
aizstāvēšanas gads

prof., Dr. habil. paed., I.Žogla

2008.gads

Dr. habil. phys., emeritētais
profesors E.Šilters

2009.gads

Prof., Dr. paed. A.Šļahova

2009.gads

Prof., Dr. philol. I.Kangro,
zin. konsult. prof., Dr. habil.
paed. J.Pokulis
Prof., Dr.paed. A.Šļahova

2009.gads

Prof., Dr.paed. I.Salīte

2010.gads

Prof., Dr. habil. paed.,
Dr. habil. psych. A.Vorobjovs
Prof., Dr. habil. paed. I.Žogla

2011.gads

Prof., Dr.paed. A.Šļahova

2011.gads

Prof., Dr. habil. paed., Dr. habil.
psych. A.Vorobjovs

2012.gads

Prof., Dr. paed. J.Davidova

2012.gads

Asoc.prof., PhD I.Belousa

2012.gads

2010.gads

2011.gads
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5. Pielikums. Doktora studiju programmā iesaistītā akadēmiskā personāla
zinātniskā un radošā darbība
Doktora studiju programmā iesaistītā akadēmiskā personāla
zinātniskā un radošā darbība 2009.-2011.gads
1.2.1. Zinātniskās publikācijas (par 2009., 2010., 2011. gadu)
1.2.1.1. Zinātniskās publikācijas starptautiski citējamos izdevumos (Thomson Reuters Web of Science)
Davidova J. & Kokina I. (2011) Latvian teachers’ view about gender differences in intellectual giftedness
development. SOCIETY, INTEGRATION, EDUCATION. Proceedings of the International Scientifical
Conference. Volume II: School Pedagogy; Lifelong Learning; Overviews, Rēzekne, 2011. pp.91-105. ISSN
1691-5887, Thomson Reuters Web of Knowledge, ISI Conference Proceedings.
1.2.1.2. Zinātniskās publikācijas starptautiski citējamos izdevumos (SCOPUS)
Reunamo, J. & Pipere, A. (2011). Doing research on education for sustainable development. International Journal
of Sustainability in Higher Education, 12(2), 110-124 (Datu bāzēs SCOPUS, ERIC, A+ Education,
Australian Education Index, e-psyche, Environmental Abstracts, LexisNexis Environmental).
Iliško, Dz., Ignatjeva, S., Mičule, I. (2010). Teachers as researchers: Bringing teachers’ voice to the educational
landscape. Journal of Teacher Education for Sustainability, 12(1), 51-65 (ISSN 1691-4147). DOI:
10.2478/v10099-009-0046-x.
Pipere, A., Grabovska, R., & Jonane, L. (2010). Inspiring teachers for energy education: Illustrative case study in
Latvian context. Journal of Teacher Education for Sustainability, 12(1), 37-50. (Datu bāzēs SCOPUS,
CABI).
Salīte, I., Gedžūne, G., & Gedžūne, I. (2009). Educational action research for sustainability: Seeking wisdom of
insight in teacher education. Journal of Teacher Education for Sustainability, 11(2), 14-30. DOI:
10.2478/v10099-009-0037-y. (SCOPUS).
1.2.1.3. Zinātniskās publikācijas starptautiski citējamos izdevumos ERIC
Reunamo, J. & Pipere, A. (2011). Doing research on education for sustainable development. International Journal
of Sustainability in Higher Education, 12(2), 110-124 (Datu bāzēs SCOPUS, ERIC, A+ Education, Australian
Education Index, e-psyche, Environmental Abstracts, LexisNexis Environmental).
1.2.1.5. Zinātniskās publikācijas starptautiski citējamos izdevumos (EBSCO)
Pipere, A., & Jakovļeva, J. (2011). Professional identity of first-year university students from Latvia and UK.
International Business: Innovation, Psychology, Economics, vol. 2, 1(2), 52-70.
Guseva, S., Dombrovskis, V., & Kokina, I. (2010) Identification of professions: psychological peculiarities of
acquiring a professional identity of teachers. Problems of Education in the 21st Century, 10 (10), 30-37.
2009. ISSN 1822-7864, EBSCO, Copernicus Index.
1.2.1.6. Zinātniskās publikācijas citos starptautiskajos izdevumos
Gedžūne, G., Gedžūne, I., Salīte, I., & Iliško, Dz. (2011). Exploring pre-service teachers’ frames of reference and
