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1. STUDIJU PROGRAMMAS MĒRĶI UN UZDEVUMI
Daugavpils Universitātes (turpmāk – DU) vēstures doktora studiju programma
tiek realizēta historiogrāfijas un vēstures palīgzinātņu apakšnozarē ar šaurāku
specializāciju reģionālās/lokālās vēstures avotu un historiogrāfijas pētniecībā, kas
prasa īpašu uzmanību veltīt daţādu valstu reģiona/novada vēsturei un tās specifiku
veidojošiem faktoriem.
Programmas priekšnosacījums ir tas, ka DU Humanitārās fakultātes Vēstures
katedrā, Mutvārdu vēstures centrā un DU Latgales Pētniecības institūtā ir
izveidojusies augsti kvalificēto vēsturnieku grupa un strauji attīstās zinātniskā
pētniecība

Latgales

novada

vēsturē,

vēsturiskās

reģionālistikas

teorijā

un

metodoloģijā, Latgales un Latvijas historiogrāfijā, kā arī vēstures speciālajās zinātnēs
un palīgzinātēs, to skaitā – tādās modernākās vēstures pētniecības jomās kā mutvārdu
vēstures avotu izpēte un izmantošana novada vēstures rekonstrukcijā un
datortehnoloģiju pielietošana vēstures avotu edīcijā un Latgales novada vēstures datu
bāţu veidošanā. Šie izpētes virzieni, kā arī īpaša uzmanība vēsturisku reģionu vēsturei
pilnīgi atbilst mūsdienu paradigmai pasaules vēstures pētniecībā un nosaka DU
vēsturnieku zinātniski pētnieciskās darbības specifiku un atpazīstamību Latvijā un
ārvalstīs.
Līdz ar vēstures doktora programmas izveidošanu DU ir nodrošināta pilna
akadēmiskās izglītības ieguve vēstures nozarē. Vēstures bakalaura un vēstures
maģistra studiju programmās būtiska uzmanība veltīta Latgales reģiona vēstures
jautājumiem, vēstures palīgzinātnēm un vēstures pētniecības metodēm, pieejām un
pētnieciskajām tehnoloģijām. Tāpēc vēstures doktora studiju programma ir loģisks
vēstures bakalaura un vēstures maģistra studiju programmu noslēgums, tā nodrošina
augstākās kvalifikācijas speciālistu sagatavošanu patstāvīgam pētnieciskajam,
akadēmiskajam un praktiskajam darbam.
Programmas aktualitāti nosaka šādi faktori:
Latgales novada vēstures un kultūras mantojuma apzināšanas, zinātniskās
izpētes, saglabāšanas un popularizēšanas nepieciešamība, kas prasa sagatavot
Austrumlatvijas reģionam augstākās kvalifikācijas zinātniekus vēstures
zinātnes historiogrāfijas un vēstures palīgzinātņu apakšnozarē;
Latvijas nacionālās vēstures dziļākas un vispusīgākas izpētes nepieciešamība,
atklājot Latvijas novadu vēstures sasaisti ar visas Latvijas vēsturi, tādējādi
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sekmējot vēsturiski izveidojušos kopīgo nacionālo vērtību izkopšanu un
kopīgā vēsturiskā mantojuma apjēgsmi un apguvi;
jaunāko

pētniecisko

pieeju

un

modernāko

tehnoloģiju

ieviešanas

nepieciešamība Latvijas vēstures pētniecībā;
reģionālās pieejas vēstures pētniecībā aktualizācija Eiropas Savienības valstīs,
kas perspektīvā var paplašināt šīs programmas mērķauditoriju, ja tā tiks
piedāvāta interesentiem reģionālistikā Eiropas Savienībā.
Programmas mērķis ir augstākās kvalifikācijas speciālistu – vēstures
zinātnieku sagatavošana vēstures zinātnes nozares historiogrāfijas un vēstures
palīgzinātņu apakšnozarē, kuri ir spējīgi izvirzīt un risināt mūsdienu vēstures zinātnes
svarīgākās problēmas, attīstot un nostiprinot Latvijas, Latgales novada un DU
zinātnisko potenciālu.
Programmas uzdevumi:
nodrošināt dziļu zināšanu apguvi par mūsdienu pasaules un Latvijas vēstures
zinātnes aktuālajām teorētiskām un metodoloģiskām problēmām;
nodrošināt plašu vispārēju, mūsdienu vēstures zinātnes pasaules līmenim
atbilstošu zināšanu iegūšanu vēstures nozares historiogrāfijas un vēstures
palīgzinātņu apakšnozarē un dziļu speciālu zināšanu iegūšanu pētniecībā
balstītās studijās un patstāvīgos pētījumus konkrētā ar doktoranta pētniecisko
darbu saistītā jomā;
radīt apstākļus modernāko pētniecisko metoţu, informatīvo tehnoloģiju un
tradicionālu pieeju apguvei vēstures avotu kritikas/izpētes, historiogrāfiskās
analīzes un vēsturiskās sintēzes (vēstures aspektu un jautājumu reprezentācijas
un vēsturiskā naratīva veidošanas) jomā;
nodrošināt reģionālo pētījumu vēsturē metodoloģijas un metodikas apguvi,
reģionālās/lokālās vēstures dziļāku apjēgšanu Latvijas, Eiropas un pasaules
vēstures kontekstā;
attīstīt doktorantu iemaņas, kas dos viņiem iespēju veikt patstāvīgu,
zinātniskajās atziņās un metodēs balstītus projektus un veikt zinātniskus
pētījumus, gūstot zinātnes nozares starptautiskiem standartiem atbilstošus
sasniegumus;
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iesaistīt programmā studējošos DU, citu Latvijas universitāšu un ārzemju
universitāšu

zinātniskajā

dzīvē,

nodrošināt

doktorantu

sistemātisku

piedalīšanos zinātniskajās konferencēs ārzemēs, publikāciju sagatavošanu
nozīmīgākajiem vēstures ţurnāliem, kas atspoguļo veiktā pētījuma rezultātus;
radīt doktorantiem optimālus apstākļus izvirzīto uzdevumu īstenošanai,
darbam arhīvos un bibliotēkās Latvijā un ārzemēs, nodrošināt iespēju
piedalīties starptautiskajās zinātniskajās konferencēs, kā arī staţēties
universitātēs Latvijā un ārzemēs atbilstoši izvēlētajai pētniecības nozarei;
nodrošināt apstākļus promocijas darba sagatavošanai un iesniegšanai
aizstāvēšanai.

2. IEGŪSTAMIE STUDIJU REZULTĀTI ZINĀŠANU, PRASMJU UN
KOMPETENČU FORMĀ
DU vēstures doktora studiju programmas „Historiogrāfija un vēstures
palīgzinātnes” apguves gaitā doktoranti pilnveido maģistrantūrā iegūtās zināšanas un
prasmes un iegūst jaunas zināšanas, prasmes un kompetences vēstures jomā. (Studiju
rezultāti definēti atbilstoši LR MK Noteikumiem Nr. 990 „Noteikumi par Latvijas
izglītības klasifikāciju”).
Zināšanas:
spēja parādīt, ka pārzina un izprot aktuālākās teorētiskās pieejas un
jaunākās atziņas pasaules un Latvijas vēstures, historiogrāfijas,
vēstures palīgzinātņu un reģionālo studiju pētniecības jomā,
spēja parādīt, ka pārvalda pētniecības metodoloģiju un mūsdienu
pētniecības metodes vēstures zinātnes nozares historiogrāfijas un
vēstures palīgzinātņu apakšnozarē.
Prasmes:
spēja patstāvīgi izvērtēt un izvēlēties pētījumiem historiogrāfijā,
reģionālistikā un vēstures palīgzinātnēs modernākās pētnieciskās
metodes,

informatīvās

tehnoloģijas

un

vēstures

pētniecības

tradicionālās metodes, kā arī spēj savā darbā pielietot šīs metodes un
tehnoloģijas,

5

spēja veikt ieguldījumu zināšanu robeţu paplašināšanā vēstures,
historiogrāfijas, vēstures palīgzinātņu un reģionālo studiju jomā vai dot
jaunu izpratni esošām zināšanām,
prasme īstenot būtiska apjoma oriģinālu pētījumu,
prasme komunicēt par savu pētniecības jomu ar plašākām speciālistu
aprindām un sabiedrību kopumā,
prasme patstāvīgi paaugstināt savu zinātnisko kvalifikāciju,
prasme īstenot zinātniskus projektus, gūstot vēstures nozares
historiogrāfijas un vēstures palīgzinātņu apakšnozares starptautiskiem
standartiem atbilstošus zinātniskus sasniegumus,
vadīt pētnieciskus uzdevumus uzņēmumos, iestādēs un organizācijās,
kur nepieciešamas plašas pētnieciskas zināšanas un prasmes vēstures
nozarē, un it sevišķi tās historiogrāfijas un vēstures palīgzinātņu
apakšnozarē, kā arī vēsturiskā reģionālistikā.
Kompetence:
spēja patstāvīgi risināt nozīmīgus pētnieciskus uzdevumus,
spēja patstāvīgi izvirzīt pētījuma ideju un veikt pasākumus tās
realizācijai,
spēja plānot, strukturēt un vadīt liela apjoma pētnieciskus projektus, to
skaitā – starptautiskā kontekstā.
Studiju rezultāti definēti arī katram studiju kursam.

3. STUDIJU PROGRAMMAS ORGANIZĀCIJA
3.1. Studiju procesa organizācija un vadība
Studiju process tiek organizēts atbilstoši LR Augstskolu likumam, LR
Likumam par Zinātnisko darbību un citiem normatīvajiem dokumentiem, kuri ir spēkā
Latvijas Republikā, kā arī atbilstoši DU Satversmei un DU nolikumiem, kas
apstiprināti DU Senātā.
DU vēstures doktora studiju programmā nodarbības tiek organizētas semināru
veidā, kuros tiek apspriesti vēstures metodoloģijas un teorijas jautājumi, reģionālo
pētījumu un historiogrāfijas problēmas (teorētiskie semināri). Speciālo prasmju
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apguvi sekmē semināri, kas veltīti šaurākiem (atsevišķiem) jautājumiem (skat. šā
pašnovērtējuma 3.5. sadaļu).
Doktorants mēneša laikā pēc iestāšanās kopā ar zinātnisko vadītāju sastāda
individuālo darba plāns. Darba plānu apsprieţ doktora programmas padomes sēdē.
Katra studiju gada beigās doktorants doktora programmas padomes sēdē atskaitās par
darba grafika izpildi.
Studiju procesa organizācijas galvenais uzdevums ir sekmēt promocijas darba
izstrādi; promocijas darba atziņas tiek aprobētas doktorantu sagatavotos zinātniskos
rakstos, kā arī prezentējot referātus starptautiskās zinātniskās konferencēs.
Studiju programmā liels akcents tiek likts uz doktoranta sadarbību ar darba
zinātnisko vadītāju, īpašu uzmanību veltot vadītāja lomai doktoranta individuālajā
plānā paredzēto uzdevumu īstenošanā.
3.2. Iekšējā kvalitātes mehānisma darbība
Viens no studiju funkcionēšanas būtiskajiem aspektiem ir programmas vadības
un tās kvalitātes nodrošinājuma sistēmas izveide. Vēstures doktora studiju
programmas kvalitātes nodrošinājuma pamatā ir:
studiju programmas satura analīze un izvērtējums DU Humanitārās fakultātes
Domes sēdēs un DU Latgales Pētniecības institūta un DU Humanitārās
fakultātes Vēstures katedras sēdēs, kā arī studiju programmas satura,
pasniegšanas īpatnību apspriešana starptautiskos forumos un ar ārzemju
sadarbības partneriem;
studiju procesa analīze un kontrole, ko veic regulāri, analizējot studiju
programmas norisi DU Humanitārās fakultātes Domes sēdēs, DU Humanitārās
fakultātes Vēstures katedras un DU Latgales Pētniecības institūta sēdēs,
pasniegšanas kvalitāti (veicot doktorantu aptauju pēc sesijas noslēguma),
formālos un cita veida programmas apguves sekmības rādītājus (studējošo
sekmību, konkurentspēju darba tirgū);
studiju procesa stratēģiskā plānošana, analizējot studiju programmas vājās
puses, attīstības iespējas un pārējos ar to saistītos aspektus.
Lai nodrošinātu studiju kvalitāti, studiju programma tiek veidota un uzlabota,
balstoties uz demokrātijas principiem. To paredz programmas docētāju un doktorantu
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iesaistīšanās nepārtrauktā informācijas apmaiņas, studiju procesa izvērtējuma un
atgriezeniskās saites nodrošināšanas procesā.
Studiju kursu satura izvērtēšanu veic studiju programmas realizācijā iesaistītās
DU struktūrvienības – DU Humanitārās fakultātes Vēstures katedra, Mutvārdu
vēstures centrs, DU Latgales Pētniecības institūts, kas lemj par kursu satura atbilstību
jaunākajiem zinātniskajiem sasniegumiem. Studiju kursu docētāju metodiskā un
zinātniskā darba kvalitātes novērtēšana notiek trīs līmeņos:
studiju programmas realizācijas procesa analīze un kontrole, ko regulāri veic
DU Humanitārās fakultātes Domes, Vēstures katedras un DU Latgales
Pētniecības institūta sēdēs,
tiek analizēti programmas direktora organizēto studējošo aptauju rezultāti (pēc
studiju kursa apguves un zināšanu līmeņa pārbaudes doktoranti tiek aptaujāti);
DU Studiju kvalitātes novērtēšanas centra aptaujas rezultātus apkopo DU
Socioloģisko pētījumu institūts.
Studiju programmas saturu un realizēšanu vērtē DU Studiju kvalitātes
novērtēšanas centrs (SKNC), DU Doktorantūras padome, DU Zinātnes padome un
DU vēstures doktora studiju programmas „Historiogrāfija un vēstures palīgzinātnes”
padome. Studiju programmas ikgadējais pašnovērtējuma ziņojums, ko studiju gada
beigās sagatavo programmas direktors un iesniedz SKNC, un pēc apstiprināšanas DU
Senātā tas tiek publicēts DU mājas lapā.
Studiju kvalitātes sistēmā ietilpst doktoranta studiju darbības un zinātniskā
darba novērtējums. Doktoranta zinātniskā darba kvalitāti un līmeni nosaka promocijas
eksāmeni, zinātnisko rakstu un promocijas darba recenzenti. Doktorantu patstāvīgais
pētnieciskais darbs tiek vērtēts un kontrolēts visa studiju procesa gaitā. Katra studiju
gada beigās doktorants doktora programmas padomes sēdē atskaitās par gada laikā
paveikto pētniecisko darbu. Svarīgs pētnieciskā darba vērtēšanas kritērijs ir
doktorantu piedalīšanās zinātniskajās konferencēs un zinātnisko publikāciju
sagatavošana.
3.3. Imatrikulācijas noteikumi
Programma paredzēta personām, kurām ir humanitāro vai sociālo zinātņu
maģistra grāds vai tam pielīdzināta 2. līmeņa augstākā profesionālā izglītība
attiecīgajā nozarē.
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Iestājpārbaudījumi:
pārrunas par iesniegto referātu, kurā prezentēta izvērsta koncepcija
iecerētajam pētnieciskajam darbam, kas tiks īstenots doktora studiju laikā.
Pārrunu mērķis ir noteikt un novērtēt reflektantu zināšanu līmeni, esošās
iestrādes izvēlētajā tēmā un prasmes veikt patstāvīgu pētniecisko darbu un
izstrādāt promocijas darbu;
eksāmens svešvalodā.
3.4. Studiju programmas profesionālais/akadēmiskais statuss
Absolvējot programmu, doktorants kārto promocijas eksāmenus, saņem
akadēmisko izziņu (izziņas paraugu skat. 7. pielikumā), un viņam/ viņai ir tiesībās
promovēt savu darbu vēstures nozarē (historiogrāfijas un vēstures palīgzinātņu
apakšnozarē).
3.5. Studiju programmas struktūra
Programmas apjoms: 120 KP. Studiju ilgums doktorantūrā: 6 semestri (3
akadēmiskie gadi). Studiju valoda: latviešu un angļu. Studijas tiek realizētas kā pilna
laika studijas.
Pirmajā un otrajā studiju gadā notiek teorētiskās studijas un promocijas darba
izstrāde; pēdējais – trešais – studiju gads pamatā ir atvēlēts promocijas darba izstrādei
un aizstāvēšanai (vai iesniegšanai aizstāvēšanai).
Doktora teorētiskās studijas beidzas ar promocijas eksāmenu vēstures nozares
historiogrāfijas un vēstures palīgzinātņu apakšnozarē 5. semestrī un promocijas
eksāmenu specialitātē 6. semestrī.
Eksāmens svešvalodā jānokārto 4. semestrī.
Programma sastāv no trim blokiem:
1. Teorētiskais bloks (12 KP); to veido kursi, kuri ietilpst studiju programmas A
daļā (obligātie kursi): „Mūsdienu vēstures metodoloģijas avotpētnieciskā
paradigma”, „Reģionālo pētījumu vēsturē metodoloģija un metodika” un
„Historiogrāfija kā nacionālās, etniskās un reģionālās identitātes balsts”. Šie
kursi veido priekšstatu par nozīmīgākajām tendencēm un virzieniem mūsdienu
historiogrāfijas, vēstures speciālo un palīgzinātņu attīstībā un tādējādi palīdz
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doktorantiem apzināti izvēlēties teorētiskās un metodoloģiskās pieejas, uz
kurām balstīsies konkrētas tēmas izpēte.
2. Speciālo prasmju apguve. Šo bloku veido studiju programmas B daļas kursi
(obligātās izvēles kursi): „Mutvārdu vēsture nacionālās un reģionālās vēstures
tēla veidošanā”, „Datu bāzes kā reģiona vēstures dinamiskais modelis”,
„Datortehnoloģijas vēstures avotu reprezentācijā, izpētē un edīcijā”, „Vēstures
palīgzinātnes reģionālās vēstures pētniecībā”, „Ekonomikas vēstures datu
(masveida statistisku vēstures avotu) apstrāde, verifikācija un interpretācija
(Processing, Verification, and Interpretation of Data – Statistical Historical
Records – on Economic History)”, „Latvijas vēsture rietumu historiogrāfijas
kontekstā (The History of Latvia in Western Historiography)”, „Reliģijas
studiju hermeneutika: avoti un metodoloģija”, „Jaunākās izpētes metodes
arheoloģijā: gaisā un ūdenī bāzētās arheoloģiskās izpētes metodes”, „Vēstures
avotu

tekstu

lingvistiskā

interpretācija”,

„Vēsturiskā

diplomātika”

