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1. STUDIJU PROGRAMMAS MĒRĶI UN UZDEVUMI. IZMAIĽAS, JA TĀDAS IR
Studiju programmas mērķis ir sniegt Daugavpils Universitātes (turpmāk - DU)
imatrikulētajiem studējošajiem kvalitatīvu, valsts vajadzībām atbilstošu teorētisko un
praktisko sagatavotību, kas dod iespēju veikt sarežģītu vadītāja, izpildītāja, organizatora,
plānotāja darbu, veiksmīgi iesaistoties tautsaimniecības un uzņēmumu saimnieciskās
darbības problēmu risināšanā, kā arī sniedz iespējas turpināt studijas atbilstošā
maģistrantūrā. Studiju programma paredz sniegt studējošajiem zinātnisku pamatu
profesionālajai darbībai, attīstot zinātniskās analīzes spējas un prasmi patstāvīgi risināt
problēmas, kā arī sagatavot turpmākajam zinātniski pētnieciskajam darbam.
Programmas mērķi un uzdevumi ir saturiski saskaņoti ar tendencēm izglītības
sistēmā Eiropas Savienībā, ar LR Ministru kabineta noteikumos Nr.2 “Par valsts
akadēmiskās izglītības standartu” aprakstītajām prasībām un ar DU Sociālo Zinātņu
fakultātes (turpmāk SZF) prioritārajiem pētniecības virzieniem.
Studiju programmas uzdevumi :
nodrošināt studējošajiem ekonomikas zinātnes teorētisko principu apguvi;
veicināt studentu analītiskās spējas, attīstīt iemaņas pētāmo, praktisko problēmu
izvirzīšanā un ar to saistīto teorētisko un praktisko uzdevumu risināšanā;
veidot studiju procesu, lai paaugstinātu studenta intelektu, veicinātu viņa garīgo
pilnveidošanos, sekmētu viņa intelektuālo spēju izmantošanu;
rosināt studentu intereses veidošanos par sabiedrībā notiekošajiem procesiem.
2006./2007. – izmaiņu nav
2007./2008. – izmaiņu nav
2008./2009. – izmaiņu nav

2. STUDIJU PROGRAMMAS STRUKTŪRA
2.1. Studiju programmas kvalitatīvās izmaiľas attiecīgajās programmas sadaļās.
Izmaiľu analīze un pamatojums. Studiju kursu sadalījuma atbilstība valsts
standartiem (Ministru kabineta noteikumiem)
2006./2007.st.gadā studiju programmā „Ekonomika” ir kvalitatīvas izmaiņas (tika
īstenotas 2 studiju programmas „Ekonomika” – trīsgadīga un četrgadīga). Veiktās izmaiņas
pilnīgāk nodrošina studiju plāna secīgumu un programmas iekšējo integritāti, kvalitāti.
Studiju programmas struktūra un saturs atbilst “Noteikumiem par bakalaura
akadēmisko programmu struktūru“, “Par Valsts akadēmiskās izglītības akadēmisko saturu”
– Ministru kabineta noteikumiem Nr.2, Rīga, 2002.g. 3. janvārī.
Četrgadīgās akadēmiskās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas
„Ekonomika” kopapjoms ir 160 KP (1 kredītpunkts atbilst 16 kontaktstundu skaitam). Pilna
laika studiju programmu apgūst 4 akadēmiskajos gados un nepilna laika studiju veidā – 5
akadēmiskajos gados.
Ar Akreditācijas komisijas 2006. gada 18. janvāra lēmumu Nr.1004 ir akreditēta
trīsgadīgā bakalaura studiju programma „Ekonomika” (4331003) līdz 2012. gada
31.decembrim (Studiju programmas akreditācijas lapa Nr.048-968).
Trīsgadīgas akadēmiskās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas
„Ekonomika” kopapjoms ir 120 KP (1 kredītpunkts atbilst 12 kontaktstundu skaitam). Pilna
laika studiju programmu apgūst 3 akadēmiskajos gados un nepilna laika studiju veidā – 4
akadēmiskajos gados.
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Trīsgadīgajā programmā A daļā ir samazināti kredītpunkti: Informātikā,
pilnveidojot studentu patstāvīgā darba organizāciju ne tikai studiju kursa apgūšanā, bet arī
uzlabojot individuālā darba kontroles metodes studiju darbu, bakalaura darbu izstrādē,
dziļāk specializējoties uz ekonomikas disciplīnu apguvi. Izņemti no studiju programmas
papildkursi, kā arī šauri specializēti kursi, kuros aplūkotās problēmas perspektīvā plānots
iekļaut ekonomikas profesionālajā maģistra studiju programmā: A daļā – Ekonomisko
procesu matemātiskā modelēšana, Finansu teorija un pārvalde, B daļā – Ekonomiskā
socioloģija, Starptautiskais mārketings, Civiltiesības, Banku darbība, Mūsdienu
ekonomiskās teorijas, LR ekonomikas problēmas, ES un ekonomiskā integrācija.
Trīsgadīgās un četrgadīgās akadēmiskās bakalaura
“Ekonomika” plāni (pilna/nepilna laika studijas) 1. pielikumā.

studiju

programmas

Trīsgadīgās un četrgadīgās akadēmiskās bakalaura
“Ekonomika” plāni (pilna/nepilna laika studijas) 1.pielikumā.

studiju

programmas

Programma aptver 3 studiju kursu blokus (skat.2.1. un 2.2. tabulas).
2.1. tabula.
Četrgadīgās bakalaura studiju programmas apjoma un struktūras
atbilstība valsts akadēmiskās izglītības standarta prasībām
Kritēriji
Kopējais studiju programmas apjoms,
tai skaitā:
A Obligātā daļa
B Obligātās izvēles daļa
C Brīvās izvēles daļa
Bakalaura darbs

Standarta
prasības
(kredītpunkti)
120 līdz 160

Bakalaura programma
“Ekonomika”
(kredītpunkti)
160

ne mazāk kā 50
ne mazāk kā 20
nav normēta
ne mazāk kā 10

91
57
12
12

2006./2007.

2.2. tabula.
Trīsgadīgās bakalaura studiju programmas apjoma un struktūras
atbilstība valsts akadēmiskās izglītības standarta prasībām
Kritēriji
Kopējais studiju programmas apjoms,
tai skaitā:
A Obligātā daļa
B Obligātās izvēles daļa
C Brīvās izvēles daļa
Bakalaura darbs

Standarta
prasības
(kredītpunkti)
120

Bakalaura programma
“Ekonomika”
(kredītpunkti)
120

ne mazāk kā 50
ne mazāk kā 20
nav normēta
ne mazāk kā 10

75
37
8
10

Augstāk minētās kursu studijas ir obligātas visiem akadēmiskās augstākās izglītības
bakalaura studiju programmā imatrikulētajiem studentiem. Tajā ietilpst:
A Obligātie studiju kursi – 91 KP (trīsgadīgajā akadēmiskajā bakalaura studiju programmā
“Ekonomika”, šie kursi veido 75 KP): Ievads ekonomikā; makroekonomika;
mikroekonomika; augstākā matemātika; tautsaimniecības vēsture; ekonomikas teoriju
vēsture; uzņēmējdarbība LR; statistika ekonomikā; informātika (ievadkurss); augstākā
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matemātika; lietišķo programmu paketes; grāmatvedības pamati; menedžmenta pamati;
mārketinga pamati; informācijas sistēmas un datortīkli; starptautiskā ekonomika; 2 studiju
darbi; mācību prakse praktiskā ekonomika; bakalaura darbs.
Obligātā studiju daļas struktūra un apjoms atbilst analoģiskām programmām Latvijas
universitātēs, kā arī prasībām, kuras tiek izvirzītas ekonomikas bakalauru programmām
Eiropas Savienības valstu universitātēs.
A daļas studiju kursi sniedz studējošo zināšanu pamatbāzi un nodrošina B un C daļu
kursu kvalitatīvu apguvi.
B Izvēles studiju kursi – 57 KP (trīsgadīgajā akadēmiskajā bakalaura studiju programmā
“Ekonomika”, šie kursi veido 37 KP): Socioloģija; demogrāfija; svešvaloda; lietišķā
socioloģija; apdrošināšanas pamati; uzņēmuma finanses; praktiskais mārketings;
prečzinību pamati; ekonomikas teoriju vēsture; ekonomiskā ģeogrāfija; lietišķā
matemātika; personālvadība; firmas ekonomika; reģionālā ekonomika.
C Brīvās izvēles studiju kursi – 12 KP (trīsgadīgajā akadēmiskajā bakalaura studiju
programmā “Ekonomika”, šie kursi veido 8 KP): Pasaules kultūras vēsture; reliģijas
vēsture; Latvijas kultūras vēsture; tiesību pamati; psiholoģijas pamati; personības
psiholoģija; sociālā psiholoģija; ētika; estētika; loģika; politoloģija; filosofijas pamati.
Šīs daļas mērķis ir veicināt studentu izglītotības un kultūras līmeni, paplašināt viņu
redzesloku.
Akadēmiskā bakalaura studiju programma „Ekonomika” nodrošina akadēmiskās
izglītības saturu, tās izpilde ļauj iegūt akadēmisko bakalaura grādu un dod tiesības turpināt
studijas maģistrantūrā. Programmas izveidē ievērots DU akadēmisko bakalaura programmu
nolikums, kas apstiprināts DU Senātā.
2007./2008. – izmaiņu nav