their orientation towards inclusion or exclusion: Educational action research journey. In Proceedings of the
9th JTEFS/BBCC conference Sustainable Development. Culture. Education: BBCC Mission - Reorientation
of Teacher Education and Research in Education for Sustainable Development, 18-21 May 2011 (pp.80102). Siauliai, Lithuania: Vš Šauli universiteto leidykla. [ISBN 978-609-430-077-6] ( internationally
reviewed edition)
Belousa, I., Uzulina, S. (2011). Social and Emotional Aspect of Pedagogical Competence: Elementary School
Teachers’ Understanding. In C. Prachalias (ed.), Proceedings of the 7th International Conference on
Education, 2. Samos Island: National and Kapodistrian University of Athens, pp. 438-446 [ISBN: 978-960466-080-3].
Belousa, I., Grants, J., Kravalis, I., Zidens, J. (2011). Dual Career in Latvia Higher Education. In M. Banhidi (ed.),
Rekreologia. Leisure. Science: Dual Career Training and Education, 1. Gyor: WH AF. pp. 21-26.
Zariņa, S., Belousa, I. (2011). Environment for meaningful development of reading literacy in pre-school. In
A.Skrinda (ed.), Discourse and Communication for Sustainable Development, 1 (1). Daugavpils: Daugavpils
University Academic Press „Saule” [ISBN 978-9984-14-487-0].
Bolgzda, I., Olehnovica, E.(2011) The relation between the doctoral students’ research freedom and institutional
responsibility in Latvia: the definition of innovation in research. “EUA-CDE-news”, Brisele, EUA-CDE.
Bolgzda, I., & Oļehnoviča, E. (2011). Компетенции докторантов в использовании интернет-ресурсов в
исследовательской деятельности в среде сетевого общества. Starptautiskās zinātniskās konferences
„Сетевое общество-сетевая экономика в центральной и восточной Европе” rakstu krājums, 2. daļa,
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2011. g. 16.-18. maijs, John Paul II Catholic University of Lublin, Nalenčova, Polija, 182.-188. lpp. [ISBN
978 – 83-7702-221-4]
Davidova, J., Znutiņš, E. (2011)Practically oriented approach to writing a professional master's thesis in the field of
music pedagogy. S. Vaitekunas & A. Rauckiene (Ed.) Spring University: Changing education in a changing
society. Vol.1. Klaipeda: Klaipeda University, 150-160.
Drelinga, E., Iliško, Dz., & Krastiņa, E. (2011). Primary school learners’ research activities within the project week.
In Proceedings of the 9th JTEFS/BBCC conference Sustainable Development. Culture. Education: BBCC
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Reorientation of Teacher Education and Research in Education for Sustainable Development. Abstract book.
May 17-19, Paris, France. Daugavpils, Latvia: Daugavpils University Academic Press “Saule”, p. 39. ISBN
978-9984-14-485-6.
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Co n fe ren ce
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Cu ltu r e.
Ed u ca t io n ”. R es ea r ch a n d Imp le men ta tio n o f E d u ca tio n fo r S u sta in a b l e Deve lo p m en t.
Co n f e ren ce p ro ceed in g s . Da u g a vp il s U ni v er si tāt e: a k ad ē mi s k ai s ap g ād s „Sa u le” ,5 9 .
R.1.2.5. . Darbība zinātniskajos un akadēmiskajos projektos un programmās par 2011. gadu
Belousa, I., 2010.g. 23.decembris – 2011.g. 30.aprīlis, Valsts izglītības satura centra projekts VISC 2010/159
„Metodisko ieteikumu izstrāde pilnveidotā mācību satura īstenošanai atbilstoši izglītojamo vecumposmam
(II)” sadaļa „Metodisko ieteikumu izstrāde atbilstoši sākumskolas izglītojamo vecumposmam mācību
priekšmeta „Kristīgā mācība” satura īstenošanai”
Belousa, I., (nacionālā koordinatore)LIFELONG LEARNING programmas ERASMUS IP projekts “Educational