(dokumentāro avotu formulāra kritika), „Latīņu valoda”, „Senkrievu
rakstniecības valoda”, „Augstskolu didaktika” (no šiem kursiem doktorantam
jāizvēlas 5 kursi – kopumā 10 KP, kuri tuvāk atbilst viņa pētījuma tēmai). Šie
kursi nodrošina doktorantu pētniecisko iemaņu iegūšanu un pilnveidošanu
atbilstoši mūsdienu vēstures zinātnes teorētiskajam un metodoloģiskajam
līmenim.
Doktora studiju programmā tiek paredzēta vienas Eiropas Savienības valstu
valodas apguve (studiju programmas A daļa – 6 KP). Programmas īstenošanas
sākumposmā doktorantiem piedāvāts pilnveidot angļu vai vācu valodu. Taču,
programmai attīstoties, docēto valodu izvēle tiks paplašināta atbilstoši
doktorantu pētnieciskām interesēm un vajadzībām.
3. Speciālo prasmju aprobācija. Studiju laikā doktorantam jāpiedalās ar
referātiem vismaz trijās starptautiskajās konferencēs (3 KP) un jāsagatavo
publicēšanai (jāpublicē) vismaz trīs raksti (katrs ap 1 autorloksni – 9 KP),
kuros pausti viņa veiktā pētījuma (promocijas) darba galvenās atziņas.
Promocijas darba izstrāde – 80 KP.
3.6. Studiju programmas saturs un plāns
Vēstures doktora studiju programma tiek realizēta historiogrāfijas un vēstures
palīgzinātņu apakšnozarē.
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Doktora programma ir organiski saistīta ar bakalaura un maģistra studiju
programmām, visas šīs programmas veido viengabalainu DU vēstures studiju sistēmu.
Bakalaura, maģistra un doktora studiju programmas nodrošina kontinuitāti
speciālistu sagatavošanā vēstures pētniecības jomā. Bakalaura studiju programma
nodrošina sistēmisku kursu apgūšanu pasaules, Latvijas un Latgales vēsturē, kā arī
sākotnēju praktisku iemaņu veidošanu vēstures pētniecības jomā. Maģistra studiju
programma nodrošina patstāvīgo darbu vēstures filozofijas un metodoloģijas, kā arī
historiogrāfijas problēmu padziļināto teorētisko apguvi un iegūto zināšanu un prasmju
pielietošanu patstāvīgā zinātniskās pētniecības darbā. Doktora programma nodrošina
šaurāku specializāciju atbilstoši izvēlētajai pētījuma (promocijas darba) tēmai,
ievērojot jaunākās teorētiskās un metodoloģiskās pieejas pasaules vēstures zinātnē.
Doktora programmā doktorants veic oriģinālu pētījumu un izstrādā promocijas darbu.

Kursa nosaukums
Promocijas darba izstrāde

Kursa
kredīts
(KP)
80

Pārbaudes
forma

pētījuma
manuskripta
iesniegšana
A daļa: obligātie kursi – 18 KP
1. Mūsdienu vēstures
4
eksāmens
metodoloģijas avotpētnieciskā
paradigma (teorētiskais
seminārs)
2. Reģionālo pētījumu vēsturē
4
eksāmens
metodoloģija un metodika
(teorētiskais seminārs)
3. Historiogrāfija kā nacionālās,
4
eksāmens
etniskās un reģionālās
identitātes balsts (teorētiskais
seminārs)
4. Svešvaloda
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Docētāji

promocijas darba
vadītājs; doktora
programmas padome
Dr.hist., prof.
I.Saleniece;
Dr.hist., prof. A.Ivanovs
Dr.hist., asoc. prof.
H.Soms
Dr.hist., prof.
I.Saleniece;
Dr. hist., asoc. prof.
H.Soms;
Dr.hist., prof. A.Ivanovs

eksāmens

Mg. philol., lekt.
I.Oļehnoviča;
Dr.hist.,prof. A.Ivanovs;
Dr.philol., doc. I.Vingre
B daļa: obligātās izvēles kursi – 10 KP
5. Mutvārdu vēsture nacionālās
2
dif.ieskaite
Dr.hist., prof.
un reģionālās vēstures tēla
I.Saleniece;
veidošanā (seminārs)
PhD, prof. Dţ. Sveins
(Lielbritānija)
6. Datu bāzes kā reģiona
2
dif.ieskaite
Dr. hist., asoc. prof.
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vēstures dinamiskais modelis
(seminārs)
7. Datortehnoloģijas vēstures
avotu reprezentācijā, izpētē un
edīcijā (seminārs)

H.Soms
2

dif.ieskaite

Dr.hist., prof. A.Ivanovs;
Fizikas un matemātikas
zinātņu kandidāts,
docents
A.Varfolomejevs
(Petrozavodskas Valsts
Universitāte, Krievija)
Dr.hist., pētnieks
T.Pumpuriņš

8. Vēstures palīgzinātnes
reģionālās vēstures pētniecībā
(seminārs)
9. Ekonomikas vēstures datu
(masveida statistisku vēstures
avotu) apstrāde, verifikācija un
interpretācija (Processing,
Verification, and Interpretation
of Data – Statistical Historical
Records – on Economic
History) (seminārs)
10. Jaunākās izpētes metodes
arheoloģijā: gaisā un ūdenī
bāzētās arheoloģiskās izpētes
metodes (seminārs)
11. Vēstures avotu tekstu
lingvistiskā interpretācija
(seminārs)
12. Latvijas vēsture rietumu
historiogrāfijas kontekstā (The
History of Latvia in Western
Historiography) (seminārs)
13. Latīņu valoda

2

dif.ieskaite

2

dif.ieskaite

Dr.phil., asoc. prof.
O.Mertelsmans (Tartu
Universitāte, Igaunija)

2

dif.ieskaite

Dr.hist., Dr.habil.art.,
prof. J. Urtāns (Latvijas
Kultūras akadēmija)

2

dif.ieskaite

Dr. philol., prof. V.
Šaudiņa

2

dif.ieskaite

PhD., prof. Dţ. Sveins

2

dif.ieskaite

14. Senkrievu rakstniecības
valoda
15. Augstskolu didaktika

2

dif.ieskaite

2

dif.ieskaite

Dr.philol., asoc. prof. A.
Kuzņecovs
Dr.philol., asoc. prof. A.
Kuzņecovs
Dr.psych., asoc. prof. I.
Kokina
Dr.hist., prof. A.Ivanovs

16. Vēsturiskā diplomātika
2
dif.ieskaite
(dokumentāro avotu formulāra
kritika) (seminārs)
17. Reliģijas studiju
2
dif.ieskaite
Dr.teol., prof.
hermeneutika: avoti un
A.Stašulāne
metodoloģija
Promocijas darba rezultātu aprobācija – 12 KP
Referātu prezentācija
3
atskaite
promocijas darba
starptautiskajās zinātniskajās
darba
vadītājs
konferencēs (3 referāti)
vadītājam
Rakstu sagatavošana un
9
publicētais
promocijas darba
publicēšana nozīmīgākajos
raksts vai
vadītājs

12

ţurnālos Latvijā un ārvalstīs (3
raksti, katrs 1 autorloksnes
apjomā)
Kopā

120

apstiprināju
ms, ka
raksts
pieņemts
publicēšanai
kredītpunkti

Gala pārbaudījumi
Promocijas eksāmens vēstures nozares historiogrāfijas un vēstures palīgzinātņu
apakšnozarē
Promocijas eksāmens specialitātē
Promocijas eksāmens svešvalodā
Programmas studiju plāns 1. pielikumā. Studiju kursu apraksti 2. pielikumā.

4. STUDIJU PROGRAMMAS PERSPEKTĪVAIS NOVĒRTĒJUMS
4.1. Studiju programmas atbilstība akadēmiskās vai profesionālās izglītības
standartam
DU vēstures doktora studiju programma atbilst Eiropas kvalifikāciju
infrastruktūru (EKI) 8. līmenim (LR MK noteikumi Nr. 990) un izstrādāta atbilstoši
LR Augstskolu likumam (8.2., 29., 44.1., 57.4., 63.1. pants), LR Likumam par
Zinātnisko darbību (11.3. pants) un saskaņā ar Latvijā pastāvošo vēstures doktoru
sagatavošanas praksi.
Paredzama programmas stabila darbība un veiksmīga attīstība, jo tai raksturīga
īpaša uzmanība vēsturisku reģionu vēsturei un jaunāko pētniecisko pieeju un moderno
tehnoloģiju ieviešanai pilnīgi atbilst mūsdienu paradigmai pasaules vēstures
pētniecībā. Programmas aktualitāti nosaka Latgales un citu novadu vēstures un
kultūras mantojuma apzināšanas, zinātniskās izpētes, saglabāšanas un popularizēšanas
nepieciešamība, kas prasa sagatavot augstākās kvalifikācijas zinātniekus vēstures
zinātnes historiogrāfijas un vēstures palīgzinātņu apakšnozarē.
4.2. Absolventu un darba devēju aptaujas. Programmas beidzēju nodarbinātība
Pašlaik programmā absolventu nav, jo tās realizācija uzsākta 2010. gadā.
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5. STUDIJU REZULTĀTU UN PROGRAMMAS SATURA SALĪDZINĀJUMS
AR LĪDZĪGĀ STUDIJU PROGRAMMĀM LATVIJĀ UN EIROPAS
SAVIENĪBAS VALSTĪS
Programmas salīdzinājums ar Latvijas Universitātes vēstures doktora studiju
programmu
Vēstures doktora studiju kopējais apjoms Latvijas Universitātes studiju
programmā vēsturē ir 144 KP. Studiju ilgums: pilna laika studijas ilgst trīs gadus (6
semestri), nepilna laika studijas – četrus gadus (8 semestri).
Latvijas Universitātes doktora studiju programma aptver piecas vēstures
apakšnozares:

arheoloģija,

etnoloģija,

Latvijas

vēsture,

vispārējā

vēsture,

historiogrāfija un vēstures palīgzinātnes.
Latvijas Universitātes doktora studiju programma sastāv no:
promocijas darba izstrāde – 80 KP,
3 zinātnisko rakstu publicēšana (12 KP) un dalība ar rakstiem divās
starptautiskās zinātniskās konferencēs (10 KP),
augstskolas pedagoģiskais praktikums vēsturē – 6 KP,
pieci doktorantūras semināri – 20 KP.
Doktora studiju programmā ar kredītpunktiem tiek novērtēta arī trīs promocijas
eksāmenu kārtošana izvēlētajā vēstures apakšnozarē (4 KP), specialitātē (4 KP), un
svešvalodā (8 KP).
Struktūras ziņā DU doktora studiju programma vēsturē būtiski neatšķiras no
Latvijas Universitātes doktora studiju programmas vēsturē: promocijas darba izstrādei
abās programmās atvēlēti 80 KP; tiek paredzēti trīs promocijas eksāmeni (DU
programmā nav paredzēti KP par eksāmenu kārtošanu); DU programmā teorētiskās
studijas un speciālo prasmju apguve tiek paredzēta doktorantūras semināru veidā tāpat
kā Latvijas Universitātēs doktora studiju programmā vēsturē (šiem studijām DU
programmā atvēlēti 28 KP, bet LU programmā – 20; starpību nosaka tas, ka DU
programmā 6 KP atvēlēti svešvalodas apguvei); abās doktora studiju programmās
kredītpunktos

novērtēta

doktorantu

piedalīšanās

starptautiskās

zinātniskās

konferencēs un zinātnisko rakstu publicēšanā (taču DU programmā par rakstu
sagatavošanu un referātu prezentēšanu konferencēs piešķirts mazāks KP skaits, jo
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rakstu un referātu sagatavošana ir tikai pētnieciskā darba un teorētisko studiju
rezultātu noformējuma veids un atskaites forma).
Atšķirībā no Latvijas Universitātes doktora studiju programmas vēsturē, DU
vēstures doktora studiju programma aptver tikai vienu vēstures apakšnozari un
piedāvā doktorantiem šaurāku specializāciju reģionālās/lokālās – vispirms Latgales
novada – vēstures avotu un historiogrāfijas pētniecībā, kas dod iespēju teorētiskās
studijas un speciālu prasmju apguvi padarīt mērķtiecīgāku, nodrošināt dziļākās
zināšanas un augstākās kvalifikācijas pētnieka (zinātnieka) prasmes, kas ir
nepieciešamas patstāvīgā pētnieciskā darba veikšanai. Turklāt semināros, kuri
orientēti uz speciālo prasmju apguvi (B daļa) doktorantiem ir reāla iespēja izvēlēties
kursus, kas var būt noderīgi viņu zinātniskās pētniecības darbam.
Atšķirībā no Latvijas Universitātes doktora studiju programmas vēsturē, kuras
B daļā iekļauts augstskolu pedagoģiskais praktikums vēsturē (6 KP), DU vēstures
doktora studiju programmā pedagoģiskais praktikums nav iekļauts, bet izvēles kursam
„Augstskolu didaktika” paredzēti 2 KP (LU programmā – 4 KP).
Programmas salīdzinājums ar Glāzgovas Universitātes (Lielbritānija) Mākslas
koledžas Doktorantūras (Graduate School at the College of Arts, University of
Glasgow) Doktorantu sagatavošanas programmu (Graduate Training Programme
– PhD Programme)
Glāzgovas Universitātes Mākslas koledţā doktorantu (research students, PhD
students), to skaitā vēstures nozarē specializējošos doktorantu, sagatavošana notiek
saskaņā ar „Norādījumiem par pētnieciskajiem grādiem” (“Guidelines for Research
Degrees”), kuru noteikumi jāsaprot citu Glāzgovas Universitātes dokumentu
kontekstā, kuri regulē grādu piešķiršanu un disertācijas sagatavošanu (“Regulations
governing the award of postgraduate degrees” un “Code of Practice for
Postgraduate Research Degree”).
Atšķirībā no DU doktora studiju programmas, Glāzgovas Universitātes PhD
programma orientēta nevis uz studijām – teorētisko zināšanu gūšanu, bet vispirms uz
doktora disertācijas (PhD thesis) sagatavošanu un tādējādi – uz doktorantu
pētniecisko iemaņu attīstību un pilnveidošanu. Glāzgovas Universitātē doktoranti
reģistrēti pilnā laika studijās (full-time overseas/home students), nepilnā laika studijās
(part-time home students) un tālmācībā (distance learning); paredzēts arī, ka doktora
disertācija var būt sagatavota eksternātā (thesis pending student, agrāk – a writing-up
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student). Tāpat kā DU vēstures doktora studiju programmā pilnā laika studiju ilgums
Glāzgovas Universitātes PhD programmā ir 3 gadi (vienlaikus tās arī ir laika robeţas
promocijas darba iesniegšanai) – minimāls studiju ilgums (nepieciešamības gadījumā
var būt pagarināts līdz 4 gadiem); nepilnā laika studijās – 5 gadi (nepieciešamības
gadījumā var būt pagarināts līdz 6 gadiem). Glāzgovas Universitātes Mākslas
koledţas 2011. gada oktobrī izdotajos „Norādījumos par pētnieciskajiem grādiem”
Pētniecības iemaņu apmācības programmai (Research Training Programme) un
doktora disertācijas (PhD thesis) sagatavošanai netiek noteikts KP skaits, kas nedod
iespēju precīzi salīdzināt šo Glāzgovas Universitātes doktorantu sagatavošanas
programmu ar DU vēstures doktora studiju programmu.
Taču var droši apgalvot, ka doktora disertācijas sagatavošanā galvenais
akcents likts uz doktoranta un viņa/viņas zinātnisko vadītāju (Supervisors: Primary
Supervisor un Additional Supervisor) sadarbību. Doktorants kopā ar saviem
zinātniskajiem vadītājiem katru gadu iesniedz atskaiti par pētniecības darba progresu
un tā rezultātiem (report on progress).
Glāzgovas Universitātes Mākslas koledţas Doktorantūra studējošajiem
piedāvā Pētniecības iemaņu apmācības programmu (Research Training Programme),
kurā ietilpst vispārēji un speciāli (tematiski) semināri (generic and subject
workshops), kuru mērķis ir izkopt doktorantu plašas pētnieciskās iemaņas studiju
Doktorantūrā laikā. Šie semināri tiek izvēlēti atbilstoši doktorantu pētniecības darba
jomai. Jāatzīmē, ka DU vēstures doktora studiju programma arī cenšas ievērot
doktorantu pētnieciskās intereses; par to liecina kursi, kas iekļauti B daļā: šie kursi
orientēti uz doktorantu praktisku pētniecisku iemaņu veidošanu; turklāt paredzēts
relatīvi plašs speciālo semināru spektrs, kas var nodrošināt doktorantu izvēli atkarībā
no promocijas darbu tēmām.
Glāzgovas Universitātē pētniecības iemaņu apguvi un promocijas darba
sagatavošanu noslēdz mutisks eksāmens (viva voce), kurā doktoranti aizstāv savu
doktora disertāciju.
Programmas salīdzinājums ar Tartu Universitātes (Igaunija) vēstures doktora
(PhD) studiju programmu (Curriculum History)
Tartu Universitātes doktora studiju programma piedāvā trīs specializācijas –
vēsturē (Speciality of History), arheoloģijā (Speciality of Archaeology) un mākslas
vēsturē (Speciality of Art History). Turpmāk tiek veikts DU vēstures doktora studiju
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programmas salīdzinājums ar Tartu Universitātes vēstures doktora studiju
programmas daļu, kura nodrošina specializāciju un promocijas darba izstrādi tieši
vēsturē.
No 2009. gada 31. augusta vēstures doktora studiju kopējais apjoms Tartu
Universitātes studiju programmā vēsturē ir 240 ECTS, kas atbilst 160 KP un
pārsniedz kredītpunktu skaitu, kas paredzēts DU vēstures doktora studiju programmā
(120 KP – 180 ECTS). Attiecīgi arī studiju ilgums ir atšķirīgs: Tartu Universitātes
vēstures doktora studiju programmā studiju ilgums ir 4 gadi, bet DU vēstures doktora
studiju programmā – 3 gadi.
Tartu