2.2. Studiju kursu satura izmaiľas. Izmaiľu analīze, izmaiľu nepieciešamība
(pielikumā - jauno studiju kursu apraksti)
Analizējot esošo bakalaura studiju programmu „Ekonomika”, docētāji nonāca pie
kopīga secinājuma, ka ir nepieciešamas izmaiņas dažos studiju kursos.
Pamatojoties uz DU SZF Ekonomikas katedras 2007.gada 7.maija sēdes protokolu Nr.9,
studiju plānā tika ieviestas sekojošas izmaiņas:
1. palielinājās KP skaits studiju kursam „Uzņēmējdarbība Latvijas Republikā” no 2
KP (32 kontaktstundām) līdz 4 KP (64 kontaktstundām);
2. samazinājās KP skaits studiju kursam „Ekonomiskā ģeogrāfija” no 4 KP (64
kontaktstundām) līdz 2 KP (32 kontaktstundām);
3. palielinājās KP skaits studiju kursam „Mikroekonomika” no 3 KP (48
kontaktstundām) līdz 4 KP (64 kontaktstundām);
2006./2007.st.gadā izmaiņas tika ieviestas šādu studiju kursu saturā:
„Uzņēmējdarbība Latvijas Republikā” un „ Mikroekonomika” (skat. 5. pielikumu).
Lai uzlabotu mācību satura kvalitāti, 2007./2008.st.gadā plānotas šādas izmaiņas
pilna un nepilna laika studiju plānos:
1. palielināt kursa „Makroekonomika” kredītpunktu skaitu no 3 KP līdz 4 KP;
2. samazināt kursa „Demogrāfija” kredītpunktu skaitu no 3 KP uz 2 KP;
3. samazināt kursa „Socioloģija” kredītpunktu skaitu no 4 KP uz 3 KP;
4. ieviest jaunu studiju kursu „Zinātniski pētnieciskā darba metodoloģija” 2 KP;
5. 3-gadīgajā programmā ieviest jaunu studiju kursu „Banku darbības pamati” 2 KP;
6. Studiju darbi tiks aizstāvēti 2. un 4. semestrī (bija 3. un 5. semestrī);
7. izslēgt studiju kursu „Ievads ekonomikā”, 4 KP;
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pamainīt studiju kursa nosaukumu – no „Firmas ekonomika” uz „Uzņēmuma
ekonomika”.
Veicot izmaiņas akadēmiskā bakalaura studiju programmas „Ekonomika” (43310)
studiju plānā, kopējais kredītpunktu skaits neizmainīsies.
8.