contributions to building cohesion within European social and institutional life”, reģistrācijas Nr. 47653-IC1-2002-1-HU-ERASMUS-EUC-1
Belousa, I., 2010.g.-2011.g. LIFELONG LEARNING programmas ERASMUS IP projekts “Education for
sustainable development: exploring hopeful pathways to preferable local and global futures”, reģistrācijas
Nr. 10/0242-E/4004; projekta koordinēšana Latvijā un līdzdalība īstenošanā
Belousa, I., 2009.g.-2011.g. LSPA koordinētais Eiropas Komisijas Sagatavošanas darbības sporta jomā projekts
„Dual Career for young athletes in Europe – DC - SPORT”, reģistrācijas Nr. EAC/21/2009/096, (EUR
253.176,00); līdzdalība īstenošanā
Belousa, I., Rudīte Grabovska, Mārīte Kravale-Pauliņa, Eridiana Oļehnoviča 2010. g. - 2013. g.LU koordinētais ESF
projekts “Inovatīva un praksē balstīta pedagogu izglītības ieguve un mentoru profesionālā pilnveide” Nr.
2010/0096/1DP/1.2.1.2.3./09/IPIA/VIAA/001
Drelinga, E. 2009. g. augusts - 2011. g. jūnijs COMENIUS programma “Being European in the language of the arts”
(Ungārija, Turcija, Latvija)
Drelinga, E. 2009. g. novembris - 2011. g. novembris „Skolas kā satelīti attīstības izglītībā” ESF, SFL, IAC, GLEN,
LEEDS DEC (Nr. DCI – NSA ED/2009/202-219)
Drelinga, E. 2010. g. novembris- 2011. g. marts, ESF projekts "Vispārējās izglītības pedagogu tālākizglītība,"
vispārējās izglītības pedagogu tālākizglītības programmu un izdales materiālu izstrādei" sadaļā „1.-4. klašu
skolotāju profesionālo kompetenču pilnveide”
Drelinga, E. 2010. g. decembris- 2011. g. aprīlis “Metodisko ieteikumu izstrāde pilnveidotā mācību satura
īstenošanai atbilstoši izglītojamo vecumposmam” Iepirkuma daļa Nr.2010/145 „Metodisko ieteikumu
izstrāde pilnveidotā mācību satura īstenošanai atbilstoši izglītojamo vecumposmam”
Grabovska, R. 2010. g. – 2012. g Field Studies Council projekts „Lessons from Nature: innovation towards teaching
and learning for a green economy and society” (Nr. 11 510199-LLP-1-2010-1-UK-COMENIUS-CMP)
Grabovska, R. 2011. gads ESF projekts “Inovatīva un praksē balstīta pedagogu izglītības ieguve un mentoru
profesionālā pilnveide” (Nr. 2010/0096/1DP/1.2.1.2.3./09/IPIA/VIAA/001) eksperta darbs programmas un
materiālu izstrādē
Kokina,
I.
2010.-2011.gg.
ESF
projekts
„Vispārējās
izglītības
pedagogu
tālākizglītība”
Nr.2010/0062/1DP/1.2.1.2.3./09/IPIA/VIAA/003, projekta LU reģistrācijas Nr. VISC 2010/91 ESF ,
pedagogu tālākizglītības programma „Izglītības iestāžu vadītāju profesionālo kompetenču pilnveide un
prasmju atjaunošana”., Nr. 17.3.-04/2010/91/-130., iekšējais eksperts.
Kokina,
I.
2010.-2011.gg.
ESF
projekts
„Vispārējās
izglītības
pedagogu
tālākizglītība”
Nr.2010/0062/1DP/1.2.1.2.3./09/IPIA/VIAA/003, projekta LU reģistrācijas Nr. VISC 2010/91 ESF ,
pedagogu tālākizglītības programma „Pedagogu kompetenču pilnveide darbā ar talantīgiem un apdāvinātiem
bērniem”., Nr. 17.3.-04/2010/91/-41., iekšējais eksperts.
Kokina, I. 2010.-2011. gg. ESF projekts "Inovatīva un praksē balstīta pedagogu izglītības ieguve un mentoru
profesionālā pilnveide" Nr. 2010/0096/1DP/1.2.1.2.3./09/IPIA/VIAA/001 , projekta LU reģistrācijas
Nr.2010/19_B_ESF., iekšējais eksperts.
Kravale- Pauliņa,M. 2010. -2011.g.ESF projekts „Inovatīva un praksē balstīta pedagogu izglītības ieguve un
mentoru profesionālā pilnveide”. Materiālu izstrāde, autore.
Kravale- Pauliņa,M. 2010.-2011.g. ESF projekts „Profesionālo mācību priekšmetu un prakses vadītāju teorētisko
zināšanu un praktisko kompetenču paaugstināšana”. Darba grupā eksperte.
Paškeviča A. no 01.01.2010. - Neiroimūnās regulācijas iespējas neirodeģeneratīvo slimību ārstēšanā ar jauna tipa