Universitātes

vēstures

doktora

studiju

programmas

struktūrā

(programma 2011./2012. studiju gadam) akcents likts uz promocijas darba izstrādi un
tādējādi – uz doktorantu zinātniskās pētniecības darbu: 180 ECTS (120 KP),
respektīvi, trīs ceturtdaļas no programmas apjoma ir paredzētas pētniecībai un
promocijas darba izstrādei, un 60 ECTS (40 KP), respektīvi, viena ceturtdaļa no
programmas apjoma – doktora studijām. Jāatzīmē, ka struktūras ziņā Tartu
Universitātes vēstures doktora studiju programma ir līdzīga DU vēstures doktora
studiju programmai: DU programmā studijām paredzēti 28 kredītpunkti (42 ECTS) no
120 kredītpunktiem (180 ECTS), respektīvi, ap vienu ceturtdaļu no programmas
kopējā apjoma. Pētniecībai – respektīvi, promocijas darba izstrādei un pētījuma
rezultātu aprobācijai (referātu prezentācija starptautiskajās konferencēs, rakstu
publicēšana) paredzēti 92 kredītpunkti (138 ECTS).
Tartu Universitātes vēstures doktora studiju programmā studiju kursu vidū ir
kursi, kas sekmē doktorantu specializāciju izvēlētajā zinātniskās pētniecības jomā
(doktora seminārs, zinātnisko pasākumu vadība, zinātniskās pētniecības darba
metodes un metodoloģija, zinātniskās rediģēšanas – editing – principi un prakse; kopā
– 36 ECTS). Kopējie kursi tiek realizēti Tartu Universitātes līmenī (12 ECTS): gan
fakultatīvi izvēles kursi (6 ECTS), gan arī praktikums augstskolu didaktikā (6 ECTS,
Practice Learning in Teaching at University Level). Jākonstatē, ka atšķirībā no Tartu
Universitātes vēstures doktora studiju programmas, DU vēstures doktora studiju
programmā studiju kursi vairāk diferencēti, jo tie orientēti uz šaurāku specializāciju
tikai vienā apakšnozarē – historiogrāfijā un vēstures palīgzinātēs. Turklāt, DU
vēstures doktora studiju programmā nav kursu, kas tiek realizēti visas DU līmenī. Tai
pašā laikā gan Tartu Universitātes vēstures doktora studiju programmas, gan DU
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vēstures doktora studiju programmas studiju kursi orientēti uz doktorantu praktisko
iemaņu pilnveidošanu vēstures izpētes jomā.

6. STUDIJU PROGRAMMAS PRAKTISKĀ ĪSTENOŠANA
6.1. Izmantotās studiju metodes un formas
Programma sastāv no kursiem – teorētiski metodoloģiskiem un metodiskiem
semināriem, kas dod iespēju nodrošināt doktorantu aktīvāku līdzdalību kursu
īstenošanā un ar promocijas darbu saistītajā patstāvīgajā pētniecībā.
Programmas būtiskākā sastāvdaļa ir promocijas darba izstrāde.
Doktoranta studiju darbs norit, izmantojot daţādas darba organizēšanas
formas: metodoloģiskus un teorētiskus seminārus, doktorantu patstāvīgo darbu.
Doktorantu

pētniecības

darba

rezultātu

aprobācijas

formas:

referātu

prezentācija starptautiskajās konferencēs un zinātnisku rakstu sagatavošana
publicēšanai.
Promocijas darba vadīšana un izstrāde
Promocijas darbs ir patstāvīgs oriģināls pētījums par kādu aktuālu zinātnisku
problēmu, kurai ir nozīmīga loma vēstures zinātnes attīstībā.
Promocijas darba kārtību nosaka LR Ministru kabineta noteikumi Nr. 134
“Nolikums par promocijas kārtību un kritērijiem”.
Par promocijas darba vadītāju ar doktora programmas padomes lēmumu tiek
nozīmēts speciālists ar doktora grādu vēsturē. Darba vadītājs kopā ar doktorantu
izstrādā doktora pētījuma stratēģiju un taktiku, sagatavo pētījuma projektu, kā arī tā
izpildes grafiku. Divu mēnešu laikā pēc ieskaitīšanas doktorants kopā ar zinātnisko
vadītāju izvēlās promocijas darba tēmu, kura tiek apstiprināta doktora programmas
padomes sēdē. Promocijas darba vadītājs un tēma tiek apstiprināta DU Doktorantūras
padomē. Vadītājs nodrošina doktorantam nepieciešamās konsultācijas gan ar DU, gan
ar citu universitāšu speciālistiem.
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6.2. Vērtēšanas sistēma
DU vēstures doktora studiju programmas „Historiogrāfija un vēstures
palīgzinātnes” apguves gaitā paredzēta sistemātiska un daudzveidīga zināšanu un
prasmju pārbaude.
Studiju kvalitātes regulārai noteikšanai praktizētas tradicionālās zināšanu
pārbaudes formas studiju kursu noslēgumā eksāmenu un diferencēto ieskaišu formā
gan mutiski, gan rakstiski. Novērtējumu studējošie iegūst pakāpeniski, piedaloties
semināros (skat. prasības kredītpunktu ieguvei studiju kursu aprakstos – 2. pielikums).
Vērtēšana notiek pēc 10 ballu sistēmas. Doktorantu pētniecības darba gaitas
un rezultātu vērtēšanā (tā notiek katrā sesijā) atzīmes nav paredzētas, autori gūst sava
darba verbālo raksturojumu, uzklausa kritiskās piezīmes un ieteikumus, kas palīdz
viņiem pilnveidot pētnieciskās prasmes un iemaņas.

7. STUDĒJOŠIE
Doktora studiju programma orientējas vispirms uz Latgales novada jauniem
pasniedzējiem un speciālistiem, kuru profesionāla nodarbošanās saistīta ar Latgales
vēstures un kultūras mantojuma apzināšanu, uzkrāšanu, saglabāšanu un izpēti. Tomēr
DU plāno studijām doktorantūrā piesaistīt arī citus interesentus no ES un NVS
valstīm, kas nodarbojas ar reģionālās vēstures pētniecību. Var prognozēt, ka doktora
studiju programmas mērķauditoriju veidos vispirms DU vēstures maģistra studiju
programmas absolventi.
7.1. Studējošo skaits
DU vēstures doktora studiju programmā „Historiogrāfija un vēstures
palīgzinātnes” ir divi 2. studiju gada doktoranti un septiņi 1. studiju gada doktoranti.
7.2. Pirmajā studiju gadā imatrikulēto skaits
2011./2012. studiju gadā imatrikulēti 7 doktoranti.

7.3. Absolventu skaits
Pašlaik absolventu nav.
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7.4. Studējošo aptauju (par docētājiem, studiju kursiem u.c.) rezultāti un to
analīze
Studiju procesa pilnveidošanai notiek doktorantu viedokļu noskaidrošana par
programmu, rīkojot aptaujas. 2010./2011. studiju gada aptaujas rezultātus un anketas
paraugu skat. 5. pielikumā. Apkopojot aptaujas rezultātus, var secināt:
pasniegšanas līmenis doktorantus apmierina (vidējais vērtējums 5-ballu
sistēmā ir 5,0 pieciem kursiem un 4,5 trim kursiem);
kursu svarīgums netiek apšaubīts (5 kursi tiek vērtēti kā „svarīgi” un 3 kursi –
kā „ļoti svarīgi”);
studijas programmas realizēšanu kopumā kā apmierinošu novērtēja 1
aptaujātais, cits sniedza „citu atbildi”, atzīmējot: „Labi realizēta programma”.
50% aptaujāto studiju programma kopumā pilnīgi apmierina un 50% - pamatā
apmierina; tai pašā laikā visus doktorantus pilnīgi apmierina studiju
programmas

nodrošinājums

ar

vieslektoriem,

kā

arī

sadarbība

ar

mācībspēkiem, izvēles kursu piedāvājums, datortehnikas un Interneta
izmantošana, kā arī studiju procesa nodrošinājums ar mācību literatūru un
metodiskajiem materiāliem.
Programmas pilnveidošana nākotnē acīmredzot iespējama, tuvāk pielāgojot kursus
(seminārus) doktorantu pētnieciskajām interesēm un promocijas darba izstrādes
vajadzībām.
7.5. Studējošo iesaistīšana pētnieciskajā darbā
DU vēstures doktora studiju programmā „Historiogrāfija un vēstures palīgzinātnes”
studējošo promocijas darbu tēmas
Nr.
1.

2.

Doktoranta
vārds, uzvārds
Iveta Laurena

Oļegs
Jermolājevs

Darba nosaukums
Vēstures avotu kompleksā bāze
Latvijas pagastu saimniecības
vēstures izpētē no 1920. gada līdz
1940. gadam
Latvijas baptistu draudţu darbība no
1918. līdz 1940. gadam: identitātes
un dialoga meklējumi

Zinātniskais Studiju
vadītājs
periods
Dr.hist., asoc. 2010.prof. H.
Soms
Dr.hist., prof.
A. Ivanovs

2010.-
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2010./2011. st. gadā doktoranti piedalījās divās starptautiskās konferencēs (ar
referātiem) un sagatavoja publicēšanai attiecīgos rakstus:
1. DU HF Starptautiskā zinātniskā konference „XXI Zinātniskie Lasījumi”, darba
grupa „Vēsture: Avoti un cilvēki” (Daugavpilī 2011. gada 27.– 28. janvārī). I.
Laurena prezentēja referātu: „Pagasta valdes dokumenti kā vēstures avotu grupa
pagastu saimnieciskās dzīves izpētē no 1920. gada līdz 1940. gadam: Līksnas pagasta
piemērs”. O. Jermolājevs prezentēja referātu: „Latviešu baptisma vēstures avoti:
Latvijas Baptistu draudţu savienības arhīva materiāli par 1918.-1940.g”. Pēc
nolasītajiem referātiem tika sagatavoti un iesniegti publicēšanai raksti krājumam
„Vēsture: avoti un cilvēki. XXI Zinātniskie Lasījumi”.
2. Liepājas Universitātes Dabas un sociālo zinātņu fakultātes 14. starptautiskā
zinātniskā konference „Sabiedrība un kultūra: Robeţas un jauni apvāršņi” (Liepāja
19. – 20. maijā). I. Laurena prezentēja referātu: „Reģionālā prese kā Latvijas pagastu
saimnieciskās vēstures (1920.-1940.) izpētes avotu grupa: Daugavpils apriņķa Līksnas
pagasta piemērs”. O. Jermolājevs prezentēja referātu: „Skolotāja Hamburgera nozīme
latviešu baptisma izcelšanās Kurzemes guberņā”. Pēc nolasītajiem referātiem tika
sagatavoti un iesniegti publicēšanai raksti krājumam „Sabiedrība un kultūra”.
7.6. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā
Doktorantu līdzdalība studiju programmas realizācijā ir vērojama ne tikai
iesaistot viņus programmas īstenošanas izvērtējumā (skat. šā pašnovērtējuma 7.4.
sadaļu), bet arī risinot radušās problēmas studiju programmas realizācijas laikā.
Doktorantiem ir iespējas iesniegt izskatīšanai DU Zinātnes padomē, DU
Doktorantūras padomē un DU vēstures doktora studiju programmas „Historiogrāfija
un vēstures palīgzinātnes” padomē jautājumus, kas skar viņu intereses, kā arī
piedalīties diskusijās sakarā ar jautājumu lemšanu.

8. AKADĒMISKĀ PERSONĀLA NOVĒRTĒJUMS

Doktora programmas izpildi nodrošina DU Humanitārās fakultātes Vēstures
katedras, Mutvārdu vēstures centra un DU Latgales Pētniecības institūta docētāji un
pētnieki. Taču atsevišķu kursu realizācijā piedalās arī vieslektori no Latvijas un
ārzemju universitātēm, kas ļauj paplašināt aplūkojamo jautājumu vērienu, tādējādi
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paaugstinot kursu heiristisku līmeni. Vieslektori iesaistīti kursu realizācijā lielākoties
uz līdzautorības pamatā, sadarbojoties ar DU docētājiem.
8.1. Akadēmiskā personāla skaits
DU vēstures doktora studiju programmas realizācijā tiks iesaistīti 14 docētāji;
13 docētājiem (93%) ir doktora grāds.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Aleksandrs Ivanovs
Irēna Kokina
Anatolijs Kuzņecovs
Ilze Oļehnoviča
Tālis Pumpuriņš
Irēna Saleniece
Henrihs Soms
Anita Stašulāne
Vilma Šaudiņa
Inta Vingre

Zin. grāds,
akad. amats
Dr.hist., prof.
Dr.psych., asoc. prof.
Dr.philol., asoc. prof.
Mg. philol., lekt.
Dr.hist., pētnieks
Dr.hist., prof.
Dr.hist., asoc. prof.
Dr.teol., prof.
Dr.philol., prof.
Dr.philol., doc.

11.

Olafs Mertelsmans

Dr.phil., asoc. prof.

12.

Dţefrijs Sveins

PhD, prof.

13.

Juris Urtāns

14.

Aleksejs Varfolomejevs

Dr.hist., Dr.habil.art.,
prof.
Fizikas un
matemātikas zinātņu
kandidāts, doc.

Nr.p.k.