Pamatojoties uz DU SZF Ekonomikas katedras 2008.gada 5.septembra sēdes
protokolu Nr.13 (Domes sēdes protokols nr.17. (69) no 18.09.2007.), studiju plānā tika
ieviestas sekojošas izmaiņas nepilna laika studijās:
1. Studiju kursu „Augstākā matemātika” (2KP) no 2.studiju gada pārcelt uz 1.studiju
gadu.
2. studiju kursu „Ekonomiskā ģeogrāfija” (2 KP) pārcelt no 5.trimestra un 6.trimestra
uz 1.trimestri.
3. studiju kursu „Loģika” (2 KP) pārcelt no 10.trimestra uz 3.trimestri.
4. papildināt studiju plānā studiju kursu „Uzņēmējdarbība LR” ar 2 KP 4.trimestrī.
5. studiju kursu „Statistika ekonomikā” (4 KP) pārcelt no 10.trimestra uz 6.trimestri.
6. papildināt studiju plānu ar studiju kursu „Zinātniski pētnieciskā darba
metodoloģija” (2 KP) 4.,5.,7.un 12.trīmestrī.
7. papildināt nepilna laika studiju plānu brīvās izvēles studiju kursu daļā ar studiju
kursu „Atvērtā koda programmatūras pielietošana uzņēmējdarbībā” (2KP)
5.trimestrī.
8. papildināt nepilna laika studiju plānu brīvās izvēles studiju kursu daļā ar studiju
kursu „Projektu izstrāde un vadība” (2 KP) 12.trimestrī.
9. studiju kursu „Loģika” (2 KP) pārcelt no 10.trimestra uz 4.trimestri.
10. studiju kursu „Tautsaimniecības vēsture” (4 KP) pārcelt no 4. un 5. trimestra uz 7.
un 8.trimestri.
11. studiju kursu „Ekonomiskā ģeogrāfija” (3 KP) pārcelt no 4.un 5.trimestra uz 6. un
7.trimestri.
12. studiju kursu „Ekonomiskā socioloģija” (2 KP) pārcelt no 6.trimestra uz
10.trimestri.
13. studiju kursu „Apdrošināšanas pamati” (2 KP) pārcelt no 11.trimestra uz
9.trimestri.
14. studiju kursu „Tiesību pamati” (2 KP) pārcelt no 5.trimestra uz 9.trimestri.
15. studiju kursu „Personalvadība” (2 KP) pārcelt no 14.trimestra uz 12.trimestri.
16. studiju kursu „Politoloģija” (2 KP) pārcelt no 13.trimestra uz 10.trimestri.
17. studiju kursu „Ekonomikas teoriju vēsture” (4 KP) pārcelt no 9. un 10. trimestra uz
4. un 5. trimestri.
Pamatojoties uz DU SZF Ekonomikas katedras 2008.gada 11.marta sēdes protokolu
Nr.3, studiju plānā tika ieviestas sekojošas izmaiņas pilna laika studijās:
1. I kursam pārnests studiju kurss „Mikroekonomika” (2 KP) no 2007./2008.st.g.
pavasara semestra (2.semestris) uz 2008./2009.st.g. rudens semestri (3.semestris) un
studiju kursu „Darba tiesības” (2 KP) no 2009./2010.st.g. rudens semestra
(5.semestris) uz 2007./2008.st.g. pavasara semestri (2.semestris).
2. II kursam pārnests studiju kursu „Mikroekonomika” (2 KP) no 2007./2008.st.g.
pavasara semestra (4.semestris) uz 2008./2009.st.g. rudens semestri (5.semestris) un
studiju kursu „Darba tiesības” (2 KP) no 2008./2009.st.g. rudens semestra
(5.semestris) uz 2007./2008.st.g. pavasara semestri (4.semestris).
3. sakarā ar ierobežoto vietu skaitu datorklasēs (tikai 12 datori) nodrošināt iespēju
noklausīties studiju kursu „Atvērtā koda programmatūras pielietošana
uzņēmējdarbībā” 2.kursa 25 studentiem, jo 2006./2007. studiju gadā nebija pilnībā
piedāvāta šāda iespēja. Tika organizētas lekcijas 2007./2008. st. gadā pavasara
semestrī 2.kursa 13. studentiem, kuri nav noklausījušies šo studiju kursu.
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Pamatojoties uz DU SZF Ekonomikas katedras 2008.gada 23.maija sēdes protokolu
Nr.5 (Domes sēdes protokols Nr.7. no 27.05.2008.), 2008./2009.studiju plānā tika ieviestas
sekojošas izmaiņas:
I. Mācību satura īstenošanā:
1. 1.kursam pārnest studiju kursu „Makroekonomika” (4 KP) no 2.studiju gada rudens
un pavasara semestra uz 1.studiju gada rudens un pavasara semestri;
2. pārnest studiju kursu „Mikroekonomika” (4 KP) no 1.studiju gada rudens un
pavasara semestra uz 2.studiju gada rudens un pavasara semestri (pilna un nepilna
laika);
3. ieviest B.daļā jaunu studiju kursu „Ievads studijās un specialitātē” (1 KP) 1.studiju
gada pavasara semestrī, kuru vadīs asist. L.Paņina.
4. pārnest studiju kursu „Banku darbības pamati” no 2 .studiju gada rudens semestra
uz 3.studiju gada rudens semestri (pilna laika).
5. samazināt studiju kursa „Socioloģija” kredītpunktu skaitu no 3 KP uz 2 KP (pilna
un nepilna laika);
6. pārnest studiju kursu „Zinātniski pētnieciskā darba metodoloģija” no 1.studiju gada
pavasara semestra uz 1.studiju gada rudens semestri.
7. 3.studiju gadam no 5.semestra uz 6.semestri pārnest studiju kursus: „Uzņēmuma
ekonomika” (2KP), „Personālvadība” (2KP), „Praktiskais mārketings” (2KP),
„Reģionālā ekonomika” (2KP).
8. izslēgt studiju kursu „Prečzinību pamati” (2 KP).
II. Mācību satura nodrošināšanā:
9. Studiju kursu „Mikroekonomika” pilna laika studiju programmā docentes
Ļ.Nikolajevas vietā 2.un 3. kursā vadīs asist. L.Vindele (pilna laika);
10. Studiju praksi docentes Ļ.Nikolajevas vietā vadīs docente J.Stašāne (pilna laika);
11. Studiju kursu „Reģionālā ekonomika” pilna un nepilna laika studiju programmā
lektores I.Kuņickas vietā lasīs asist. Juris Viļums uz stundu apmaksu;
1. Pamatojoties uz DU SZF Ekonomikas katedras sēdes protokolu Nr.7 (28.08.2008),
2008./2009. bakalaura studiju programmas „Ekonomika” studiju plānā tika ieviestas
sekojošas izmaiņas:
Nolēma:
1.1. pamatojoties uz bakalaura studiju programmas „Ekonomika” (43310) direktores
I.Kuņickas priekšlikumu, tika veiktas šādas izmaiņas nepilna laika studiju plānā 4.studiju
gadā:
1.
pārcelts studiju kurss „Lietišķā matemātika” (2 KP) no 10. trimestra uz 9. trimestri.
2.
pārcelts studiju kurss „Uzņēmuma ekonomika” (2 KP) no 8. trimestra uz 11.
trimestri.
3.
pārcelts studiju kurss „Loģika” (2 KP) no 7. trimestra uz 10. trimestri.
4.
pārcelts studiju kurss „Reliģiju vēsture” (2 KP) no 4. trimestra uz 10. trimestri.
5.
pārcelts studiju kurss „Politoloģija” (2 KP) no 13. trimestra uz 10. trimestri.
6.
pārcelts studiju kurss „Sociālā psiholoģija” (2 KP) no 9. trimestra uz 11. trimestri.
7.
papildināts studiju plāns ar studiju kursu „Pārejas ekonomikas problēmas” (2KP, B
daļā, prof.J.Saulītis) 13.trimestrī, studiju kursa pārbaudījuma forma – diferencētā
ieskaite.
1.2. pamatojoties uz bakalaura studiju programmas „Ekonomika” (43310) direktores
I.Kuņickas priekšlikumu, tika veiktas šādas izmaiņas nepilna laika studiju plānā 5.studiju
gadam (studiju uzsākšanas gads 2004./2005.st.g.):
1. pārcelts studiju kurss „Statistika ekonomikā” (3 KP) no 4., 5. trimestra uz 13.
trimestri.
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2. pārcelts studiju kurss „Finanšu teorija un pārvalde” (4 KP) 2 KP apjomā no 13., 14.
trimestra uz 7., 8. trimestri.
3. pārcelts studiju kurss „Banku darbība” (2 KP) no 13. trimestra uz 12. trimestri.
4. pārcelts studiju kurss „Personālvadība” (2 KP) no 13., 14. trimestra uz 12. trimestri.
5. pārcelts studiju kurss „Lietišķā matemātika” (2 KP) no 10. trimestra uz 13.
trimestri.
6. pārcelts studiju kurss „Starptautiskais mārketings” (2 KP) no 11. trimestra uz 13.
trimestri.
7. pārcelts studiju kurss „ES un ekonomiskā integrācija” (2 KP) no 10. trimestra uz 13.
trimestri.
8. pārcelts studiju kurss „Ētika” (2 KP) no 13. trimestra uz 4. trimestri.
1.3. Par izmaiņām, bakalaura studiju programmā „Ekonomika” (43310) (pilna laika)
2008./2009.st.gadam:
1. Studiju kursu „Personības psiholoģija” (2 KP) prof. A.Vorobjova vietā lasīs doc.
A.Ruža.
2. Studiju kursu „Informātika” (ievadkurss) (2 KP) lekt. A.Vagaļa vietā lasīs lekt.
V.Jankoviče.
3. Studiju kursu „ Lietišķo programmu paketes” (2 KP) lekt. I.Senķevičas vietā lasīs
lekt. V.Jankoviče.
4. Studiju kursu „Uzņēmuma ekonomika” (2KP) doc.Ļ.Nikolajevas vietā lasīs lekt.
E.Čižo (pilna un nepilna laika studijās).
2. Pamatojoties uz DU SZF Ekonomikas katedras sēdes protokola Nr.8 (3.10.2008),
bakalaura studiju programmā „Ekonomika” (43310) tika ieviestas sekojošas izmaiņas:
1. Ieviests (A.daļā) 6. un 8. semestrī jauns studiju kurss „Praktiskā
ekonomika” (6 KP) 16 stundas - lekcijas, 80 stundas – semināri, saskaņā ar
kursa aprakstu (skat. 3.pielikums).
2. Izņemts no (A.daļas) 6. un 8.semestra „Studiju prakse” (6 KP).
3. Pamatojoties uz DU SZF Ekonomikas katedras sēdes protokola Nr.9 (21.10.2008),
bakalaura studiju programmā „Ekonomika” tika ieviestas sēkojošas izmaiņas: tika
noteikts 2.docētājs studiju kursam „Praktiskā ekonomika” lekt. S.Zelča.

3. STUDIJU PROGRAMMAS REALIZĀCIJA
3.1. Izmantotās studiju formas: lekcijas, semināri, laboratorijas darbi, individuālais
darbs, komandas (grupu) darbs u.c. Izmantoto formu apraksts, izvēles pamatojums
un analīze
Četrgadīgajā studiju programmā kopējais kredītpunktu skaits ir 160 KP, trīsgadīgajā
- 120 KP. Studiju procesā tiek izmantotas lekcijas, praktiskās nodarbības, individuālais
darbs u.c. metodes.
Lekcijām ir studiju kursa ievada, konsultējoša, rezumējoša un izvērtējoša funkcija.
Docētāji lekciju nodrošināšanai plaši izmanto projektorus, kodoskopus un TV. Projektoru
izmantošana lekcijās tiek uzskatīta par vienu no visoptimālāko informācijas pasniegšanas
veidu. Fakultātes pašieņēmumi deva iespēju uzlabot materiāli tehnisko bāzi, lai katrs
docētājs varētu to izmantot atbilstoši sagatavotajiem studiju kursa izklāsta materiāliem.
Praktiskās nodarbības tiek organizētas kā semināri, kur tiek sekmēta studentu sociālo
prasmju attīstība, pilnveidotas individuālā vai grupas darba prezentācijas sava viedokļa
izteikšana un analīzes prasmes. Darbojoties šādā veidā, studenti bagātina savu pieredzi,
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apmainās domām, apzinās pastāvošo viedokļu daudzveidību. Būtisks ir studentu
patstāvīgais darbs ar literatūras avotiem, izlasītais materiāls tiek analizēts grupu diskusijās.
Semināros notiek diskusijas par aktuālajām ekonomikas problēmām, kā arī informācijas,
ideju un pieredzes apmaiņa. Praktiskās nodarbības tiek organizētas arī kā laboratorijas
darbi datorklasēs.
Individuālās darba formas orientētas uz studentu vajadzībām un viņu interešu
virzību studiju kursu prasību ietvaros, didaktisko materiālu un metodiku izstrādi konkrētam
pedagoģiskajam procesam, kā arī darbam ar studiju kursam obligāto un papildus literatūru.
Studiju procesā veiktais darbs tiek izmantots arī zinātniskajās publikācijās, konferencēs.
Lai sekmīgi realizētu studiju programmu un apgūtu jaunas studiju formas, mācību
metodes un metodiskos paņēmienus, docētāji apmeklē dažādus seminārus un konferences,
piedalās pieredzes apmaiņas aktivitātēs un kursos kvalifikācijas paaugstināšanai.
2006./2007. – izmaiņu nav
2007./2008. –izmaiņu nav
2008./2009. – izmaiņu nav