priviliģētām struktūrām. Nr. 2009/0217/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/031, pētniece
Pipere, A. (Latvijas grupas koordinatore)Latvijas grupas koordinatore Singapūras Nacionālā izglītības institūta
starptautiskajā projektā „Nekognitīvās prasmes un Singapūras skolēni – starptautiskais salīdzinājums” [Non-
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cognitive skills and Singaporean students – International comparisons] (2010 – 2012)
Pipere, A. (starptautiskā eksperte – Latvijas pārstāve)Starptautiskais eksperts (Latvijas pārstāvis) NorBa projektā
“Ziemeļvalstu-Baltijas salīdzinošais pētījums matemātikas izglītībā” [Nordic-Baltic comparative research in
mathematics education/ NorBa-project]. (2010 – 2012)
Salīte, I. (DU koordinātore) „Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto
jauniešu atbalsta sistēmas izveidei” (Identifikācijas nr. 1DP/1.2.2.4.1/10/IPIA/VIAA/002) 2011. gads
Salīte, I. koordinatore. Dalībnieki: Dzintra Iliško, Anita Pipere, Ilona Mičule, Astrīda Skrinda, Rudīte Grabovska,
Stakle, A., Valērijs Makarevičs, Mārīte Kravale-Pauliņa, Eridiana Oļehnoviča LZP projekts “Ilgtspējīgas
izglītības teorijas radīšana izglītības darbības pētījumā augstskolā” (2009 – 2012)
Silova, L., 2011.g. ESF projekts „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas
apstākļos”, reģistrācijas Nr. 2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001, programma „Integrētās
rotaļnodarbības sešgadīgo bērnu pēctecīgai attīstībai”, (Daugavpils Universitāte, Latvija), akadēmiskā darba
veikšana
Salīte, I. 2010. g. oktobris – 2012. g. oktobris – nacionālā koordinatore Erasmus Lifelong Learning Programme
projekts “ICT-enabled Education for Sustainable Development” [IKT-sekmēta izglītība ilgtspējīgai attīstībai]
(2010-2012)
Salīte, I. – nacionālā korrdinatore2007.-2013.g. Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013.
projekts “Synergetic approach with e-learning, TV and mobile technologies to promote new business
development (eBig3)”, ESF līdzfinansējums
Salīte, I., Astrīda Skrinda, Rudīte Grabovska, Dzintra Iliško, Elga Drelinga ekspertes2010. g. - 2011. g. Valsts
izglītības satura centra Eiropas Sociālā fonda Darbības programmas 2007. - 2013. gadam „Cilvēkresursi un
nodarbinātība” 1.2.1.2.3. apakšaktivitātes „Vispārējās izglītības pedagogu kompetences paaugstināšana”
projekts
„Vispārējās
izglītības
pedagogu
tālākizglītība”
(vienošanās
Nr.
2010/0062/1DP/1.2.1.2.3/09/IPIA/VIAA/003)
R.1.2.6. Patenti, licences, dizainparaugi, datorprogrammas par 2011. gadu
LZP eksperta darbība (sākot no 2006. gada)
Belousa, I., 2010.g.-2013.g., LZP eksperta darbība pedagoģijas nozarē augstskolu pedagoģijas apakšnozarē
Belousa, I., 2008.g. oktobris - 2009.g. februāris., IZM projekts Nr.08/73 “Obligātās pirmsskolas un sākumskolas
izglītības izvērtējums un pilnveides iespējas”, reģ. Nr. 2741000222, projekta eksperta darbības veikšana
Belousa, I., 2008.g. 24. – 26.februāris, eksperta pienākumu veikšana UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas,
UNESCO Starptautiskā izglītības biroja un Izglītības un zinātnes ministrijas organizētajā starptautiskajā
konferencē ''Iekļaujošā izglītība: no politiskā dialoga līdz saskaņotai rīcībai''
Davidova, J. Kopš 2004. gada – LZP eksperte pedagoģijā.
Iliško, D. 2010. g. - 2013. g., LZP eksperta darbība pedagoģijas nozarē augstskolu pedagoģijas apakšnozarē
Pipere, A. 2011. g. novembris LZP eksperta darbība psiholoģijas nozarē pedagoģiskās psiholoģijas apakšnozarē
Pipere, A. 2011. g. oktobris VZKK eksperta darbība psiholoģijas nozarē
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