Vārds, uzvārds

Pamatievēlēšanas
vieta
DU
DU
DU
DU
DU
DU
DU
DU
DU
DU
Tartu Universitāte
(Igaunija)
Glāzgovas Universitāte
(Lielbritānija)
Latvijas Kultūras
akadēmija
Petrozavodskas Valsts
Universitāte (Krievija)

8.2. Akadēmiskā personāla kvalifikācija
Docētāju zinātniskās pētniecības darbs ir cieši saistīts ar doktora studiju
programmas saturu.
Zinātniskās pētniecības darba virzieni:
avotu mācība, Latvijas un Latgales vēstures historiogrāfija, vēstures
metodoloģija;
vēstures palīgzinātnes;
reģionālo pētījumu vēsturē metodoloģija un metodika;
Latgales vēstures problēmas;
20.gs. Latvijas vēsture.
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8.3. Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība un tā ietekme uz studiju darbu
Docētāju un zinātnieku pētnieciskā darba ievirze pilnīgi atbilst doktora studiju
programmas saturam un specifikai, par ko liecina gan oriģinālo pētījumu, rakstu un
monogrāfiju publikācijas, gan uzstāšanās ar referātiem starptautiskajās zinātniskajās
konferencēs, gan arī iesaistīšanās projektu realizācijā.
Dalība zinātniskos projektos
Doktora studiju programmas docētāji piedalās ES Struktūrfondu projektos
(Eiropas Komisijas 7. ietvara COST projekta Action IS0803 „Remaking eastern
borders in Europe: a network exploring social, moral and material relocations of
Europe's eastern peripheries” WG 3 „Differences and Inequalities”, WG 4
„Documents, Techniques and Technologies”; ES 7. Ietvara programmas pētniecības
un tehnoloģiju attīstībai projekts „Vienota Eiropas Valodas resursu un tehnoloģijas
infrastruktūra”

(CLARIN);

Eiropas

2009/0274/1DP/1.2.1.1.2/09/IPIA/VIAA/003

Struktūrfondu

„Profesionālajā

izglītībā

projekts
iesaistīto

vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogu kompetences paaugstināšana”), citos
starptautiskos un Latvijas projektos (piemēram, Valsts pētījumu programmas
LETONIKA 3 apakšprogrammas „Nacionālā identitāte (valoda, Latvijas vēsture,
kultūra un cilvēkdrošība)” projekts Nr. 6 „Reģionālā identitāte Eiropas kontekstā”;
Valsts pētījumu programmas projekts Nr.6.4 „Latvijas novadi un latviešu diaspora
kultūrvēsturiskā skatījumā”), veic pētījumus pēc valsts un zinātniskās pētniecības
institūciju (Latvijas vēsturnieku komisija) pasūtījuma (skat. sīkāk 4. pielikumā un
docētāju CV).
Piedalīšanās konferencēs
DU regulāri tiek organizētas starptautiskās konferences, kurās ar referātiem
regulāri piedalās doktora studiju programmas docētāji. Nozīmīgākā ir ikgadējā
Starptautiskā zinātniskā konference „Humanitārās fakultātes Zinātniskie lasījumi”;
kopš 1997. gada tās ietvaros darbojas vēsturnieku darba grupa/sekcija. Konferences
materiāli tiek regulāri publicēti turpinājumizdevuma „Vēsture: Avoti un cilvēki”.
Latgales Pētniecības institūta tiek rīkoti arī starptautiskie zinātniskie semināri.
Docētāji katru gadu piedalās arī citās starptautiskajās zinātniskajās
konferencēs Latvijā un ārzemēs (sarakstu par 2010./2011.g. skat. 4. pielikumā).
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Publikācijas
DU vēstures doktora studiju programmā iesaistītajiem mācībspēkiem ir augsta
profesionalitāte un to pētījumu rezultāti ir publicēti daudzos autoritatīvos ārzemju un
Latvijas Zinātnes Padomes atzītajos Latvijā izdotajos zinātniskajos ţurnālos, kā arī
recenzētos rakstu krājumos (docētāju publikāciju sarakstu par 2010./2011.g. skat. 4.
pielikumā, kā arī docētāju CV).
DU vēstures doktora studiju programmas „Historiogrāfija un vēstures
palīgzinātnes” īstenošanas kontekstā sevišķi liela nozīme ir programmas docētāju
publikācijām historiogrāfijā (piemēram, prof. A. Ivanova pētījumi historiogrāfijā, kas
publicēti turpinājumizdevuma „Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti” 9., 13., 16., 17.,
19., 20., 21., 24., 25. un 26. sējumā, kā arī Latvijas un ārvalstu ţurnālos un krājumos),
avotu pētniecības jomā (prof. J. Urtāna publikācijas Latvijas arheoloģijā; prof. I.
Salenieces raksti par mutvārdu vēstures problēmām un mutvārdu vēstures avotu
izpētes un izmantošanas jautājumiem; prof. A. Ivanova raksti, kas veltīti viduslaiku
vēstures avotiem LNA Latvijas Valsts vēstures arhīvā; u.c.), vēsturiskā reģionālistikā
(asoc. profesora H. Soma un A. Ivanova raksti), kā arī publikācijām, kurās aplūkoti
jautājumi par jaunāko datortehnoloģiju ieviešanas iespējām avotu pētniecībā,
arheogrāfijā un reģionālajās studijās (prof. A. Ivanova un doc. A. Varfolomejeva
publikācijas). Par DU vēstures doktora studiju programmas docētāju kompetenci
vēstures nozares historiogrāfijas un vēstures palīgzinātņu apakšnozares jomā liecina
arī monogrāfiskie pētījumi, kurus papildina vēstures avotu publikācijas (skat.:
Saleniece, I., ed. 1949. gada 25. martā izvesto balsis. Daugavpils, 2008; Ivanovs, A.,
Kuzņecovs, A. Smoļenskas–Rīgas aktis: 13.gs.–14.gs. pirmā puse: Kompleksa
Moscowitica – Ruthenica dokumenti par Smoļenskas un Rīgas attiecībām. [Rīga],
2009).
8.4. Akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, apmācības un attīstības
politika nākamajiem 6 gadiem
Akadēmiskā

personāla

atlasi

vēstures

doktora

studiju

programmas

„Historiogrāfija un vēstures palīgzinātnes” realizācijai nosaka docētāju prfesionalitāte,
par kuru liecina zinātniskie grādi un akadēmiskie amati. Mācībspēku attīstība plānota
galvenokārt individuālā darbā: zinātnisko publikāciju sagatavošana, to skaitā vēstures
nozares

historiogrāfijas

un

vēstures

palīgzinātņu

apakšnozarē,

piedalīšanās
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starptautiskajās konferencēs, zinātnisku projektu realizācija, pētniecības darba
veikšana arhīvos un bibliotēkas Latvijā un ārvalstīs.
Kaut arī programmas docētāju vidējais vecums nepārsniedz 50 gadus, tomēr
perspektīvā jādomā par akadēmiskā personāla atjaunošanu. Šī uzdevuma izpildei var
kalpot arī DU vēstures doktora studiju programma.

9. FINANSĒŠANAS AVOTI UN INFRASTRUKTŪRAS NODROŠINĀJUMS
9.1. Materiāli tehniskā bāze
Nodarbībām doktora programmas ietvaros tiek nodrošinātas auditorijas;
doktorantiem DU telpās ir plaši pieejams Internets, kā arī Humanitārās fakultātes
(mācību korpuss Vienības ielā 13) Tehniskais centrs (311. aud.) ar video, DVD un
datorprojekcijas iespējām. Studiju procesā ir arī iespējas rīkot videokonferences (310.
aud.). Atsevišķās telpas (311.a aud.) ir nodrošinātas Mutvārdu vēstures centram, kas
ļauj studentiem pievērsties mutvārdu vēstures avotu apguvei piemērotos apstākļos. Uz
reģionālo vēsturi orientēti kursi tiks realizēti arī DU Latgales Pētniecības institūta
telpās (122. un 123. aud.), kur doktorantiem ir iespēja izmantot Latgales reģionālās
vēstures datu bāzi „Latgales Dati”, kā arī Latgales vēstures avotus.
9.2. Finanšu resursi
Doktora studiju programmas finansējuma avots ir valsts budţeta līdzekļi un
studiju maksa.
2010./2011. studiju gadā imatrikulētajiem doktorantiem noteikta šāda studiju
maksa: 1. studiju gadā – 1180 LVL (2010./2011. st.g.), 2. studiju gadā – 1286 LVL
(2011./2012. st.g.), 3. studiju gadā – 1440 LVL (2012./2013. st.g.); studiju maksa par
visu periodu – 3906 LVL.
2011./2012. studiju gadā imatrikulētajiem doktorantiem noteikta šāda studiju
maksa: 1. studiju gadā – 1180 LVL (2011./2012. st.g.), 2. studiju gadā – 1286 LVL
(2012./2013. st.g.), 3. studiju gadā – 1440 LVL (2013./2014. st.g.); studiju maksa par
visu periodu – 3906 LVL.
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9.3. Bibliotēka (Programmas nodrošinājums ar nepieciešamo literatūru un
informāciju)
Doktorantu rīcībā ir DU bibliotēka, DU Humanitārās fakultātes Vēstures
katedras bibliotēka, kuras fondu veido DU līdzšinējo docētāju (prof. J. Veinberga, N.
Mihelovičas u.c.) personīgās bibliotēkas, kā arī dāvinātās grāmatas un periodiskie
izdevumi. Doktorantiem pieejama arī speciālo izdevumu kolekcija Mutvārdu vēstures
centrā un Latgales Pētniecības institūta speciālā bibliotēka, kura plaši reprezentētas
Latvijas un ārzemju publikācijas Latgales novada vēsturē.
Aktuālās informācijas ieguvei doktorantiem ir iespēja izmantot Interneta
resursus, kā arī DU bibliotēkas piedāvātās datu bāzes (EBSCO, ProQuest, Science
Direct, RUBRICON, SpringerLink, Lursoft, NAIS, Letonika u.c.).
Vērtīgs retrospektīvās informācijas avots ir Latgales Pētniecības institūta datu
bāze „Latgales Dati”, kura pastāv un nepārtraukti pilnveidojas kopš 1994. gada.
Patstāvīgā pētnieciskā darba veikšanai doktorantiem jāizmanto Latvijas
Nacionālā arhīva funkcionālo un teritoriālo struktūrvienību arhīvu – zonālo valsts
arhīvu (galvenokārt Daugavpils Zonālais valsts arhīvs, Rēzeknes Zonālais valsts
arhīvs un Alūksnes Zonālais valsts arhīvs), Latvijas Valsts vēstures arhīva, Latvijas
Valsts arhīva un Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva fondi un muzeju
(lielākoties Latgales reģiona novadpētniecības muzeji) krājumi. Šo krājumu materiāli
tiek reāli izmantoti jau vēstures bakalaura un maģistra studiju programmu realizācijas
gaitā; tas ļauj apgalvot, ka arī doktora studijās problēmas ar arhīvu un muzeju
krājumu izmantošanu nevar rasties. Atsevišķos gadījumos var rasties nepieciešamība
izmantot ārvalstu arhīvu fondus.
10. ĀRĒJIE SAKARI
10.1. Sadarbība ar darba devējiem
Lai gan DU vēstures doktora studiju programmā „Historiogrāfija un vēstures
palīgzinātnes” absolventu pašlaik nav, tomēr jautājums par sadarbību ar potenciāliem
darba devējiem ir aktuāls. Ievērojot, ka doktora studiju programmā gatavo
speciālistus, kuri varēs aktīvi iesaistīties Latgales novada, kā arī citu Latvijas novadu
vēstures un kultūras mantojuma apzināšanā, zinātniskajā izpētē, saglabāšanā un
popularizēšanā, par potenciālajiem darba devējiem var kļūt augstskolas un zinātniskās
pētniecības institūcijas, Latgales un citu Latvijas novadu pašvaldības, Latvijas
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Nacionālā arhīva funkcionālās un teritoriālās struktūrvienības, muzeji, u.c. Ar šīm
institūcijām DU vēstures doktora studiju programmas „Historiogrāfija un vēstures
palīgzinātnes” īstenošanā iesaistītie docētāji uztur radošos kontaktus, kas sekmē viņu
pētniecisko darbu veikšanu.
10.2. Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām
Doktora studiju programmas realizācijas gaitā liela nozīme ir sakariem ar
ārzemju universitāšu – Tartu Universitāte (Igaunija), Glāzgovas Universitāte
(Lielbritānija), Petrozavodskas Valsts Universitāte (Krievija) u.c. – docētājiem un
zinātniekiem.
Kontakti ar citām augstskolām notiek gan studiju programmu realizācijas
sfērā, gan zinātniskajā sfērā. Attīstoties programmai, plānota sadarbības partneru loka
paplašināšana vispirms ar Latvijas Universitāti, kā arī ar citām pasaules universitātēm.
10.3. Akadēmiskā personāla ienākošā un izejošā mobilitāte
Doktora studiju programmas realizācijā piedalās 3 ārvalstu docētāji (skat. šā
ziņojuma 8.1. sadaļā).
10.4. Studējošo ienākošā un izejošā mobilitāte
Ārzemēs studējošo doktorantu DU vēstures doktora studiju programmā
„Historiogrāfija un vēstures palīgzinātnes” pagaidām nav. Ārvalstu studējošo
programmā pagaidām nav.

11. PROGRAMMAS ATTĪSTĪBAS PLĀNS
Turpmāk programmas attīstība tiks plānota saskaņā ar DU stratēģiju un izriet
no DU Stratēģiskās attīstības plāna.
Programmas attīstība notiks sekojošos pamatvirzienos:
viesprofesoru plašāka pieaicināšana studiju procesā,
doktorantu un docētāju staţēšanās ārzemju universitātēs,
iespēju rašana doktorantiem darbam ārzemju arhīvos un bibliotēkās,
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optimālu

apstākļu

radīšana

doktorantiem,

lai

sistemātiski

piedalītos

zinātniskajās konferencēs,
doktorantu un docētāju piedalīšanās starptautiskos zinātniskos projektos
veicināšana,
zinātniski

pētnieciskās

materiālās

un

tehniskās

bāzes

mērķtiecīga

pilnveidošana,
interesentu no ES un NVS valstīm, kas nodarbojas ar reģionālās vēstures
pētniecību, piesaistīšana studijām DU vēstures doktora studiju programmā.

11.1. Studiju programmas SVID analīze
Stiprās puses
DU izveidojies patstāvīgs zinātniskās
pētniecības virziens, kas orientējas uz
Latgales novada vēstures avotu,
historiogrāfijas un reģionālisma
problēmu izpēti atbilstoši pašām
modernākajām teorētiskām un
metodoloģiskām pieejām pasaules
vēstures zinātnē
Struktūrvienības, kas iesaistītas
programmas realizācijā: Vēstures
katedra, Mutvārdu vēstures centrs,
Latgales Pētniecības institūts
Augsta akadēmiskā personāla
kvalifikācija, tā nepārtraukta attīstība,
aktīvs zinātniskais darbs
Izvēlētā apakšnozare un specializācija
Latgales novada vēsturē,
historiogrāfijā un avotu pētniecībā,
kas var apmierināt vajadzības pēc
augstākās kvalifikācijas speciālistiem,
kuri nodarbosies ar novada vēstures
un kultūras mantojuma apzināšanu,
izpēti, saglabāšanu un popularizēšanu
Jauno vēsturnieku – vēstures maģistra
studiju programmas absolventu
interese par studijām doktora
programmā
Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu
universitāšu zinātniekiem
DU ir pieredze 8 doktora programmu

Vājās puses
Samērā neliels DU akadēmiskā
personāla skaits, kas iesaistīts
doktora studiju programmas
realizācijā
Struktūrvienībās, kas iesaistītas
programmas realizācijā, ir
samazinājušas iespējas veikt
zinātniskās pētniecības darbu
nepietiekošā finansējuma dēļ;
zinātniskā pētniecība balstās
lielākoties uz pašu docētāju un
zinātnieku iniciatīvu un entuziasmu
DU vēstures bakalaura un maģistra
programmā studējošo (un tādējādi arī
absolventu) samērā neliels skaits, kas
samazina atlases iespējas studijām
doktora studiju programmā
Daugavpils Universitātē pagaidām
nav izveidojusies tradīcija vēstures
doktoru sagatavošanā
Ir problēmas ar jaunākās zinātniskās
literatūras pieejamību vēstures
metodoloģijā, vēstures palīgzinātnēs
un speciālajās zinātnēs DU un vispār
– Latvijā
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realizēšanā citās nozarēs
Iespējas
Starptautiskās sadarbības
paplašināšana vēstures doktora
studiju programmas realizācijas gaitā
Sadarbība ar Latvijas Universitāti
programmas realizācijā
Pētniecības centru, kas iesaistīti
programmas realizācijā (Mutvārdu
vēstures centrs, Latgales Pētniecības
institūts) organizatoriskā
nostiprināšana
DU docētāju iespējas paplašināt savas
zinātniskās intereses
Sadarbība ar citām DU
akadēmiskajām un zinātniskajām
struktūrvienībām
Finansējuma piesaiste (Latvijas, ES
u.c.) programmas nodrošināšanai –
studiju procesa un zinātniski
pētnieciskā darba attīstībai

Draudi
Finansējuma augstskolām un zinātnei
kritisks samazinājums, it sevišķi –
humanitāro zinātņu jomā
Studējošo skaita samazinājums
demogrāfiskās krīzes rezultāta
Dabaszinātnēs un tehniskajās
zinātnēs izstrādāto zinātniskā darba
vērtēšanas kritēriju mehāniska
pārnese humanitārajās zinātnēs
Zinātnes prestiţa pazemināšanās
sabiedrībā un jauniešu vidū zema
atalgojuma dēļ

Balstoties uz veikto SVID analīzi, var secināt, ka DU vēstures doktora programmai
stipro pušu un iespēju ir vairāk nekā vājo pušu un draudu Tas dod pamatu apgalvot,
ka DU studiju programma var būt īstenota augstā zinātniskajā un metodoloģiskajā
līmenī atbilstoši starptautiskiem standartiem.
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1. pielikums. Studiju programmas pilna laika studiju plāni
APSTIPRINĀTS
Humanitārās fakultātes Domes sēdē
2010. g. 4. jūnijā protokola Nr 5.