3.2. Attiecība starp kontaktnodarbībām un studentu patstāvīgo darbu. Ja
kontaktnodarbības sastāda vairāk par 50% no KP, ir nepieciešams tā pamatojums
(pielikumā fakultātes Domes vai nodaļas Padomes lēmums)
Daļu no programmas studenti apgūst patstāvīgi. Studentu patstāvīgais darbs veido
50% no kopējā kursu apjoma.
2006./2007. – izmaiņu nav
2007./2008. –izmaiņu nav
2008./2009. – izmaiņu nav

3.3. Studiju plāns, tā uzbūves atbilstība programmas mērķiem un uzdevumiem
(pielikumā – studiju plāns par iepriekšējo studiju gadu)
Studiju plāns pilnībā atbilst studiju programmas mērķiem un uzdevumiem un
sastādīts saskaņā ar programmas struktūru.
Studiju plāns par 2006./2007.studiju gadu 1. pielikumā.
Studiju plāns par 2007./2008.studiju gadu 1.pielikumā
Studiju plāns par 2008./2009.studiju gadu 1.pielikumā
4. AR STUDIJU PROGRAMMU SAISTĪTĀ PĒTNIECISKĀ DARBĪBA
4.1. Akadēmiskā personāla pētnieciskais darbs. Pētnieciskā un studiju darba
mijiedarbība
Ir noteikti Sociālo Zinātņu fakultātes un tajā realizēto studiju programmu pētījumu
virzieni, kas būtiski atspoguļo bakalaura studiju programmas zinātniski pētniecisko pamatu.
Galvenie virzieni ir sekojoši:
Reģionālā attīstība
o 1
.

Dr.hab.oec. V. Kosiedovskis
Dr.oec.A. Nikolajevs
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Dr.soc. V. Meņšikovs
Dr.oec.G. Gončarovs
Dr.oec. J. Eglītis
Dr.oec. E. Jermolajeva
Mg.oec. V. Boroņenko
Mg.oec., Mag.psych. I. Kuņicka
Tautsaimniecības
o 2
problēmas
.

Dr.hab.oec. N. Baranovskis
Dr.oec. J. Saulītis
Dr.oec. Ļ. Nikolajeva
Dr.oec. E. Jermolajeva
Mag.oec., psych. I.Kuņicka
Dr.hab.oec. N. Baranovskis
Dr.oec. J. Saulītis
Dr.oec. E. Jermolajeva
Mag.oec., psych. I.Kuņicka

Finansu ekonomika
o 3
.

Dr.oec. J. Baltgailis
Dr.oec. G.Gončarovs
Mg. oec. S. Zelča
Mg. oec. D. Sitnika
Mg.oec., Mag.iur. E. Čižo
Dr.oec. G.Gončarovs
Mg. oec. S. Zelča
Mg. oec. D. Sitnika
Mg.oec. A.Zelčs

Mārketinga pētījumi
o
o
Mācīšanas metodikas
o
problēmas

Dr.phil., Dr.soc.V. Voronovs
Mag.oec.T. Bykovskyi
Dr.oec. E. Jermolajeva
Dr. psych. V. Dombrovskis
Dr.psych., paed. A. Vorobjovs
Dr. paed. V. Gedroics
Dr.oec. J.Eglītis
Mg.paed. I. Ostrovska
Mag.oec., psych. I.Kuņicka
Dr. psych. V. Dombrovskis
Dr.psych., paed. A. Vorobjovs
Dr. paed. V. Gedroics
Dr.oec. J.Eglītis
Dr.oec. J.Stašāne
Mg.paed. I. Ostrovska
Mag.oec., psych. I.Kuņicka

Finansu socioloģija
o

Dr.soc. V. Meņšikovs
Dr.phil. L. Gorbaceviča
Dr.oec. J. Baltgailis
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Dr.oec. Ļ. Nikolajeva
Mg.oec. V. Boroņenko
Dr.soc. V. Meņšikovs
Dr.phil. L. Gorbaceviča
Dr.oec. J.Stašāne
Mg.oec. V. Boroņenko

Sociālekonomiskās
o
problēmas

Dr.soc. O. Peipiņa
Dr.soc. V. Meņšikovs
Dr.oec.A. Nikolajevs
Dr.oec. J. Eglītis
Mg.paed. I. Ostrovska
Dr.soc. O. Peipiņa
Dr.soc. V. Meņšikovs
Dr.oec.A. Nikolajevs
Dr.oec. J. Eglītis
Dr.oec. J.Stašāne
Mg.paed. I. Ostrovska

Pētnieciskā un studiju darba mijiedarbības veicināšanai tiek veiktas sekojošas
aktivitātes:
1. Līdzdalība starptautiskajās konferencēs un starptautiski atzītu publikāciju izstrāde.
2. Starptautiskie granti.
3. Latvijas Zinātņu Akadēmijas granti, Izglītības un Zinātnes ministrijas granti,
Daugavpils Universitātes iekšējie granti.
4. Zinātniskās kvalifikācijas paaugstināšana, studējot doktorantūrā.
5. Profesionālā izaugsme – dalība semināros, konferencēs, sadarbības projektos,
informatīvajos un pieredzes izvērtēšanas semināros u.c.
6. Lietišķie pētījumi – sadarbība ar Sociālo Zinātņu fakultātes Sociālo pētījumu
institūtu.
Informācija par docētāju zinātnisko darbu 2006./2007. studiju gadā ir sniegta 2.pielikumā.
Informācija par docētāju zinātnisko darbu 2007./2008. studiju gadā ir sniegta 2.pielikumā.
Informācija par docētāju zinātnisko darbu 2008./2009. studiju gadā ir sniegta 2.pielikumā.
Studiju programma ir integrēta DU Sociālo Zinātņu fakultātes struktūrā, un tās
attīstība ir saistīta ar fakultātes docētājiem piešķirtajiem grantiem un starptautiskajām
zinātniskajām aktivitātēm.
Projekta nosaukums
1.

Latgales iedzīvotāju
Latvijas un Eiropas
psiholoģiskās kartes
Laika vadīšana un
organizēšana uzņēmumos

Projekta vadītājs
2.

Realizēšanas
laiks
3.

Dr.habil.paed.,
2004.-2006.g.
dr.habil.psych. A
Vorobjovs
Dr.phil.
2004.-2006.g.
L.Gorbaceviča

Finansētājs
4.

Piešķirtā summa
5.

LZP, grants Kopfinansējums
Nr.04.1247
6182 LVL, t.sk.
2005.g.-1955 LVL.
LZP, grants Kopfinansējums
Nr.04.1232
2890 LVL, t.sk.
2005.g.-952 LVL
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Latvijas ražotāji mūsdienu
globalizācijas un pasaules
saimniecības
reģionalizācijas apstākļos:
problēmas, risinājumi,
perspektīvas
Latvijas Zinātnes padomes
projekts Izglītības
ekonomiskā efektivitāte
Latvijā. Izglītības ietekme
uz ienākumu apjomu un
nodarbinātības līmeni.
Eiropas valstu pieredze
teritoriālajā mārketingā un
tās pielietojums Latvijā
Augstākas izglītības
kvalitātes sociāli
ekonomiskie aspekti
Cilvēkresursu izpētes un
mūžizglītības realizācijas
metodikas izstrāde un tās
pielietojums
Zinātniskās grāmatas
„Eiropas valstu pieredze
teritoriālajā mārketingā un
tās pielietojums Latvijā”
sagatavošana un izdošana
Izglītības ekonomiskā
efektivitāte Latvijā.
Izglītības ietekme uz
ienākumu apjomu un
nodarbinātības līmeni.
Latvijas ražotāji
mūsdienīgos globalizācijas
un pasaules saimniecības
reģionalizācijas apstākļos:
problēmas, risinājumi,
perspektīvas
„Izglītība zināšanu
sabiedrības attīstībai
Latvijā”

Dr.phil.
V.Voronovs

2005.-2008.g.