Akadēmiskās vēstures doktora studiju programmas
„Historiogrāfija un vēstures palīgzinātnes” (kods 51224)
STUDIJU PLĀNS
imatrikulētajiem 2011./2012. studiju gadā
studiju ilgums – 3 gadi pilna laika studijas
Kursa kods

Kursa nosaukums

1. sem A daļa [KrP: 14]
VēstD005
Reģionālo pētījumu vēsturē metodoloģija
un metodika
Svešvaloda
ValoD064
Angļu valoda I
ValoD067
Vācu valoda I
VēstD015
Promocijas darba izstrāde I
1. sem B daļa [KrP: 6]
VēstD007
Mutvārdu vēsture nacionālās un
reģionālās vēstures tēla veidošanā
VēstD008
Datu bāzes kā reģiona vēstures
dinamiskais modelis
VēstD010
Vēstures palīgzinātnes reģionālās
vēstures pētniecībā
VēstD011
Ekonomikas vēstures datu (masveida
statistisku vēstures avotu) apstrāde,
verifikācija un interpretācija (Processing,
Verification, and Interpretation of Data
– Statistical Historical Records – on
Economic History)
VēstD012
Jaunākās izpētes metodes arheoloģijā:
gaisā un ūdenī bāzētās arheoloģiskās
izpētes metodes
ValoD070
Vēstures avotu tekstu lingvistiskā
interpretācija
2. sem A daļa [KrP: 16]
VēstD035
Mūsdienu vēstures metodoloģijas
avotpētnieciskā paradigma
Svešvaloda
ValoD065
Angļu valoda II
ValoD068
Vācu valoda II
VēstD016
Promocijas darba izstrāde II
2.sem B daļa [KrP: 4]
VēstD009
Datortehnoloģijas vēstures avotu
reprezentācijā, izpētē un edīcijā
VēstD013
Latvijas vēsture rietumu historiogrāfijas
kontekstā (The History of Latvia in
Western Historiography)
VēstD014
Vēsturiskā diplomātika (dokumentāro
avotu formulāra kritika)
ValoD071
Latīņu valoda
ValoD072
Senkrievu rakstniecības valoda
PedaD074
Augstskolu didaktika
TeolD001
Reliģijas studiju hermeneutika: avoti un
metodoloģija
3. sem A daļa [KrP: 20]
VēstD006
Historiogrāfija kā nacionālās, etniskās un
reģionālās identitātes balsts
Svešvaloda
ValoD066
Angļu valoda III
(ValoD063 –
DP)*
ValoD069
Vācu valoda III
(ValoD062 –
DP)*
VēstD017
Promocijas darba izstrāde III
4. sem. A daļa [KrP: 20]
VēstD018
Promocijas darba izstrāde IV
VēstD022
Referāta prezentācija starptautiskajā
zinātniskajā konferencē I
VēstD024
Raksta sagatavošana un publicēšana
nozīmīgākajos ţurnālos Latvijā un
ārvalstīs I

Pārbaudes forma
(semestros)
Eks.
Iesk.
eks.

Kursa
kredīts

1. st. gads
1.sem.

4

4

dif. iesk.

2

2

iesk.

8

8

dif. iesk.

2

2

dif. iesk.

2

2

dif. iesk.

2

2

dif. iesk.

2

2

dif. iesk.

2

2

dif. iesk.

2

2

eks.

2.sem.

4

4

dif. iesk.

2

2

iesk.

10

10

dif. iesk.

2

2

dif. iesk.

2

2

dif.iesk.

2

2

dif. iesk.
dif. iesk.
dif. iesk.
dif. iesk

2
2
2
2

2
2
2
2

2. st. gads
3.sem.

4.sem.

eks.

4

4

eks.

2

2

iesk.

14

14

iesk.
iesk.

16
1

16
1

iesk.

3

3

3. st. gads
5.sem.

6.sem.
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5. sem. A daļa [KrP: 20]
VēstD019
Promocijas darba izstrāde V
VēstD023
Referāta prezentācija starptautiskajā
zinātniskajā konferencē II
VēstD027
Raksta sagatavošana un publicēšana
nozīmīgākajos ţurnālos Latvijā un
ārvalstīs II
6. sem. A daļa [KrP: 20]
VēstD020
Promocijas darba izstrāde VI
VēstD025
Referāta prezentācija starptautiskajā
(VēstD026 –
zinātniskajā konferencē III
DP)*
VēstD028
Raksta sagatavošana un publicēšana
(VēstD029 –
nozīmīgākajos ţurnālos Latvijā un
DP)*
ārvalstīs III
Kopā

iesk.
iesk.

16
1

16
1

iesk.

3

3

iesk.
iesk.

16
1

16
1

iesk.

3

3

120

20

20

20

20

20

20

* sadalītā studiju kursa kods, kura vērtējums iet uz diploma pielikumu

Studiju programmas direktors ____________ /A.Ivanovs/

04. 06. 2010.

Dekāne

04. 06. 2010.

____________ /V. Liepa/
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Studiju plāns ar grozījumiem imatrikulētajiem 2010./2011. studiju gadā
APSTIPRINĀTS
Humanitārās fakultātes Domes sēdē
2010. g. 4. jūnijā protokola Nr 5.
Grozījumi apstiprināti Domes sēdē
2010. g. 8. novembrī protokola Nr. 15.
Grozījumi apstiprināti Domes sēdē
2011. g. 26. maijā protokola Nr. 5.

Akadēmiskās vēstures doktora studiju programmas
„Historiogrāfija un vēstures palīgzinātnes” (kods 51224)
STUDIJU PLĀNS
imatrikulētajiem 2010./2011. studiju gadā
studiju ilgums – 3 gadi pilna laika studijas
Kursa kods

Kursa nosaukums

1. sem A daļa [KrP: 16]
VēstD005
Reģionālo pētījumu vēsturē metodoloģija
un metodika
Svešvaloda
ValoD064
Angļu valoda I
ValoD067
Vācu valoda I
VēstD015
Promocijas darba izstrāde I
1. sem B daļa [KrP: 4]
VēstD008
Datu bāzes kā reģiona vēstures
dinamiskais modelis
VēstD010
Vēstures palīgzinātnes reģionālās
vēstures pētniecībā
VēstD012
Jaunākās izpētes metodes arheoloģijā:
gaisā un ūdenī bāzētās arheoloģiskās
izpētes metodes
ValoD070
Vēstures avotu tekstu lingvistiskā
interpretācija
2. sem A daļa [KrP: 17]
VēstD035
Mūsdienu vēstures metodoloģijas
avotpētnieciskā paradigma
Svešvaloda
ValoD065
Angļu valoda II
ValoD068
Vācu valoda II
VēstD016
Promocijas darba izstrāde II
2.sem B daļa [KrP: 3]
VēstD034
Datortehnoloģijas vēstures avotu
reprezentācijā, izpētē un edīcijā
VēstD007
Mutvārdu vēsture nacionālās un
reģionālās vēstures tēla veidošanā
VēstD014
Vēsturiskā diplomātika (dokumentāro
avotu formulāra kritika)
ValoD071
Latīņu valoda
ValoD072
Senkrievu rakstniecības valoda
PedaD074
Augstskolu didaktika
TeolD001
Reliģijas studiju hermeneutika: avoti un
metodoloģija
3. sem A daļa [KrP: 17]
VēstD006
Historiogrāfija kā nacionālās, etniskās un
reģionālās identitātes balsts
Svešvaloda
ValoD066
Angļu valoda III
(ValoD063 –
DP)*
ValoD069
Vācu valoda III
(ValoD062 –
DP)*
VēstD017
Promocijas darba izstrāde III

3. sem B daļa [KrP: 3]
VēstD037
Datortehnoloģijas vēstures avotu
(VēstD009reprezentācijā, izpētē un edīcijā
DP)*
VēstD011

VēstD013

Ekonomikas vēstures datu (masveida
statistisku vēstures avotu) apstrāde,
verifikācija un interpretācija (Processing,
Verification, and Interpretation of Data
– Statistical Historical Records – on
Economic History)
Latvijas vēsture rietumu historiogrāfijas
kontekstā (The History of Latvia in

Pārbaudes forma
(semestros)
Eks.
Iesk.
eks.

Kursa
kredīts

1. st. gads
1.sem.

4

4

dif. iesk.

2

2

iesk.

10

10

dif. iesk.

2

2

dif. iesk.

2

2

dif. iesk.

2

2

dif. iesk.

2

2

eks.

2.sem.

4

4

dif. iesk.

2

2

iesk.

11

11

dif. iesk.

2

1

dif. iesk.

2

2

dif.iesk.

2

2

dif. iesk.
dif. iesk.
dif. iesk.

2
2
2

2
2
2

dif. iesk.

2

2

2. st. gads
3.sem.

eks.

4

4

eks.

2

2

iesk.

11

11

dif.iesk.

2

1

dif. iesk.

2

2

dif. iesk.

2

2

4.sem.

3. st. gads
5.sem.

6.sem.
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Western Historiography)
4. sem. A daļa [KrP: 20]
VēstD018
Promocijas darba izstrāde IV
VēstD022
Referāta prezentācija starptautiskajā
zinātniskajā konferencē I
VēstD024
Raksta sagatavošana un publicēšana
nozīmīgākajos ţurnālos Latvijā un
ārvalstīs I
5. sem. A daļa [KrP: 20]
VēstD019
Promocijas darba izstrāde V
VēstD023
Referāta prezentācija starptautiskajā
zinātniskajā konferencē II
VēstD027
Raksta sagatavošana un publicēšana
nozīmīgākajos ţurnālos Latvijā un
ārvalstīs II
6. sem. A daļa [KrP: 20]
VēstD020
Promocijas darba izstrāde VI
VēstD025
Referāta prezentācija starptautiskajā
(VēstD026 –
zinātniskajā konferencē III
DP)*
VēstD028
Raksta sagatavošana un publicēšana
(VēstD029 –
nozīmīgākajos ţurnālos Latvijā un
DP)*
ārvalstīs III
Kopā

iesk.
iesk.

16
1

16
1

iesk.

3

3

iesk.
iesk.

16
1

iesk.

3

iesk.
iesk.

16
1

16
1

iesk.

3

3

120

16
1
3

20

20

20

20

20

20

* sadalītā studiju kursa kods, kura vērtējums iet uz diploma pielikumu

Studiju programmas direktors ____________ /A.Ivanovs/

26. 05. 2011.

Dekāne

26. 05. 2011.

____________ /V. Liepa/

2010./2011. gadā Studiju plānā tika veiktas izmaiņas sakarā ar to, ka nebija iespējams aicināt ārzemju vieslektorus, kuriem bija
jārealizē B. daļas izvēles kursi „Ekonomikas vēstures datu (masveida statistisku vēstures avotu) apstrāde, verifikācija un
interpretācija”, „Latvijas vēsture rietumu historiogrāfijas kontekstā” un daļēji „Datortehnoloģijas vēstures avotu reprezentācijā,
izpētē un edīcijā”. Vieslektoru aicināšana jāsaskaņo pirms jauna studiju gada sākuma, taču programma tika licencēta tikai 2010.
gada jūlijā, bet doktoranti uzsāka studijas oktobrī. Tāpēc agrāk par 2010. gada oktobri ieplānot tieši šo kursu realizāciju nebija
iespējams. Tika izdarītas šādas izmaiņas: 1. Pirmajā un otrajā semestrī tika palielināts KP skaits uz promocijas darba izstrādi
(kopumā no 18 KP līdz 21 KP). 2. Divi kursi (katru izvēlējās viens doktorants) „Ekonomikas vēstures datu (masveida statistisku
vēstures avotu) apstrāde, verifikācija un interpretācija”, „Latvijas vēsture rietumu historiogrāfijas kontekstā” (katrs – 2 KP) tika
pārnesti uz trešo semestri. 3. Kurss „Datortehnoloģijas vēstures avotu reprezentācijā, izpētē un edīcijā” (2 KP) tika sadalīts divās
daļās: šā kursa pirmā daļa (1 KP) palika 2. semestrī, bet otrā daļa (kuru realizēs ārzemju vieslektors) tika pārnesta uz 3. semestri
(1 KP). Izmaiņu rezultātā KP kopskaits katram semestrim palika nemainīgs, studiju programmas saturs arī netika mainīts. Taču
turpmāk vēlams atgriezties pie sākotnējā studiju plāna.
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2. pielikums. Studiju kursu apraksti
(skat. Daugavpils Universitātes informatīvajā sistēmā)
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3. pielikums. Studiju programmas mācībspēku CV
(skat. Daugavpils Universitātes informatīvajā sistēmā)
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4. pielikums. Akadēmiskā personāla zinātniskā darbība
Akadēmiskā personāla dalība zinātniskos projektos
ES Struktūrfondu projekti
Nr.

Projekta nosaukums

1.

2006.-2007.g. INTERREG projekts „Industriālais mantojums tūrisma un
biznesa attīstībai
/TURBINE/”
Eiropas Komisijas 7. ietvara COST projekta Action IS0803: Remaking
eastern borders in Europe: a network exploring social, moral and material
relocations of Europe's eastern peripheries WG 3 Differences and
Inequalities; WG 4 Documents, Techniques and Technologies
ES 7. Ietvara programmas pētniecības un tehnoloģiju attīstībai projekts
Vienota Eiropas Valodas resursu un tehnoloģijas infrastruktūra (CLARIN)

2.

3.

4.

5.

The International Collaborative Project Nr. 266831 of the Commission of
the European Communities VII Framework Programme Theme SSH-20105.1-1 “Memory, Youth, Political Legacy And Civic Engagement” (20112015)
Eiropas Struktūrfondu projekts
2009/0274/1DP/1.2.1.1.2/09/IPIA/VIAA/003 „Profesionālajā izglītībā
iesaistīto vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogu kompetences
paaugstināšana”

Projekta
vadītājs,
izpildītāji
H.Soms,
izpildītājs
I. Saleniece
(dalībniece kopš
2009)
I. Saleniece
(dalībniece kopš
2009, DU
pārstāve
CLARIN
Latvijas
Nacionālajā
konsultatīvajā
padomē)
A. Stašulāne
(dalībniece kopš
2011. g.)
I. Saleniece
(dalībniece kopš
2010

Latvijas Zinātnes padomes piešķirtie granti
Nr.

Projekta nosaukums

1.

2005.–2009.Valsts pētījumu programmas LETONIKA projekts
„Starpkultūru komunikācija: Latgale – Latvija – Eiropa”

2.

Kopš 2007. Valsts pētījumu programmas LETONIKA 3. apakšprogramma
„Nacionālā identitāte (valoda, Latvijas vēsture, kultūra un cilvēkrošība)”
(projekts Nr. 6 „Reģionālā identitāte Eiropas kontekstā”)

3.

2010.g. Valsts pētījumu programmas projekts Nr.6.4 „Latvijas novadi un
latviešu diaspora kultūrvēsturiskā skatījumā”. Projekta vadītāja J. KursītePakule
2010.g. LZP tematisko pētījumu projekts folkloristikas nozarē „Folklora:
teksti un izpētes vēsture”. Reģ.Nr.09.1536. Projekta daļa „Latvijas
pilskalnu teikas”

4.

Projekta
vadītājs,
izpildītāji
I. Saleniece,
H. Soms
izpildītaji
I. Saleniece
(kopš 2007),
H. Soms (kopš
2010),
I.Oļehnoviča
(2010),
dalībnieki
J.Urtāns,
dalībnieks
J.Urtāns,
dalībnieks

36

Citi svarīgākie starptautiskie un vietējie projekti
Nr.

Projekta nosaukums

1.

2003. g. Līgums ar Latvijas Vēsturnieku komisiju par pētījuma “Latvijas
sovetizācija 1944. – 1956. gadā Latvijas padomju historiogrāfijas
skatījumā” sagatavošanu. Pētījums tika publicēts krājumā “Latvijas
Vēsturnieku komisijas raksti, 13. sēj.”
2004. g. Līgums ar Latvijas Vēsturnieku komisiju par pētījuma
“Okupācijas varu maiņa Latvijā (1940. – 1945.g.): historiogrāfisks
pētījums” sagatavošanu. Pētījums tika publicēts krājumā “Latvijas
Vēsturnieku komisijas raksti, 16. sēj.”
2005.-2009.g. Starptautisks projekts „Panorāma Dvina – Daugava”.
Apakšgrupa „Vikingu mantojums Daugavas baseinā” (Latvija –
Baltkrievija – Zviedrija).
2005. g. Līgums ar Latvijas Vēsturnieku komisiju par pētījuma “Nacionālā
pretošanās Latvijā 20. gs. 40. – 80. g. Latvijas historiogrāfijā”
sagatavošanu. Pētījums tika publicēts krājumā “Latvijas Vēsturnieku
komisijas raksti, 19. sēj.”
2006. g. Līgums ar Latvijas Vēsturnieku komisiju par pētījuma “Padomju
politika Latvijā 20. gadsimta 50. gadu 2. pusē – 80. gadu vidū: izpētes
gaita, rezultāti un tālākās perspektīvas (historiogrāfisks apskats)”
sagatavošanu. Pētījums publicēts krājumā “Latvijas Vēsturnieku komisijas
raksti, 21. sēj.”
2006. g. LR IZM apakšprogrammas 03.12.00 „Zinātniskās darbības
attīstība universitātēs” projekts 2.11. „Mutvārdu vēsture 20. gs. Latvijas
vēstures pētīšanā”
2006. -2008.g. LR IZM projekts „Latgales saimnieciskais un
kultūrvēsturiskais mantojums un potenciāls mūsdienu Eiropas virzībā”
2007. g. Līgums ar Latvijas Vēsturnieku komisiju par pētījuma “Latvijas
vēsture 20. gadsimta 60. gados – 80. gadu vidū: izpētes gaita un rezultāti
(historiogrāfisks apskats)” sagatavošanu. Pētījums tika publicēts krājumā
“Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti, 24. sēj.”
2008. g. Līgums ar Latvijas Vēsturnieku komisiju par pētījuma „Latvijas
PSR historiogrāfija Latvijas valstiskās neatkarības atjaunošanas posmā
(1987. – 1990. g.)” sagatavošanu (1 autorloksne). Pētījums tika publicēts
krājumā “Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti, 25. sēj.”
2007.–2008. LR IZM projekts par zinātniskās darbības attīstību Daugavpils
Universitatē 5-20/07.9 (2007.), 5-8/08.14 (2008.) „Mūsdienu Latvijas
vēstures avotpētnieciskās bāzes pilnveidošana” vadītāja
2003. – 2009.g. Valsts Kultūrkapitāla fonda un Latvijas Valsts vēstures
arhīva atbalstītais projekts “Moscowitica – Ruthenica Latvijas Valsts
vēstures arhīvā”. Projekta īstenošanas rezultātā publicēta monogrāfija
„Smoļenskas – Rīgas aktis” (2009. g.; līdzautors – A. Kuzņecovs).
2008. g. Daugavpils domes projekts „Daugavpils cietokšņa Nikolaja vārtu
un tilta tehniskā apsekošana, arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija
un kultūrvēsturiskā izpēte”. (Apakštēma „Daugavpils cietokšņa Nikolaja
vārtu un tilta kultūrvēsturiska izpēte”).
Kopš 2008.g. Pētniecisks projekts „Re-educating Latgale Youth: the
Komsomol and Schooling in Soviet Latvia, 1944-59” (Leverhulm Trust,
Great Britain)
Kopš 2009.g. Starptautisks projekts Eiropas GULAGA Mutvārdu Arhīvs
(International „European Gulag Oral Archives Project‟ led by Centre
d’études des mondes russe, caucasien et centre-européen (CERCEC,
EHESS, Paris, France) http://museum.gulagmemories.eu/fr/les-temoins
2008.-2009.g. project of the Russian Federation Fund for the Humanities
No 08-01-12136в «Information system for network community of
researchers of historical documents»
Kopš 2009.g. Pētnieciskais projekts „Bulgaria and Latvia: Problems of
Immaterial Cultural Heritage” (LU Latvijas vēstures institūta un Bulgārijas
ZA Folkloras institūta kopprojekts)
Kopš 2009.g. Tartu Universitātes pētnieciskais projekts „Practices of
Memory. Continuities and Discontinuities in Remembering the 20th
Century” (Estonian Science Foundation Grant No. 8190)

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Projekta vadītājs,
izpildītāji
A. Ivanovs

A. Ivanovs

H.Soms,
apakšgrupas
vadītājs
A. Ivanovs

A. Ivanovs

Vadītāja I.
Saleniece
Vadītājs H.Soms
A. Ivanovs

A. Ivanovs

Vadītāja I.
Saleniece
A.Ivanovs

H.Soms,
apakšgrupas
vadītājs
vadītāji
Dţ. Sveins,
I. Saleniece
I. Saleniece

A.Varfolomejevs,
projekta
koordinators
I. Saleniece

I. Saleniece
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17.

18.

19.

2010.g. project of the Russian Federation Fund for the Humanities No 1004-12118в «Investigation of Web information system for representation
and textual criticism of “Conversation of the Three Holy Hierarchs”»
2010.g. aprīlis - 2013.g. jūlijs. Eiropas Sociālā fonda projekts “Inovatīva un
praksē balstīta pedagogu izglītības ieguve un mentoru profesionālā
pilnveide”
2011.g. Līgums ar Latvijas Vēsturnieku komisiju par pētījuma „Latvija
Otrajā pasaules karā: izpētes gaita Latvijas jaunākajā historiogrāfijā, izpētes
rezultāti un perspektīvas” sagatavošanu

A.Varfolomejevs,
projekta
koordinators
I. Vingre

A. Ivanovs

Daugavpils Universitātes iekšējie granti
Nr.
1.
2.
3.
4.

Projekta nosaukums
2004. g. DU zinātnisks projekts “Mutvārdu vēstures
ekspedīcija Saliena 2004”
2005. g. DU zinātnisks projekts “Mutvārdu vēstures
ekspedīcija Dviete 2005”
2006. g. DU zinātnisks projekts 05-23/2006-9
“Mutvārdu vēstures ekspedīcija Demene 2006”
2006. g. DU iekšējais grants „Albuma “Terra Mariana”
(1888.g.) zinātniska izpēte”

Projekta vadītājs, izpildītāji
Vadītāja I. Saleniece
Vadītāja I. Saleniece
Vadītāja I. Saleniece
Vadītājs H.Soms
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Docētāju piedalīšanās konferencēs 2010./2011.g.
Prof. A. Ivanovs
2010. gada 20.–22. septembrī. Lielā Novgoroda, Krievija. Novgorodas Valsts universitātes, Eiropas Universitātes
Sanktpēterburgā un Krievijas Zinātņu akadēmijas Sanktpēterburgas Vēstures institūta rīkotā Starptautiskā
zinātniskā konference „Novgorodika - 2010” (Новгородика – 2010. Вечевой Новгород). Prezentēti 2 referāti:
„Комплекс источников по истории Великого Новгорода в Латвийском государственном историческом
архиве (XII – XVI вв.)”; līdzautorībā ar prof. A. Kuzņecovu „Нибуров мир 1392 г.: вопросы текстологии”.
2010. g. 22.–24. oktobrī. Maskava, Krievija. Maskavas Valsts universitātes Vēstures fakultātes un Starpreģionu
asociācijas „Vēsture un dators” rīkotā XII Starptautiskā konference „Informācijas resursi, tehnoloģijas un vēstures
procesu un parādību rekonstrukcijas modeļi”. Līdzautorībā ar matemātikas doktoru A. Varfolomejevu prezentēts
referāts „Виртуальные среды для научных исследований в арсенале историка: тенденции и перспективы”.
Publicētas referāta tēzes.
2010. g. 28.–31. oktobrī. Ufā, Krievija. Starptautiskā zinātniskā konference „Informācijas tehnoloģijas un
rakstītais mantojums: El‟Manuscript-10”. Līdzautorībā ar matemātikas doktoru A. Varfolomejevu prezentēts
referāts „Vēstures avotu kompleksu semantiskās publikācijas”. Publicēts raksts konferences materiālu krājumā.
2011. g. 27.–28. janvārī. Daugavpils. Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes rīkotā Starptautiskā
konference „XXI zinātniskie lasījumi” (sekcija „Vēsture: avoti un cilvēki). Prezentēti 2 referāti: „Компьютерный
анализ структуры исторических источников (на примере отписок XVII века” (Prezentācijas līdzautors –
matemātikas doktors A. Varfolomejevs); „Виртуальные среды исследований и задачи синтеза нового
исторического знания” (Prezentācijas līdzautors – matemātikas doktors A. Varfolomejevs).
2011. g. 12. maijā, Rīga. LU Latvijas vēstures institūta jubilejas lasījumi „LU Latvijas vēstures institūts: 75 gadi
Latvijas vēsturē un politikā”. Prezentēts referāts: „Latvijas jaunākās historiogrāfijas tapšanas problēmas un
Latvijas vēstures institūts (20. gs. 80. g. 2. puse – 80. g sākums”.
2011.g. 11.-16. jūlijā. Petrozavodska, Krievija. Petrozavodskas Valsts universitātes un Starptautiskās asociācijas
„Vēsture un dators” rīkotā Starptautiskā zinātniskā konference „Datortehnoloģijas un matemātiskās metodes
pētījumos vēsturē” („Компьютерные технологии и математические методы в исторических
исследованиях”). Prezentēti 2 referāti: plenārsēdē: „Компьютерное источниковедение”; „Модели структуры
и содержания исторических источников”.
2011. g. 16.-17. septembrī. Rīga. Latvijas vēsturnieku I kongress. Prezentēts referāts plenārsēdē: „Reģionu
vēstures izpēte nacionālās historiogrāfijas kontekstā: Latgales vēstures historiogrāfijas attīstības tendences (1991.
– 2011.)”.
2011. g. 29. septembrī – 1. oktobrī. Neapole, Itālija. Starptautiskā zinātniskā konference „Digital Diplomatics:
Tools for Digital Diplomatist”. Prezentēts referāts: „Semantic Publications of Charter Corpora (The Case of a
Diplomatic Edition of the Complex of Old Russian Charters „Moscowitica–Ruthenica‟)”. Referāta līdzautors –
matemātikas doktors A. Varfolomejevs.
Asoc. prof. Irēna Kokina
2010.gada 11. decembrī. Rīga. Apvienotais Latvijas psihologu kongress „Psiholoģija Latvijā: attīstība,
izaicinājumi un perspektīvas”. Plenārsēdē prezentēts referāts „Eiropas psihologu sertifikācijas uzsākšana Latvijā”.
Asoc. prof. A. Kuzņecovs
2010.g. 20.-22. septembrī. Novgoroda, Krievija. Starptautiskā zinātniskā konference „Новгородика 2010.
Вечевой Новгород.”
2011. g. 27.– 8. janvārī. Daugavpils. Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes rīkotā Starptautiskā
konference „XXI zinātniskie lasījumi”
2011. g. maijā. Daugavpils. Daugavpils Universitātes rīkotā Starptautiskā konference „Славянские чтения.”
Mg. philol., lekt. I. Oļehnoviča
2010.g. 27.-30. septembrī. Rīga. XI Baltistu kongress. Referāts: „Phraseological Terminology in Latvian and
English Linguistics”.
2011. g. 27. – 28. janvārī. Daugavpils. Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes rīkotā Starptautiskā
konference „XXI zinātniskie lasījumi”. Referāts: „Phraseological Cohesion in Newspaper Language.”
2011.gada aprīlī. Daugavpils. Daugavpils Universitātes 53. starptautiskā zinātniskā konference. Referāts:
„Phraseological Units in British and Latvian Newspapers; Types of Use”.
Dr.hist., pētnieks T. Pumpuriņš
2010.g. 31. jūlijā. Daugavpils Universitāte. Simpozijs par Latvijas pasta vēsturi, ko organizēja Vācu filatēlistu
apvienības Latvijas izpētes biedrība (Vācija) un DU Latgales Pētniecības institūts. Referāts„Ieskats Baltijā izdoto
ilustrēto pastkaršu vēsturē. (1872 – 1894)”.
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2010. g. 23.-24. novembrī. Valsts muzejrezervāts „Izborska” (Krievija). VII Starptautiskā zinātniski praktiskā
konference „Izborska un tās apkārtne”, ko organizēja Valsts muzejrezervāts „Izborska” (Krievija). Referāts
„Pleskavas zemstes agronoms Eduards Baķis un viņa atmiņas”.
2011. g. 17.-19. februārī. Valsts muzejrezervāts „Mihailovska” (Krievija). XIV Februāra zinātniski-muzejiskie
S.Geičenko piemiņas lasījumi „Muzejs un vēsture. Pirmajam muzejam Mihailovskā - 100”, ko organizēja Valsts
muzejrezervāts „Mihailovska” (Krievija). Referāts „Cēsis un grāfi Zīversi: Dzimtas vēstures līnijas XVIII – XX
gs.”
2011. g. 7.-8.aprīlī.Valsts Ermitāţa, Sanktpēterburga (Krievija). IX starptautiskā Apaļā galda konference „Muzejs
un „kultūras tūrisma” problēmas”, ko organizēja Valsts Ermitāţa Sankt-Pēterburgā (Krievija). Referāts: „Krievijas
vēstures atspulgi Cēsīs un tās apkārtnē: Tūristu piesaistes kultūrvēsturiskais potenciāls. Pieredze un iespējas.”

Prof. I. Saleniece
2010. g. 26.–31. jūlijā. Stokholma, Zviedrija. International Council for Central and East European Studies
(ICCEES) VIII World Congress “Eurasia: Prospects for Wider Cooperation”. Nolasīts referāts “Re-educating
Teachers and Students: Latvian Oral History Sources and School Policy during the Early Cold War”. Publicētas
tēzes.
2011. g. 27.–28. janvārī. Daugavpils. Starptautiskā zinātniskā konference „DU HF XXI Zinātniskie lasījumi”.
Prezentēts referāts „Воспитание молодежи в послевоенной Латвии: преемственность или разрыв культурной
традиции?”
2011. g. 12.–13. maijā. Glāzgova, Apvienotā Karaliste. IV Annual Research Forum of Centre for Russian, Central
and East European Studies (CRCEES). Nolasīts referāts: “Teachers and School Youth in Latvia : Quantitative and
Qualitative Changes (Daugavpils, 1939-1953)”
2011. g. 09.–12. jūnijā. Amhērsta (the University of Massachusetts), ASV. The 15* Berkshire Conference on the
History of Women "Generations: Exploring Race, Sexuality, and Labor across Time and Space". Nolasīts referāts:
"Gender, Totalitarianism and Terror: Three Generations of Latvian Women and their Fate under Soviet
Totalitarian Rule".
Asoc. prof. H.Soms
2010. g. 12. augustā. Varakļāni. Zinātniskā konference „Lielāko muiţniecības pārstāvju – Borhu, Hilzenu un
Plāteru atstātā kultūras mantojuma nozīme Latgalē”. Referāts „Borhu dzimta pāvestam dāvinātajā albumā „Terra
Mariana (1888)”” .
2010. g. 25.septembrī. Rokišķi (Lietuva). Zinātniska konference „Sēļu identitāte”. Referāts „Sēlijas novada
identitāte Latgales pētniecības kontekstā”.
2010. g. 29. oktobrī. Daugavpils. Starptautiska zinātniska konference „Polijas - Latvijas kultūras sakari”. Referāts
„No Boļeslava Breţgo mantojuma: 17.gs. pirmās puses politiķis un karavadoni Aleksandrs Korvin – Gonsevskis”.
2010. g. 17. decembrī. Latgales Pētniecības institūta XVIII zinātniskā konference „Latgales pagātne, tagadne,
nākotne”. Referāts „Kalupes apkaimē dzirdēti polonismi”.
2010. g. 18.–19. novembrī. Krakova (Polija). Starptautiska zinātniska konference „Senā poļu Inflantija:
mantojums un vēsture”. Referāts “Atmiņas par Livoniju albumā “Terra Mariana”: 1888”.
2011. g. 27.–28. janvārī. Daugavpils. Starptautiskā zinātniskā konference „DU HF XXI Zinātniskie lasījumi”.
Prezentēts referāts „Cīņa par Daugavpili 17.gs. 20.gados un vojevoda Aleksandrs Korvins Gonsevskis pētnieku
skatījumā”.
Prof. A. Stašulāne
2010. g. 28.–29. janvārī. Daugavpils. Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes rīkotā Starptautiskā
konference „XX zinātniskie lasījumi”. Prezentēts referāts „Ritual Performances in Contemporary Theosophical
Groups.”
2010. g. 8. februārī. Latvijas Universitātes 68. zinātniskā konference. LU Humanitārā fakultāte. Prezentēts referāts
„Budisma uztvere Latvijā 20. gs. 20.-30. gados.”
2010. g. 15.-22. augustā. Toronto, Kanāda. Toronto Universitāte. XX IAHR (International Association for the
History of Religions) kongress. Prezentēts referāts „The Construction of the New Theosophical Identity: The
Roerich Movement.”
2010. g. 16.-18. decembrī. Brno, Čehija. IX ISORECEA (International Study of Religion in Central and Eastern
Europe Association) konference „Twenty Years After: Secularization and Desecularization in Central and Eastern
Europe.” Prezentēts referāts „The Activities of K. Raudive in the Field of the “Scientific” Spiritualism.”
2011. gada 15.-17. septembrī. Tallina (Tallinas Universitāte), Igaunija. Starptautiska zinātniska konference
“Buddhism and Nordland.” (Estonian Nyingma sadarbībā ar Tallinas Universitāti.) Prezentēts referāts:
“Conversion to Buddhism in Contemporary Latvia.”
2011. gada 6.-8. oktobrī. Rīga (Latvijas Universitāte). Latvijas Reliģiju pētniecības biedrības sadarbībā ar Latvijas
Universitāti un Daugavpils Universitāti rīkotā Starptautiska zinātniska konference „Between East and West:
Cultural and Religious Dialogue before, during, and after the Totalitarian Rule”. Prezentēts referāts „Dievturi
Movement in the Reports of the Latvian Political Police (1939-1940).”
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Prof. V. Šaudiņa
2010. g. 27.-30. septembrī. Daugavpils II Latgales kongress. Referāts: „Piedēklis –išķ-: lingvoģeogrāfiskais
aspekts.” Valodu kontakti Latvijas perifērajās izloksnēs.
2011. g. 18.-19. martā. Rīga 47. A.Ozola dienas konference „Baltu valodu vēsture un dialektoloģija”. Referāts:
„Gārseniešu dialekta” atspulgs J.Kulitāna vārdnīcā”.
Prof. J. Urtāns
2010. g. 15.-18. septembrī. Rumānija, Bukareste. Starptautiskās apvienības AARG (Aeral Archaeology Research
Group) gadskārtējā konference: „International Aerial archaeology conference AARG 2010.” Stenda referāts „The
search for Koknese fortress front fortifications”.
2010. g. 28.-29. oktobrī. Rīga. LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta K. Barona dienu konference
„Personība folklorā un folkloristikā.” Referāts „Ernests Brastiņš un pilskalnu folklora”.
2010. g. 3. decembrī. Rīga. LU Humanitāro zinātņu fakultātes rīkotais Starptautiskais seminārs „Reģionālās
identitātes izpētes aspekti.” Referāts „Asvejas latgaļi”.
2010. g. 7. decembrī. Rīga. Referāts Latvijas Zinātņu akadēmijas Senāta sēdē: „Vikingu kuģu replikas un Latvija”.
2010. g. 17. decembrī. Daugavpils. Daugavpils Universitātes, Latgales Pētniecības institūta un Pētniecības
biedrības „Latgola” XVIII konference „Latgales pagātne, tagadne, nākotne (tradicionālā un modernā sintēze
Latgales mantojumā).” Referāts: „Asviejas latgaļi”.
2011. g. 31. janvārī. Rīga. LU 69. zinātniskā konference. Zemes un vides zinātņu nozares sekcija. Apakšsekcija
„Purvu un kūdras izpēte”. Referāts „Sakrālie ziedojumi Latvijas purvos”.
2011. g. 2. februārī. LU 69. zinātniskā konference. Zemes un vides zinātņu nozares sekcija. Apakšsekcija „Ainavu
pētījumi”. Referāts (līdzautore M. Urtāne) „Slates sila arheoloģija un senā ainava”.
2011. g. 5.-8. maijā. Kętrzyn. Polija. Starptautiska konference „Location and Relations of Natural Holy Places in
the Baltic Sea Region. 5th conference of the Natural Holy Places in the Baltic Sea Region”. Referāts „Latvian
Hillforts as Holy Places”.
2011. g. 26.-27. maijā. Tartu, Igaunija. Starptautiskais seminārs „The Ancient Cult Sites for Common Identity of
the Baltic Sea Coast”. Prezentācija: „Sacred Sites and their Protection in Latvia”.
Dr.philol. I. Vingre
2011. g. 28.-29. janvārī. Daugavpils. DU Humanitārās fakultātes rīkotā Starptautiskā konference „XXI Zinātniskie
lasījumi”. Vācu valodas sekcijā (Vācu valoda kā mūsdienu lingvistikas pētniecības objekts). Prezentēts referāts
„Expressive Wortbildung des Substantivs (am Beispiel der deutschen Pressetexte”.
2011. g. 3. februārī. Rīga. LU 69. konference, „Vācu valodas mācību metodikas un valodniecības sekcija”.
Prezentēts referāts: „Die Funktionen der lettischen und deutschen Metaphorik der Emotion „Wut” aus kontrastiver
Sicht”.