LZP, grants 4040 LVL
Nr.05.1443

Asoc. profesors
A.Nikolajevs

2005.g. –
2007.g.

LZP

952 Ls

Dr.oec.
E.Jermolajeva

01.01.2006.30.12.2006.

IZM - DU
SZF SPI
Grants Nr.1.1

9 000 Ls

Dr.soc.
V.Meņšikovs

01.01.2006.31.12.2007.

Prof.
N.Baranovskis

2006.g.

Doc.
E.Jermolajeva

01.03.2006.30.11.2006.

Asoc. profesors
A.Nikolajevs,
piedalījās docente
Ļ.Nikolajeva

10 000 Ls
Budžeta
darbs Nr. R –
7077(Izglītīb
as ministrija)
DU
Nr. 0523/2006-2

21 000 Ls

2005.– 2007.g.

LZP

952 Ls

Piedalījies
asoc.profesors
G.Gončarovs

2006.-2007.g.

LZP

1142 Ls

Dr.soc.
V.Meņšikovs

01.01.2006.01.06.2007.

..........

„Industriālais mantojums
tūrisma un biznesa
attīstība”

Projekta
koordinatore DU
E.Jermolajeva

2006. – 2007.g.

„Latvijas un tās reģionu
izglītības specifiskās
problēmas”.

Dr.sc.soc.
V.Meņšikovs

01.03.2007.30.12.2007.

„Latvijas un tās reģionu
darba tirgus specifiskās
problēmas”

Projekta vadītājs:
dr. hab. sc. ing.
P.Rivža;,

01.11.2005.06.06.2007.

Valsts
prezidentes
kancelejas
Stratēģisko
pētījumu
komisija
INTERREG
IIIA
programma
SIV-123
Izglītības un
zinātnes
ministrijas
projekts
(projekts Nr.
5-20/07.19)
LR
Labklājības
ministrija un

2 100 Ls

32400 Ls

7 500 LVL

Kopējais
finansējums:
327 686,00 LVL
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Warsaw,

Eiropas
Savienības
struktūrfondu
nacionālās
programmas
projekts
(projekts Nr.
VPD1/ESF/N
VA/04/MP/
3.1.5.1.00010003)
Ministry of

Poland,

Science and

no 1H02C 088

High

29.

Education

Pētnieku grupas
vadītājs: dr. sc.
soc. V.Meņšikovs

Transition and the
Development of
Transboundry Economic
Co-operation in the Eastern
Borderland of Poland in the
Context of European
Integration, State
Committee for Scientific
Research.
Izglītība
zināšanu
sabiedrības
attīstībai
Latvijā

W.Kosiedovskis

Prof. V.Meņšikovs 2006./2007. g.
–
projekta
vadītājs,
asoc.prof.
E.Jermolajeva
pētniece
Latvijas tautsaimniecības
RTU
profesors 01.10.2007.nozaru attīstības
Jānis Zvanītājs – 15.09. 2008.
kopsakarības
projekta vadītājs,
piedalījās
prof.
N.Baranovskis
Industrial Heritage for Asoc.
prof. 2007. g.
Tourism and Business E.Jermolajeva
development TURBINE
Latvijas un tās reģionu
Prof. V.Meņšikovs
izglītības specifiskās
– projekta
2007. g.
problēmas
vadītājs,
asoc.prof.
E.Jermolajeva pētniece
IZM projekts „Latvijas
Asoc.prof.
2008.g.
izglītības sistēmas
J.Eglītis – projekta
ekonomiskās efektivitātes
vadītājs.
paaugstināšanas aspekti”
Asoc.prof.
E.Jermolajeva –
akadēmiskais
personāls
Projekta nosaukums
Eiropas Savienības
līdzfinansējuma ietekme uz
Latvijas reģionu ilgtspējīgu
attīstību, Nr.08.2160
Intelektuālā rajona tīkla un tā
realizācijas
pilotprojekta
funkcionēšanas koncepcijas
un nacionālā modeļa izstrāde
uz Daugavpils Akadēmiskā

Projekta dalībnieki

Realizēšanas
laiks

Valsts
prezidenta
Stratēģisko
pētījumu
komisija

(277 700 LVL bez
PVN), t.sk. DU
finasējums 25 935
LVL bez PVN

13000 EUR

10 000 LVL

LR IZM

ES Interreg
IIIA
programma

32 400

7500

IZM

Finansētājs

Asoc.prof.
E.Jermolajeva

2009.g.

LZP

E.Jermolajeva

01.01.–
31.12.2008

LZP

7000

Piešķirtā summa
1497,00 LVL
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parka bāzes
Latvijas izglītības sistēmas
ekonomiskās efektivitātes
paaugstināšanas aspekti

E.Jermolajeva
J.Stašāne
L.Paņina

01.01.–
31.12.2008

IZM
Nr.5-8/08.11

4.2. Studējošo iesaistīšana pētnieciskajā darbā. Kursa un bakalaura darbu tēmu
atbilstība studiju programmas saturam.
Studentu pētniecisko prasmju attīstība ir viena no bakalaura studiju programmas
prioritātēm.
Pētniecības veicināšanai visas universitātes līmenī ir nodibināta DU Jauno zinātnieku
asociācija (DUJZA), kura rīko ikgadējas jauno zinātnieku konferences (papildus
informācija http://lapas.dau.lv/dujza). Studējošie konferencē uzstājas ar ziņojumu par
veiktajiem pētījumiem, pēc konferences zinātniskie raksti tiek publicēti konferences
materiālu krājumā. Studējošajiem ir iespēja savus pētījuma datus prezentēt, kā arī saņemt
citu jauno pētnieku viedokli, kas parasti ir pozitīvs pavērsiens studiju darba, bakalaura
darba izstrādē. Studiju programmas studenti piedalās arī konferenču organizēšanā un
zinātnisko krājumu sagatavošanā. Bez tam, studentiem ir iespēja uzstāties arī reģionālajās
vai starptautiskajās konferencēs gan Latvijā, gan ārvalstīs, lai arī tas netiek bieži izmantots.
Kopš 2004. gada tiek izsludināti DU zinātniskās pētniecības projektu konkursi, kuros
var pieteikties arī ikviens DU akadēmiskajā programmā studējošais. Tomēr šī iespēja vēl
netiek pārāk plaši izmantota.
Visvairāk studentu pētnieciskais darbs tiek atspoguļots studiju darbos un bakalaura
darbos. Aizstāvēto bakalaura darbu tēmu dažādība aptver šādus biežāk pētītos ekonomikas
problēmjautājumus: makroekonomikas rādītāju analīze, prognoze; mikroekonomikas
metožu pielietošana, analizējot uzņēmuma saimniecisko darbību; finansu un banku sektora
loma tautsaimniecībā; nozaru struktūra, tendences utt. (3.pielikums “2006./2007. studiju
gadā aizstāvēto bakalaura darbu saraksts), (3.pielikums “2007/2008. studiju gadā aizstāvēto
bakalaura darbu saraksts), (3.pielikums “2008/2009. studiju gadā aizstāvēto bakalaura
darbu saraksts). Kopumā bakalaura darbu tēmas raksturo ekonomikas apakšnozaru
problēmas. Tēmu izvēle tiek apstiprināta Ekonomikas katedras sēdē, kas sekmē savlaicīgu
tēmas izvēli un tēmas atbilstību studiju programmas īpatnībām.
Lai izpētītu citu valstu pētījumu pieredzi ekonomikā, docētājiem un studentiem ir
iespēja lekcijās un patstāvīgā darba ietvaros izmantot Universitātes bibliotēkā un katedrās
pieejamās publikācijas angļu valodā un, izmantojot bibliotēkas piedāvājumu, Internetā
lietot specializētos pētniecības žurnālus un jaunāko literatūru angļu, vācu un krievu u.c.
valodās.
5. VĒRTĒŠANAS SISTĒMA
5.1. Izmantotās studiju vērtēšanas un izvērtēšanas metodes, to apraksts, izvēles
pamatojums un analīze
Studējošo zināšanu novērtēšana un pastāvīga kontrole tiek veikta paralēli studiju
darbam semestra ietvaros, t.i. novērtēšanai ir nepārtraukts raksturs. Tas, pirmkārt,
nodrošina atgriezenisko saiti starp studējošo un docētāju konkrētā studiju kursā, ļaujot
mācībspēkam novērtēt jau realizētu kursa sadaļu apguves līmeni un līdz ar to arī
pasniegšanas kvalitāti. Otrkārt, tas nodrošina reāla, nepārtraukta studiju darba norisi, nevis
“samācīšanos eksāmenam”.
Vērtējot akadēmiskās bakalaura studiju programmas apguvi, tiek ievēroti
pamatprincipi, kuri ir norādīti Ministru kabineta noteikumos Nr.2 “Noteikumi par valsts
akadēmiskās izglītības standartu”: zināšanu un prasmju vērtēšanas atbilstība izvirzītajiem
programmas mērķiem un uzdevumiem, kā arī studiju kursu mērķiem un uzdevumiem;
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obligātais vērtējums; pārbaudes veidu dažādība – diferencētā ieskaite vai eksāmens ar
vērtējumu 10 ballu skalā.
2006./2007. – izmaiņu nav
2007./2008. –izmaiņu nav
2008./2009. –izmaiņu nav

5.2. Novērtēšanas biežums (nepārtrauktā novērtēšana vai novērtēšana tikai semestra
beigās). Izvēles pamatojums
Novērtēšanas biežums tiek realizēts gan nepārtraukti, gan arī novērtēšana tiek izdarīta
semestra beigās. Jāatzīmē, ka tas ir atkarīgs arī no katra pasniedzēja darba specifikas un
individuālās pieejas darbam ar studējošo zināšanu novērtēšanu. Noslēguma pārbaudījums
un bakalaura darba aizstāvēšana notiek ceturtā studiju gada beigās pēc studiju programmas
pilnīgas izpildīšanas. No 2006./2007. gada realizētajā trīsgadīgajā bakalaura studiju
programmā „Ekonomika” gala pārbaudījums paredzēts trešā studiju gada beigās.
2007./2008. –izmaiņu nav
2008./2009. –izmaiņu nav

6. STUDĒJOŠO LĪDZDALĪBA STUDIJU PROCESA PILNVEIDĒ
6.1. Studējošo aptauju (par pasniedzējiem, studiju kursiem u.c.) rezultāti un analīze
(pielikumā - aptauju anketu paraugi).
Lai novērtētu studiju kvalitāti, studējošajiem studiju gada noslēgumā tiek piedāvāta
DU Sociālo pētījumu institūta izstrādātā anketa. Tiek aptaujāti katra studiju gada pilna un
nepilna laika studijās studējošie. Iegūtie dati katra studiju gada noslēgumā tiek apkopoti un
analizēti gan Ekonomikas katedras sēdē, gan Sociālo Zinātņu fakultātes Domes sēdē. Tas,
nodrošina atgriezenisko saiti starp studējošo un docētāju konkrētā studiju kursā, ļaujot
mācībspēkam novērtēt jau realizētu kursa sadaļu apguves līmeni un līdz ar to arī
pasniegšanas kvalitāti.
Studējošo aptaujas rezultāti un analīze par 2006./2007.st.g., 2007./2008. studiju gadu
2008./2009. studiju gadu apkopoti tabulās. (skat. 4. pielikumā).
-

Vissvarīgākie studiju kursi pēc studējošo viedokļa ir sekojoši:
I kurss:
Mikroekonomika – 4,96%;
Zinātniski pētnieciskā darba metodoloģija – 4,72%;
Svešvaloda – 4,52%.
II kurss:
● Mikroekonomika – 4,68%
● Grāmatvedība – 4,68%
● Menedžmenta pamati – 4,37%.
III kurss:
● Grāmatvedība – 4,9%;
● Uzņēmuma ekonomika - 4,72%;
● Mārketinga pamati - 4,54%;
● Menedžmenta pamati - 4,54%.
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IV kurss:
● Finansu teorija un pārvalde – 4,8%;
● Starptautiskā ekonomika – 4,52%;
● LR ekonomikas problēmas – 4,52%.
-

Visaugstāk vērtētie studiju kursi pēc pasniegšanas līmeľa:
I kurss:
Ekonomiskā ģeogrāfija – 4,83%;
Zinātniski pētnieciskā darba metodoloģija – 4,80%;
Augstākā matemātika – 4,64%.
II kurss:
Psiholoģijas pamati – 4,94%;
Mārketinga pamati – 4,26%;
Lietišķā matemātika – 4,16%;
III kurss:
Ekonomikas procesu matemātiskā modelēšana – 4,81%;
Uzņēmumu finanses – 4,36%;
Starptautiskais mārketings – 4,22%.
IV kurss:
Praktiskais mārketings – 4,47%;
Personības psiholoģija – 4,35%;
Starptautiskā ekonomika – 4,26%.

-

Mazāk svarīgie studiju kursi pēc studējošo domām ir:
I kurss:
Pasaules kultūras/ Reliģiju /Latvijas kultūras vēsture – 2,52%;
Loģika – 2,79%.
Atvērtā koda programmatūras pielietošana uzņēmējdarbībā – 3,1%;
II kurss:
Ētika /Estētika – 2,05%;
Filozofijas pamati – 2,08%;
Loģika – 2,46%.
III kurss:
● Loģika – 2,3%;
● Zinātniski pētnieciskā darba metodoloģija – 2,81%;
● Tautsaimniecības vēsture - 3,18%.
● Projektu izstrāde un vadība - 3,18%.
IV kurss:
● Sociālā psiholoģija – 3,26%;
● Personības psiholoģija – 3,41%;
● Politoloģija – 3,78%.
Zemāk vērtētie studiju kursi pēc pasniegšanas līmeľa ir:
I kurss:
Mikroekonomika – 1,36%;
Demogrāfija – 3,12%;
Statistika ekonomikā – 3,4%.
II kurss:
Mikroekonomika – 1,16%;
Filozofijas pamati – 2,25%;
Tautsaimniecības vēsture – 3%.
III kurss:

-
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Grāmatvedība – 2,27%;
Uzņēmuma ekonomika – 2,54%;
Apdrošināšanas pamati – 3,27%.
IV kurss:
Finansu teorija un pārvalde – 3,63%;
Darba tiesības – 3,78%;
LR ekonomikas problēmas – 3,94%.
Pārsvarā studenti ir apmierināti ar studiju kursu apjomiem un neprasa
izmaiľas. Tomēr relatīvi biežāk studenti vēlas kursa apjoma paplašināšānu tādos
priekšmetos kā:
I kurss:
Mikroekonomika (“+”87,5%)
Zinātniski pētnieciskā darba metodoloģija (“+”36%)
Svešvaloda („+”32% )
II kurss:
Mikroekonomika („+”90%);
Svešvaloda („+”50%)
Grāmatvedība („+”40%).
III kurss:
Uzņēmuma ekonomika („+”64%);
Apdrošināšanas pamati („+”36%)
Personālmenedžments („+”27%)
IV kurss:
Banku darbība („+”63%)
Politoloģija („+”29%);
Mūsdienu ekonomiskās teorijas („+”23%)
Studējošie vēlas studiju kursa apjomu samazināt sekojošos priekšmetos:
I kurss
Demogrāfija („-”40%);
Tautsaimniecības vēsture („-”28%);
Pasaules kultūras/ Reliģiju /Latvijas kultūras („-”28%).
II kurss
Tautsaimniecības vēsture („-”60%);
Lietišķā socioloģija („-”50%);
Ētika /Estētika („-”30%).
III kurss
Loģika („-”50%);
Zinātniski pētnieciskā darba metodoloģija („-”36%);
Reģionālā ekonomika („-”27%).
IV kurss
ES un ekonomiskā integrācija („-”18%);
Finansu teorija un pārvalde („-”10%);
Zinātniski pētnieciskā darba metodoloģija („-”10%).
Būtiskākie rezultāti, kas tika gūti no citiem aptaujas jautājumiem ir:
1. Visus studējošos apmierina izvēlētā studiju programma kopumā, t.sk. „pilnīgi
apmierina” – 13,2%, „pamatā apmierina” – 53,9%;
2. 72,4% studējošie apmierinoši vērtēja sadarbību ar mācībspēkiem;
3. 62,3% studējošie apmierinoši vērtēja studiju programmas realizēšanu kopumā;
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4. 36% studējošie apgalvoja, ka studiju programmas nodrošinājums ar vieslektoriem ir
pietiekams;
5. Visi studējošie studiju procesā izmanto datortehniku (90,7% - „bieži”) un 93,4% izmanto Internetu.
6. 53,9% studējošo apgalvoja, ka studiju procesa nodrošinājums ar mācību literatūru un
metodisko materiālu ir pietiekams (46,1% - „nepietiekams”).
-