Docētāju publikācijas 2010./2011.g.
Prof. A. Ivanovs
Ivanovs, A. „Historiografie des Holocaust in Lettland.“ In: Stefan Karner, Philipp Lesiak, Heinrihs Strods, Hg.
Österreichische Juden in Lettland: Flucht – Asyl – Internierung. Innsbruck; Wien; Bozen: Studien Verlag, 2010.
S. 199–221. (Veröffentlichungen des Ludwig Boltzmann-Instituts fürKriegsfolgen-Forschung, Graz – Wien –
Klagenfurt; Herausgegeben von Stefan Karner. Band 16). ISBN 978-3-7065-4871-7. 1,5 autorloksnes. (Die
Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; http://dnb.ddb.de).
Ivanovs, A., Kuzņecovs, A. Smoļenskas–Rīgas aktis: 13.gs.–14.gs. pirmā puse: Kompleksa Moscowitica –
Ruthenica dokumenti par Smoļenskas un Rīgas attiecībām = Иванов А., Кузнецов А. Смоленско-рижские
акты: XIII в. – первая половина XIV в.: Документы комплекса Moscowitica – Ruthenica об отношениях
Смоленска и Риги. [Rīga], 2009. 768 lpp., ill. (Ţurnāla „Latvijas Arhīvi” pielikums, Sērija „Vēstures Avoti”, 6.
sēj.). ISBN 978-9984-39-894-5.
Recenzijas:
Pumpuriņš, T. „Jauns pētījums – bilingvāls dokumentu publicējums”. Latvijas Arhīvi. 2010. Nr. 2: 295-298.
Misāns, I. „Unikāls senkrievu avotu izdevums par tirdzniecību viduslaikos”. Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls.
2011. Nr. 2 (79): 164-168.
Levans, A. [Rezension]. Forschungen zur baltischen Geschichte. 2011. Bd. 6. (ISSN 1736-4132): 264-269.
Иванов А. С. “Источниковедческие и археографические аспекты реконструкции исторических комплексов
источников (отдел «Moscowitica – Ruthenica» в бывшем архиве Рижского магистрата)”. В кн.: Сословия,
институты и государственная власть в России. (Средние века и раннее Новое время): Сборник статей
памяти академика Л. В. Черепнина / Институт всеобщей истории Российской академии наук; отв. ред.

41

акад. В. Л. Янин, В. Д. Назаров. Москва: Языки славянских культур, 2010. (Studia philologica). С. 97-105.
0,7 autorloksnes. ISSN 1726-135X, ISBN 978-5-9551-0417-1.
Варфоломеев А. Г., Иванов А. С. „Виртуальные среды для научных исследований в арсенале историка:
тенденции и перспективы”. В кн.: Информационный бюллетень Ассоциации «История и компьютер». №
36, октябрь 2010 г. Специальный выпуск: Материалы XII конференции АИК «Информационные ресурсы,
технологии и модели реконструкции исторических процессов и явлений». Москва, 22 – 24 октября.
Москва: Издательство Московского университета, 2010. С. 5-7. ISBN 978-5-211-05867-8. 0,15 autorloksnes.
Варфоломеев А. Г., Иванов А. С. „Семантические публикации комплексов исторических источников”. В
кн.: Информационные технологии и письменное наследие. El’Manuscript-10: Материалы международной
научной конференции (Уфа, 28 – 31 октября 2010 г.)/ отв. ред. В. А. Баранов. Уфа; Ижевск: Вагант, 2010.
С. 42-46. ISBN 978-5-66678-639-8. 0,26 autorloksnes.
Ivanovs, A. „Komentārs [B. Dubina referātam „Kolektīvās kara atmiņas un nacionālā identitāte mūsdienu
Krievijā”]”. Grām.: Okupācija, kolaborācija, pretošanās: Vēsture un vēstures uztvere: Starptautiskās konferences
materiāli, 2009. gada 27. – 28. oktobrī Rīgā (Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti, 26. sējums) / Latvijas
Vēsturnieku komisija, Latvijas Okupācijas muzejs, Latvijas Valsts arhīvs, Gētes institūts Rīgā; atb. red. I.
Feldmanis. Rīga: Latvijas Okupācijas muzeja biedrība (OMB), 2010. 59. – 65. lpp. ISBN 978-9984-9931-9-5. 0,5
autorloksnes.
Ivanovs, A. „Dokumenti par Rīgas, Gotlandes un Hanzas attiecībām ar Lielo Novgorodu Latvijas Valsts vēstures
arhīvā (12. – 16. gs.)”. Latvijas Arhīvi. 2010. Nr. 2: 7-34. ISSN 1407-2270. 1,5 autorloksnes.
Варфоломеев А., Иванов А. „Семантические публикации информации исторических источников на основе
технологии Wiki”. В кн.: Vēsture: Avoti un cilvēki. Humanitārās fakultātes XX starptautisko zinātnisko lasījumu
materiāli. Vēsture XIV = Proceedings of the 20th International Scientific Readings of the Faculty of Humanities.
History XIV / Daugavpils Universitāte; atb. red. I. Saleniece. Daugavpils: Daugavpils Universitātes Akadēmiskais
apgāds „Saule”, 2011. 339.–347. lpp. ISSN 1691-9297. 0,5 autorloksnes.
Иванов А. С., Кузнецов А. М. „Договор неизвестного смоленского князя XIII в.” В кн.: Проблемы
источниковедения. Вып. 2 (13) / Институт всеобщей истории Российской академии наук; отв. ред. С. М.
Каштанов. Москва: Наука, 2010. С. 136-182. ISBN 978-5-02-036999-3. 3,5 autorloksnes.
Иванов А. „Вопросы истории Латвии первой половины 40-х годов ХХ века в современной латвийской
историографии”. История: электронный научно-образовательный журнал/ Институт истории Российской
Академии Наук. 2011. Вып.5: История стран Северной Европы и Балтии. 3 autorloksnes. ISSN 2079-8784.
[El. resurss]. Pieeja reģistrētajiem lietotajiem. – URL:
http://mes.igh.ru/magazine/content/voprosi_istorii_latvii.html (17.05.2011). Raksta apskats:
http://www.mes.igh.ru/magazine/announce/voprosi_istorii_latvii.html .
Ivanovs, A. „Complex Approach to the Research of the 1949 Deportation (the Case of Latvia): Collection of Oral
History and Documentary Records „The Voices of the Deported, 25 March 1949‟”. Lituanistica. 2011. T. 57. Nr.
1(83). P. 106–111. 0,5 autorloksnes. – Rec. grām. Saleniece, I., ed. 1949. gada 25. martā izvesto balsis.
Daugavpils, 2008.
Ivanovs, A., Varfolomeyev, A. „Semantic Publications of Charter Corpora (The Case of a Diplomatic Edition of
the Complex of Old Russian Charters „Moscowitica–Ruthenica‟) = Publications sémantiques de corpus des chartes
(le cas d'une édition diplomatique du complexe des anciennes chartes russes „Moscowitica–Ruthenica‟)”. In:
International Conference “Digital Diplomatics: Tools for the Digital Diplomatist”. Napoli, 29 settembre – 1
ottobre 2011: [Abstracts]. [Naples], 2011. Pp. 36-40.
Asoc. prof. Irēna Kokina
Davidova, J., Kokina I. “Latvian teachers‟ view about gender differences in intellectual giftedness development.”
In: SOCIETY, INTEGRATION, EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference. Volume II:
School Pedagogy; Lifelong Learning; Overviews. Rēzekne, 2011. Pp. 91-105. ISSN 1691-5887 (Thomson Reuters
Web of Knowledge ISI Conference Proceedings).
Kravale-Pauliņa, Kokina, I. “The Integration of formal and non-formal Education in the Context of Sustainable
Development: Views of Latvian Educators.” Discourse and Communication for Sustainable Education, 2010, 1
(1): 66-78. ISBN 978-9984-14-487-0.
Guseva, S., Dombrovskis, V., Kokina, I. “Identification of professions: psychological peculiarities of acquiring a
professional identity of teachers.” Problems of Education in the 21st Century, 2010, 10 (10), 30-37. ISSN 18227864 (EBSCO, Copernicus Index).
Asoc. prof. A. Kuzņecovs
Кузнецов А. М. “Отражение просторечия в русском очерке XIX века.” В кн.: Альманах Института
компаративистики. Том 22: Язык и мир. Выпуск 2. Материя диалекта и идиолект перевода. Daugavpils,
2010. C. 117–126. ISSN 1691-6107 ISBN 978-9984-14-491-7.
Кузнецов А. М. “Немецкие имена в договоре смоленского князя Мстислава Давыдовича 1229 г.” В кн.:
Русский язык: исторические судьбы и современность. IV Международный конгресс исследователей
русского языка. Москва, МГУ имени М. В. Ломоносова, филологический факультет. 20–23 марта 2010
года. Труды и материалы. Москва, 2010. C. 71–72. ISBN 978-5-211-05818-7.
Королева Е. Е., Кузнецов А. М. “In memoriam. А. И. Хандажинская.” Humanitāro Zinātņu Vēstnesis. 2010,
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Nr. 17: 124-126. ISSN 1407-9607.
Кузнецов А. М. “Отражение падения редуцированных в договоре неизвестного смоленского князя.” В кн.:
Лингвистическое источниковедение и история русского языка 2006–2009: Сб. статей. Москва:
Древлехранилище, 2010. C. 421-434. ISBN 978-5-93646-172-9.
Кузнецов А. М. “О предмете истории русского литературного языка.” В кн.: Valoda–2010. Valoda dažādu
kultūru kontekstā. Zinātnisko rakstu krājums XX. Daugavpils: “Saule”, 2010. 69.–77. lpp. ISSN 1691-6042 ISBN
978-9984-14-515-0.
Иванов А. С., Кузнецов А. М. “Договор неизвестного смоленского князя XIII века.” В кн.: Проблемы
источниковедения. Выпуск 2(13) / Российская Академия Наук. Ин-т всеобщей истории. Москва: Наука,
2010. C. 136-182. ISBN 978-5-02-036999-3.

Asoc. Prof. O. Mertelsmann
Mertelsmann, O. Sovetiseerimise mõiste. In: Sofi Oksanen, Imbi Paju (eds.) Kõige taga oli hirm. Kuidas Eesti
oma ajaloost ilma jäi. Tallinn: Eesti Päevaleht, 2010. Pp. 27-42.
Mertelsmann, O. and E. Medijainen (eds.) Border Changes in 20th Century Europe: Selected Case Studies.
Münster: Lit-Verlag, 2010, forthcoming (Tartu Studies in Contemporary History 1).
Mertelsmann, O. (ed.) Central and Eastern European Media under Dictatorial Rule and in the Early Cold War.
Frankfurt: Peter Lang 2011 (Tartu Historical Studies 1).
Mertelsmann, O. (ed.) The Baltic States under Stalinist Rule. Cologne: Böhlau, forthcoming (Das Baltikum in
Geschichte und Gegenwart 4).
Mertelsmann, O. and K. Piirimäe (eds.) The Baltic Sea Region and the Cold War. Frankfurt: Peter Lang.
forthcoming (Tartu Historical Studies 2).
Mg. philol., lekt. I. Oļehnoviča
Oļehnoviča, I. „Phraseological Terminology in Latvian and English Linguistics.” In: Abstracts of the 11th
International Congress of Balticists “Past, Present and Future of the Baltic Languages”. Riga: LU, LVI, 2010.
Pp.126-127.
Oļehnoviča, I. „Meaning of Word and Meaning of Idiom.” In: Valoda 2010. Valoda dažādu kultūru kontekstā.
Zinātnisko rakstu krājums XIX. Daugavpils: Daugavpils Universitātes akadēmiskais apgāds „Saule”.
Oļehnoviča, I. „English and Latvian Phraseological Dictionaries.” Humanitāro Zinātņu Vēstnesis. 2010, 18: 64-77.
Oļehnoviča, I. „An Insight into the Term Usage in English and Latvian Phraseology”. In: Daugavpils
Universitātes 52.starptautiskās zinātniskās konferences materiāli = Proceedings of the 52 nd International
Scientific Conference of Daugavpils University. Daugavpils: Daugavpils Universitāte, 2011. ISBN 978-9984-14521-1.
Oļehnoviča, I. „Praseological Units in British and Latvian Newspapers: Types of Use”. In: Daugavpils
Universitātes 53. starptautiskās zinātniskās konferences tēzes = Abstracts of 53 rd International Scientific
Conference of Daugavpils University. Daugavpils: Daugavpils Universitāte, 2011. Pp. 155-156.
Dr.hist., pētnieks T. Pumpuriņš
Pumpuriņš, T. „Ieskats Baltijā izdoto ilustrēto pastkaršu vēsturē. (1872 – 1894).” [Latviešu un vācu val.] Grām.: 4.
simpozijs par Latvijas pasta vēsturi. Daugavpils Universitāte 2010. gada 31. jūlijā. [Hamburg, Harry v. Hofmann
Verlag, 2010]. 9.-20. lpp.
Pumpuriņš, T. Известный коллекционер портретов Александр Иванович Гассинг: штрихи к истории рода в
г. Цесис и в Санкт-Петербурге. В кн.: Сборник материалов Международного научного семинара
«Автопортрет и портрет художника. XVIII-XIX вв.», 23 - 25 ноября 2009 года в Санкт-Петербурге.
Москва: Российская академия художеств, Научно-исследовательский музей, 2010. С. 251 – 256.
Pumpuriņš, T. „Daugavpilieši” Cēsīs: Latgales divīzijas 8. Daugavpils kājnieku pulka daţas vēstures lappuses.
Grām. [CD]: Daugavpils Universitātes 52. starptautiskās zinātniskās konferences tēzes. Daugavpils: Saule, 2010.
Pumpuriņš, T. Штрихи истории России в г. Цесис и его окрестностях: Культурно- исторический потенциал
дпя привлечения туристов. Опыт и возможности. В кн.: Материалы девятого Круглого стола 7 – 8 апреля
2011 года : Музей и проблемы «культурного туризма». Санкт-Петербург, Издательство Государственного
Эрмитажа, 2011. C. 121 – 124.
Prof. I. Saleniece
Saleniece,
I.
“Ethnic
Minorities
and
Language
Issue:
a
Latvian
Case.”
COST Action IS0803 “Remaking eastern borders in Europe: A network exploring social, moral and material
relocations of Europe's eastern peripheries.” [tiešsaiste]. Open Access Working Papers. WG3 2009 Working
Paper No. 89.
Pieejams: http://www.eastbordnet.org/working_papers/open
Saleniece, I. “The Deportation of March 25, 1949 in Latgale: Oral History Sources and Archival Documents.” In.:
eds. David D. Smith, David J. Galbreath and Geoffrey Swain. From Recognition to Restoration: Latvia’s History
as a Nation-State. Amsterdam; New-York, NY: Rodopi, 2010. P. 61-75.
Pieejams: http://www.rodopi.nl/senj.asp?BookId=BALTIC+25