Vissvarīgākie studiju kursi pēc studējošo viedokļa ir sekojoši:
I kurss:
Makroekonomika – 4,9%;
Informatīvās sistēmas un tīkli – 4,5%;
Svešvaloda – 4,4%;
Darba tiesības – 4,4%.
II kurss:
● Grāmatvedība – 4,8%;
● Makroekonomika – 4.7%;
● Mikroekonomika – 4,7%;
● Uzņēmējdarbības LR – 4.7%;
● Uzņēmuma finanses – 4,7%.
III kurss:
● Mikroekonomika – 4,9%;
● Uzņēmuma ekonomika - 4,9%;
● Uzņēmuma finanses - 4,7%.
IV kurss:
● Banku darbība – 4,5%;
● LR ekonomikas problēmas – 4,4%;
● Praktiskā ekonomika – 4,4%.

-

Visaugstāk vērtētie studiju kursi pēc pasniegšanas līmeľa:
I kurss:
Ekonomiskā ģeogrāfija – 4,5%;
Zinātniski pētnieciskā darba metodoloģija – 4,4%;
Informatīvās sistēmas un tīkli – 4,4%.
II kurss:
Lietišķā matemātika – 4,8%;
Uzņēmuma finanses – 4,7%;
Uzņēmējdarbība LR – 4,7%.
III kurss:
Praktiskais mārketings – 4,5%;
Uzņēmumu finanses – 4,4%;
Starptautiskā ekonomika – 4,4%.
IV kurss:
ES un ekonomiskā integrācija – 4,7%;
Sociālā psiholoģija – 4,5%;
Personības psiholoģija – 4,4%.

-

Mazāk svarīgie studiju kursi pēc studējošo domām ir:
I kurss:
Pasaules kultūras/ Reliģiju /Latvijas kultūras vēsture – 2,3%;
Tautsaimniecības vesture – 3,5;
Socioloģija – 3,5;
Loģika – 3,5%.
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-

II kurss:
Ētika /Estētika – 2%;
Psiholoģijas pamati – 2,3%;
Lietišķā socioloģija – 3%.
III kurss:
● Sociālā psiholoģija – 2,9%;
● Personības psiholoģija – 3,1%;
● Reģionālā ekonomika - 3,8%.
● Ekonomikas teoriju vēsture - 3,8%.
IV kurss:
● Sociālā psiholoģija – 3,26%;
● Personības psiholoģija – 3,41%;
● Politoloģija – 3,78%.
Zemāk vērtētie studiju kursi pēc pasniegšanas līmeľa ir:
I kurss:
Demogrāfija – 3,5%;
Tautsaimniecības vēsture – 3.6;
Svešvaloda – 3,6%.
II kurss:
Mikroekonomika – 2,4%;
Apdrošināšanas pamati – 2,6%;
Lietišķā socioloģija – 3%.
III kurss:
Reģionālā ekonomika – 3,1%;
Tiesību pamati – 3,4%;
Grāmatvedība – 3,4%;
Mikroekonomika – 3,8.
IV kurss:
Finansu teorija un pārvalde – 3,2%;
Praktiskā ekonomika – 3,4%;
Starptautiskā ekonomika – 3,7%;
Praktiskais mārketings – 3,7%.

Pārsvarā studenti ir apmierināti ar studiju kursu apjomiem un neprasa
izmaiľas. Tomēr relatīvi biežāk studenti vēlas kursa apjoma paplašināšānu tādos
priekšmetos kā:
I kurss:
Makroekonomika (“+”47%)
Informatīvās sistēmas un tīkli (“+”23%)
Svešvaloda („+”23% )
Ekonomiskā ģeogrāfija („+”27% )
II kurss:
Svešvaloda („+”73%);
Makroekonomika („+”45%)
Mikroekonomika („+”54%).
III kurss:
Mikroekonomika („+”81%);
Grāmatvedība („+”69%)
Praktiskā ekonomika („+”47%)
IV kurss:
Banku darbība („+”21%)
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Praktiskā ekonomika („+”21%);
Studējošie vēlas studiju kursa apjomu samazināt sekojošos priekšmetos:
I kurss
Tautsaimniecības vēsture („-”20%);
Demogrāfija („-”19%);
Darba tiesības („-”16%).
II kurss
Statistika ekonomikā („-”36%);
Filozofijas pamati („-”20%);
Ētika /Estētika („-”33%).
III kurss
Ekonomikas teoriju vēsture („-”31%);
Reģionālā ekonomika („-”19%);
Tiesību pamati („-”13%).
IV kurss
Politoloģija („-”79%);
ES un ekonomiskā integrācija („-”100%);
Sociālā psiholoģija („-”100%).
Būtiskākie rezultāti, kas tika gūti no citiem aptaujas jautājumiem ir:
7. Visus studējošos apmierina izvēlētā studiju programma kopumā, t.sk. „pilnīgi
apmierina” – 13%, „pamatā apmierina” – 64%;
8. 84% studējošie apmierinoši vērtēja sadarbību ar mācībspēkiem;
9. 79% studējošie apmierinoši vērtēja studiju programmas realizēšanu kopumā;
10. 43% studējošie apgalvoja, ka studiju programmas nodrošinājums ar vieslektoriem ir
pietiekams;
11. Visi studējošie studiju procesā izmanto datortehniku (96% - „bieži”) un 95% izmanto Internetu.
12. 48% studējošo apgalvoja, ka studiju procesa nodrošinājums ar mācību literatūru un
metodisko materiālu ir pietiekams (52% - „nepietiekams”).
6.2. Absolventu un darba devēju aptaujas. Programmas beidzēju nodarbinātība
Absolventu un darba devēju aptaujas nav veiktas.
2006./2007. – izmaiņu nav
2007./2008. – izmaiņu nav. Šāda aptauja netika uzskatīta par aktuālu
2008./2009. – izmaiņu nav. Šāda aptauja netika uzskatīta par aktuālu

7. STUDIJU PROGRAMMAS AKADĒMISKAIS, VISPĀRĒJAIS PERSONĀLS
7.1. Akadēmiskā, vispārējā personāla skaits, tā izmaiľas salīdzinājumā
ar iepriekšējo gadu
Akadēmisko bakalaura studiju programmu „Ekonomika” nodrošina 34 40 38 46
docētāji (71.1.tabula), tajā skaitā 24 32 34 41 docētājiem pamatdarbs ir DU, 10 8 4 3
docētāji ir vieslektori.
7.1.1.tabula
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Studiju programmas īstenošanā iesaistītie docētāji
Nr.
p.k.

VĀRDS,
UZVĀRDS

1.

Baranovskis
Nikolajs
Ignatjeva Svetlana
Jankoviče Vija
Bykovskyi Teodor
Beļinska Agnese
Cveka Marina
Cveka Marina
(nebija)
Semeľeca Jeļena
Nikolajeva Ļubova
Nikolajeva Ļubova
(nebija)
Eglītis Jānis
Jermolajeva Elita
Felcis Ainārs
Gedroics Vitolds
Gedroica Valija
Gončarovs Genādijs
Gorbaceviča Lilija
Griķe Alise
Kehris Aivars
Kuľicka Ilona
Kupšāne Ingrīda

Dr.hab.oec., prof.