43

Saleniece, I. “Re-educating Teachers and Students: Latvian Oral History Sources and School Policy during the
Early Cold War”. In: International Council for Central and East European Studies (ICCEES) VIII World
Congress „Eurasia: Prospects for Wider Cooperation”: Abstracts. Stockholm, July 26–31, 2010. P. 192.
Салениеце И., Свейн Дж. «Советизация латгальской молодежи: система образования и комсомол (1944–
1945).» Grām.: Vēsture: avoti un cilvēki: Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes XХ starptautisko
zinātnisko lasījumu materiāli = Proceedings of the 20th International Scientific Readings of the Faculty of
Humanities: Vēsture XIV = History XIV. Daugavpils: Saule, 2011. 272.–283. lpp.
Asoc. prof. H.Soms
Šī diena Latgalē. http://latgalesdati.du.lv/
Dinaburgas cietokšņa dokumentācijas centrs. http://dcdc.lpi.du.lv/
Prof. A. Stašulāne
Stašulāne, A. „Budisma uztvere Latvijā 20. gadsimta 20.-30. gados.” Humanitāro Zinātņu Vēstnesis. 2010, 17: 8399. ISSN 1407-9607.
Stašulāne, A. “Subcultural Dynamics of Theosophical Groups in Estonia, Latvia and Lithuania.” In: E.
Ramanauskaite (ed.) Groups and Environments: Interdisciplinary Research Studies. Kaunas: Vytauto Didţojo
universiteto leidykla, 2010. vol. 2. Pp. 219-226. ISSN 2029-4182.
Сташулане А. “Рериховское движение в Латвии.” В кн.: Рерихи: Мифы и факты / Под ред. А. И.
Андреева, Д. Савелли. СПб, 2011. С. 259-279.
Сташулане А. “Гималайское братство. Теософский миф и его творцы.” Рецензия. Moscow e-Journal of
Religion. http://journal.mro.su/2009/10/gimalajskoe-bratstvo-teosofskij-mif-i-ego-tvorcy/
Stašulāne, A. „Vai sātanisms ir aktuāls Latvijā.” http://atjaunotne.lv/articles/jaunas-religijas
Prof. G. Swain
Swain, G. “Forgotten Voices: Reflections on Latvia during World War Two” in David J Smith, David J Galbreath
and Geoffrey Swain From Recognition to Restoration: Latvia’s History as a Nation State (Rodopi, Amsterdam
and New York, 2010).
Swain, G. Tito: a Biography (IB Tauris, 2011).
Prof. V. Šaudiņa
Šaudiņa, V. „Valodu kontakti Latvijas perifērajās izloksnēs”. Grām.: XI Baltistu kongresa „Baltu valodu pagātne,
tagadne un nākotne” tēzes. Rīga, 2010. 180.-181. lpp. ISBN 97809984-742-55-7.
Šaudiņa, V. „Gārseniešu dialekta” atspulgs J.Kulitāna vārdnīcā. Grām.: 47. A.Ozola dienas konference „Baltu
valodu vēsture un dialektoloģija” tēzes, Rīga, 2011. 18.-19. marts. Rīga, 2011.
Prof. J. Urtāns
Urtāns, J. Arheoloģiskā uzraudzība Slates silā. Grām.: Arheologu pētījumi Latvijā 2008-2009. [Rīga]: Nordik,
2010. 59.-61.lpp.
Urtāns, J., Virse, sast. Arheologu pētījumi Latvijā 2008 2009. [Rīga]: Nordik, 2010. 285 lpp.
Urtāns, J. Reflections in the „Devil‟s Eyes” of Bogs in Latvia. In: D. Teters, ed. Metamorphoses of the World:
Traces, Shadows, Reflections, Echoes, and Metaphors. Proceedings of the International Research Conference
„Metamorphoses of the World: Traces, Shadows, Reflections, Echoes, and Methapors”. Riga: 2010 Metamind,
2010. Pp. 76-84.
Urtans, J. The search for Koknese fortress front fortifications. In: International Aerial Archaeology Conference.
Conferinţa Internaţională de Arheologie Aeriană. AARG 2010. 15 – 18 September 2010 Bucharest, Romania.
[Bucharest, 2010]. P.30.
Urtāns, J. Latvian Watercourses and their Place Names with roots svēt-, svent- (holy) as the Marks of Ancient
Boundaries. In: R. Ruohonen, ed. Water, Borders and Boundaries. 4th Conference on Holy Places in the Baltic
Sea Region. May 6th – 8th 2010. Abstracts. Turku, 2010. Pp. 16-17.
Urtāns, J. Dzirkaļu piļskolnā (Izroksti nu dīnasgrōmotas). Grām.: Tāvu zemes kalendars 2010. 72.goda gōjums.
Rēzekne: Latgolas Kulturas centra izdevnīceiba, 2010. 46.-49.lpp.
Urtāns, J. Jūras dibena kultūrainava. Grām.: Daba un vēsture 2011. 50. jubilejas izdevums.[Rīga]: Zinātne, 2010.
95.-100.lpp.
Urtāns, J.Latvijas jūras dibena kultūrainava. Grām.: Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne. Latvijas Universitātes
68. zinātniskā konference. Referātu tēzes. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2010. 247.-249.lpp.
1262. Karte. 1:100 000. Ludzas novads. Ciblas novads. Kārsavas novads. Zilupes novads. Izdevumā izmantoti [...]
Jura Urtāna fotoattēli. [Rīga]: SIA “Karšu izdevniecība Jāņa sēta”, 2011.
Urtāns, J. Latvian Hillforts as Holy Places. In: Location and Relations of Natural Holy Places in the Baltic Sea
Region. 5th conference of the Natural Holy Places in the Baltic Sea Region, Kętrzyn, May 5-8, 2011. Kętrzyn,
2011. Pp.3-4.
Urtāns, J.Parādības un māņi Dzirkaļu pilskalnā. Labietis. 2011.gada 121.burtnīca. 4711.-4717. lpp.
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Doc. A. Varfolomeyev
Варфоломеев А., Иванов А. “Семантические публикации информации исторических источников на основе
технологии Wiki.” В кн.: Vēsture: avoti un cilvēki. XX Zinātniskie lasījumi. Vēsture XIV. Daugavpils, 2011. 339.347. lpp.
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Akadēmiskā personāla kvalifikācijas celšana 2010./2011.g.
Asoc. prof. A. Kuzņecovs
2011. g. 1.–6. aprīlī. Vieslektors, Erasmus programma. Polija, Krakova, Jagelonas Universitāte, Krievu filoloģijas
fakultāte.
Mg. philol., lekt. I. Oļehnoviča
2010./2011.g. Studijas doktorantūrā. Daugavpils Universitātes doktora studiju programma „Valodniecība”.
Prof. I. Saleniece
2011. g. 10.–15. maijā. Staţēšanās. Apvienotā Karaliste, Glāzgova, Glāzgovas Universitāte, Krievijas, Centrālās
un Austrumu Eiropas Studiju Centrs (Centre for Russian, Central and East European Studies (CRCEES) of the
University of Glasgow).
2011. g. 08.–12. jūnijā. Darbs bibliotēkā un arhīvā. ASV, Amhērsta (Amherst), Masačūsetsas universitātes
bibliotēka (The University of Massachusetts W.E.B. Du Bois Library, Special Collections and University
Archives (SCUA) in the UMass Du Bois Library).
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5. pielikums. Studējošo aptaujas anketu rezultāti
DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES STUDENTU APTAUJAS ANKETA
2010./2011. st. gads
Fakultāte:

HF

Programmas direktors: prof. Aleksandrs Ivanovs
Studiju programma: Vēsture, doktorantūra
Kurss: 1.
1. Vispirms, novērtējiet, lūdzu, pēdējo gadu laikā apgūtos studiju kursus (sk.A.tabulu).
1.1
Novērtējiet
studiju
kursa 1.2
Novērtējiet pasniegšanas līmeni,
svarīguma pakāpi piecu baļļu
kur:
sistēmā, kur:
5 - ļoti svarīgs
5 - ļoti augsts
4 - svarīgs
4 - augsts
3 - vidēji svarīgs
3 - vidējs
2 - nesvarīgs
2 - zems
1 - nav vajadzīgs
1 – ļoti zems
1.3

Lūdzu, atzīmējiet, ko, pēc Jūsu domām, vajadzētu izdarīt: stundu skaits attiecīgajā studiju
kursā jāpalielina (+), jāsamazina (-), jāatstāj bez izmaiņām (=).

A.tabula
Studiju kursa nosaukums
Reģionālo pētījumu vēsturē
metodoloģija un metodika

Studiju kursa
svarīgums
4,50

Pasniegšanas
līmenis
4,50

Svešvaloda (Vācu valoda)
5,00

Datu bāzes kā reģiona vēstures
dinamiskais modelis
Vēstures palīgzinātnes
reģionālās vēstures pētniecībā

4,50

4,50

5,00

4,50

5,00

Mūsdienu vēstures metodoloģijas
avotpētnieciskā paradigma

5,00

5,00

Datortehnoloģijas vēstures avotu
reprezentācijā, izpētē un edīcijā

4,50

4,50

Izmaiņas kursa
apjomā
„+” – %
„-„ – %
„=” – 100%
„+” – %
„-„ – %
„=” – 100%
„+” – %
„-„ – %
„=” – 100%
„+” – %
„-„ – %
„=” – 100%
„+” – %
„-„ – %
„=” – 100%
„+” – %
„-„ – %
„=” – 100%
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Mutvārdu vēsture nacionālās un
reģionālās vēstures tēla
veidošanā
Vēsturiskā diplomātika
(dokumentāro avotu formulāra
kritika)

5,00

5,00

4,50

5,00

„+” – %
„-„ – %
„=” – 100%
„+” – %
„-„ – %
„=” – 100%

2

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

Pilnīgi apmierina 50%
Pamatā apmierina 50%
Daļēji apmierina
Neapmierina
Pilnīgi neapmierina un es vēlos aiziet no
universitātes

3.

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

Pietiekams 100%

Vai Jūs studiju procesā izmantojat datortehniku?

1.
2.

Jā, bieţi 100%
Jā, bet reti. Kāpēc?

3.

Nē. Kāpēc?

1.
2.

Jā, bieţi 100%
Jā, bet reti. Kāpēc?

3.

Nē. Kāpēc?

4.

5.

Vai Jūs studiju procesā izmantojat Internet?

Nepietiekams

6.

Vai izvēles kursu piedāvājums ir pietiekams?

1.
2.

Jā 100%
Nē

7.

Vai studiju programmas nodrošinājums
vieslektoriem ir pietiekams?

ar 1.
2.

Jā 100%
Nē

8.

Kā Jūs vērtējat sadarbību ar mācībspēkiem?

9

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

1.
2.

Apmierinoša 100%
Neapmierinoša
Apmierinoši 50%
Neapmierinoši
Cita atbilde 50%
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6. pielikums. Dokumenti, kas apliecina, ka gadījumā, ja programma tiek likvidēta, pieteicējs nodrošina
studējošo iespēju turpināt izglītību citā augstākās izglītības programmā vai citā augstskolā
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7. pielikums. Akadēmiskās izziņas paraugs

DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE
reģ. Nr. 2741000222
Vienības ielā 13, Daugavpilī, LV-5400
tālr. 65422180, 65422922, fax. 65422890 e-pasts du@du.lv
AKADĒMISKĀ IZZIŅA

VĀRDS UZVĀRDS, personas kods XXXXXX-NNNNN, no ____. gada __.__________ līdz
____. gada __. _________ studēja pilna laika vēstures doktora studiju programmu „Historiogrāfija un
vēstures palīgzinātnes”, kas paredzēta 3 gadu studijām uz maģistra izglītības pamata.
Programmā apgūtie kursi:

Studiju kursa nosaukums
KP
skait
s

ECTS
kredīt
punkti

1.studiju gads
Vērtējums

Pārbaudījuma
datums

Mācībspēka vārds, uzvārds,
akadēmiskais vai zinātniskais
grāds, akadēmiskais amats

2.studiju gads

3.studiju gads

Promocijas eksāmeni

Ar ____. gada ___. ____________ rektora rīkojumu Nr. _________ atskaitīta (-s) kā doktora studiju
programmu izpildījusi (-is).
Lietvedības nodaļas vadītāja

paraksts

I. Ribicka

paraksts

_________

(DU rektores 2005.gada 25.oktobra rīkojums 30-L
par akadēmiskās izziņas parakstīšanas tiesībām)

Sekretāre

(atsifrējums)

Reģistrācijas Nr.
____________, Daugavpilī
(datums)
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8. pielikums. Programmas izmaksas un vienu studējošo
Studiju maksas aprēķins 2011./2012.gadā

Studiju programmas nosaukums:

Doktora studiju programma "Vēsture"

Studiju veids:
Studiju ilgums (gadi):
Kredītpunktu skaits KOPĀ:

Nepilna laika studijas
4
120

Kontaktstundu skaits gadā:
Kontaktstundu skaits KOPĀ::

240
960

5

Minimālais studējošo skaits studiju grupā:
Plānojamais studējošo skaits studiju programmā:
Programmas realizācijas vieta:

15
Daugavpils

Nr.

Rindas Nr.

A

B

Akadēm.personāla
īpatsvars

Kontaktstundu
sadalījums

Profesors

40%

96

1

Asociētais profesors

60%

144

2

Aprēķins
D

Akademiskā personāla algas fonds
Amats

Docents

3

Lektors

4

Asistents

5

Stundas tarifa
likme

Koeficients par
īpašiem darba
apstākļiem

Profesors

8.3 Ls

1

6

796.80

Asociētais profesors

6.6 Ls

1

7

950.40

Docents

5.3 Ls

1

8

0.00

Lektors

4.2 Ls

1

9

0.00

Asistents

3.4 Ls

1

10

0.00

Amats
A1

Darba algas fonds gadā

11

Studiju programmas izmaksu koeficients

12

1

1 747.20

Tematiskās jomas koeficients

13

0.844

Darba algas fonds gadā

14

Minimālais studējošo skaits studiju kursā

15

Akadēmiskā personalā darba algas fonds uz 1 studējošo gadā

16

511.80

2 047.20
4

Studiju programmas administratīvā personāla algas fonds

A2

Amats

Izmaksas uz
vienu studējošo
mēnesī

Plānojamais
studējošo skaits
studiju
programmā

Studiju programmas direktors

15

18

0.00

Studiju programmas sekretāre

15

19

0.00
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Studiju programmas administratīvā personāla algas fonds gadā

20

0.00

Minimālais studējošo skaits studiju programmā

21

Studiju programmas administratīvā personāla algas fonds uz 1 studējošo gadā

22

0.00

15

Fakultāšu administratīvā personāla algas fonds:
Viena s
tudējošā
izmaksas
mēnesī

Amats

A3

Plānojamais
studējošo skaits
Universitātē

Dekāns

1460

23

0.00

Prodekāns

1460

24

0.00

Pārvaldes lietvedis

1460

25

0.00

Pārvaldes sekretārs

1460

26

0.00

Fakultāšu administratīvā personāla algas fonds gadā

27

0.00

Plānojamais studējošo skaits Universitātē

28

Fakultāšu administratīvā personāla algas fonds uz 1 studējošo gadā

29

0.00

1460

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

Plānojamais
studējošo skaits
filiālē

Filiāles direktors

0.00 Ls

0

30

0.00

Filiāles direktora vietnieks

0.00 Ls

0

31

0.00

Filiāles sekretārs

0.00 Ls

0

32

0.00

Filiāles administratīvā personāla algas fonds gadā

33

0.00

Plānojamais studējošo skaits filiālēs

34

Filiāles administratīvā personāla algas fonds uz 1 studējošo gadā

35

0.00

36

0.00

37

800.00

Amats

A4

0

Fakultāšu administratīvā personāla algas fonds
Grupa

A5

Personāla darba
alga mēnesī

Personāla
īpatsvars
(slodžu skaits)

Akadēmiskais personāls
Vispārējais personāls

800 Ls

Darba algas fonds gadā

9 600.00
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Plānojamais studējošo skaits Universitātē

1470

39

Fakultāšu administratīvā personāla algas fonds uz 1 studējošo gadā

40

6.53

41

1 050.00

Vispārējā personāla algas fonds gadā

42

12 600.00

Plānojamais studējošo skaits Universitātē

43

Vispārējā personāla algas fonds uz 1 studējošo gadā

44

Universitātes vispārējā personāla algas fonds
Grupa
A6

Vispārējais personāls

Personāla darba
alga mēnesī

Personāla
īpatsvars
(slodžu skaits)

1 050 Ls

278

1470
8.57

52

526.9

N1

Algas fonds uz 1 studējošo:
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N2

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (24.09%)

46

N3

Komandējumi un dienesta braucieni

47

4.00

Sakaru un pasta pakalpojumi

48

8.50

Nekustamā īpašuma nodoklis, zemes noma, citi nodokļi

49

5.20

Transporta uzturēšana, transporta pakalpojumi, degviela

50

3.20

Telpu un inventāra noma

51

1.20

Tehniskā apkope

52

3.20

Remonta izmaksas, iestāžu uzturēšanas pakalpojumi

53

8.22

Studiju programmas akreditācija

54

2.20

Mācību prakse

55

Pakalpojumu apmaksa

56

31.72

Mācību līdzekļi

57

2.30

Biroja preces

58

1.25

Inventārs

59

1.00

Komunālie pakalpojumi

60

176.00

Materiāli, energoresursi, ūdens un inventārs

61

180.55

N6

Grāmatu un žurnālu iegāde

62

2.20

N7

Iekārtu iegādes un modernizēšanas izmaksas

63

Studentu aktivitātes

64

Sports un kultūra

65

Studentu sociālais nodrošinājums

66

N8

Citi izdevumi

64

Z1

Izdevumi zinātnes attīstībai

68

0.00

65

872.30

N4

N5

S1

Viena studējošā izmaksas gadā:

126.9

0.00
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