LU, Ekonomikas un vadības fakultāte

Dr.math., doc.
Dr.math., lekt.
Mg.oec., lekt.
Mg.oec., asist.
Mg.philol., asist.
Mg.philol., asist.

DU, DMF, Informātikas katedra
DU, DMF, Informātikas katedra
DU, SZF, Ekonomikas katedra
DU, Grāmatvedība
DU, Svešvalodu centrs
DU, Svešvalodu centrs

Mg.paed., asist.
Dr.oec., doc.
Dr.oec., doc.

DU, Svešvalodu centrs
DU, SZF, Ekonomikas katedra
DU, SZF, Ekonomikas katedra

Dr.oec., asoc.prof.
Dr.oec., asoc.prof.
Mg.paed., lekt.
Dr.paed., doc.
Dr.paed., lekt.
Dr.oec., asoc.prof.
Dr.phil., doc.
Mg.paed., asist.
Mg.paed., lekt.
Mg.psych., oec., lekt.
Mg.philol., lekt.

19.
20.
21.

Kuzľecova Tatjana
Ļebedjkova Marija

Mg.hist., lekt.
Mg.paed., lekt.
Dr.oec., asoc.prof.

DU, SZF, Sociālo pētījumu institūts
DU, SZF, Ekonomikas katedra
DU, SZF, Socioloģijas katedra
DU, DMF, Matemātikas katedra
DU, DMF, Matemātikas katedra
DU, DMF, Ekonomikas katedra
DU, SZF, Socioloģijas katedra
DU, Projektu daļa
Rīgas Pedagoģiskā augstskola
DU, SZF, Ekonomikas katedra
DU, Latviešu literatūra un kultūras
katedra
DU, Vēstures katedra
DU, Studiju daļa

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Oļehnovičs Dmitrijs
Ostrovska Inta
Ozoliľš Gatis
Paľina Ludmila
Peipiľa Olga
Radionovs Jānis
Rutkovska Santa
Ruža Aleksejs
Saulītis Juris
Sitnika Dace
Senkeviča Inna
Sergejeva Diāna
Sondore Anita
Stūrainis Viesturs
Stašāne Janīna

38.
39.
40.
41.
42.

Vagale Vija
Vāgalis Andris
Viļums Juris
Vovere Līga
Voronovs Viktors

2.
3.
4.
5.

6.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Nikolajevs Andrejs

Stašulāne Anita

ZINĀTNISKAIS
GRĀDS, AMATS

PAMATDARBA VIETA

Rīgas Starptautiskā ekonomikas un
biznesa administrācijas augstskola

Mg.sc.comp., asist.
Mg.sc.comp., lekt.
Mg.oec., asist

DU, SZF, Socioloģijas katedra
DU, SZF, Socioloģijas katedra
DU, HF, Kultūrvēstures katedra
DU, SZF, Sociālo pētījumu institūts
DU, SZF, Socioloģijas katedra
DU, jurists
DU, Ķīmijas un ģeogrāfijas katedra
DU, SZF, Psiholoģijas katedra
RTU, Ekonomikas fakultāte
DU, SZF, Ekonomikas katedra
DU, Informātikas katedra
DU, Svešvalodu centrs
DU,DMF, Matemātikas katedra
DU, SZF, Socioloģijas katedra
DU, SZF, Ekonomikas katedras vadītāja
DU, HF, Latviešu literatūras un kultūras
katedra
DU, Informātikas katedra
DU, Informātikas katedra
DU, Projektu daļā

Dr.phil., doc.

DU, Sociālo pētījumu institūts

Mg.hist., lekt.
Mg.paed., lekt.
Dr.
Mg.oec., asist.
Dr.soc., asoc.prof.
Mg.oec., doc.
Mg.sci.geogr., lekt.
Dr.psych., doc.
Dr.oec., prof.
Mg.oec., lekt.
Mg.paed., lekt.
Mg.paed., asist.
Dr.math., doc.
Mg.oec., lekt.
Dr.oec., doc.
Dr.theol., asoc.prof.
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43.

Vorobjovs Aleksejs

44.

Zelčs Andrejs

45.
46.

Zelča Sandra

DU, SZF, Psiholoģijas katedra

Dr.habil.paed.,
Dr.habil.psych., prof.
Mg.oec., lekt.

A/S “Latvijas Hipotēku un Zemes
banka” Daugavpils filiāles vadītājs
DU, SZF, Ekonomikas katedra
DU, SZF, Nepilna laika dekanāta
sekretāre

Mg.oec., lekt.
Mg.oec., asist.

Zelča Svetlana

DU pamatdarbā strādā 32 36 46 docētāji, no kuriem – 14 14 16 docētājiem ir
doktora grāds. 17 22 23 docētāji ir ar maģistra grādu, no kuriem 5 9 9 ir doktora studiju
dažādu programmu studenti. 7.1.1., 7.2.2., zīmējumos ir parādīts studiju programmā
strādājošā akadēmiskā personāla procentuālais sadalījums pēc darba vietas un amatiem.

12%
pamatdarbs
blakusdarbs

88%

7.1.1. attēls. Akadēmiskā personāla sadalījums pēc darba vietas

24%
profesori
docenti

49%

lektori
27%

7.1.2. attēls. DU ievēlētā akadēmiskā personāla sadalījums pēc amatiem
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9%

91%

pamatdarbs

blakusdarbs

7.1.1. attēls. Akadēmiskā personāla sadalījums pēc darba vietas

20%

13%
7%

18%

42%

asoc.profesors

profesors

docents

lektors

asistents

7.1.2. attēls. DU ievēlētā akadēmiskā personāla sadalījums pēc amatiem

7.2. Akadēmiskā personāla kvalifikācijas atbilstība Augstskolu likuma
prasībām (pielikumā personāla atjaunošanas, apmācības un attīstības plāns)
Akadēmiskā personāla kvalifikācijas atbilstība Augstskolu likuma prasībām.
Akadēmiskais personāls, kas nodrošina akadēmisko programmu „Ekonomika” atbilst
Augstskolu likuma prasībām un turpina paaugstināt savu kvalifikāciju.
Doktorantūrā studē lekt. I. Kuņicka, asist. V. Boroņenko, lekt.V. Stūrainis, lekt. J.
Radionovs, lekt. T.Bikovskis, lekt. I.Ostrovska, lekt. S.Zelča, lekt. A.Zelčs, asist. L.Paņina,
J.Semeņeca.
2006./2007. – izmaiņu nav
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7.3. Pamatdarbā strādājošā akadēmiskā personāla īpatsvars studiju
programmā
Vairākumam mācībspēku pamatdarbs ir DU (skat.7.1.1.att.), daudzi ir vadošie
speciālisti gan privātajās, gan valsts struktūrās.
2006./2007. – izmaiņu nav
2007./2008. – izmaiņu nav
2008./2009. – izmaiņu nav

7.4. Konkrētas ar personālu saistītas problēmas, kas ietekmē programmas kvalitāti
Nepieciešams aktīvāk sagatavot zinātniskos kadrus, pirmkārt, izmantojot DU un citu
mācību iestāžu (gan Latvijā, gan arī ārvalstīs) doktorantūru;
Nepieciešams aktīvāk iesaistīt DU darbiniekus zinātniskajā darbā;
Zinātniskās darbības finansēšanai nepieciešams aktīvāk izmantot Eiropas Savienības
strukturālos fondus un programmas, LZP, IZM un DU grantus.
Jāpanāk, lai visiem lektoriem un docentiem būtu 2 – 3 zinātniskās publikācijas gadā,
t.sk. LZP atzītajos izdevumos. Jābūt aktīvākai pasniedzēju sadarbībai ar žurnālu
“Sociālo zinātņu vēstnesis” un “Reģionālo ziņojumu”, kā arī citiem Latvijas un ārvalstu
izdevumiem.
2006./2007. – izmaiņu nav
2007./2008. – izmaiņu nav
2008./2009. – izmaiņu nav

8. FINANSĒŠANAS AVOTI, PROGRAMMAS MATERIĀLAIS NODROŠINĀJUMS
8.1. Studiju programmas finansēšana
Pilna laika studiju programma pārsvarā tiek realizēta no budžeta līdzekļiem.
Galvenais studiju finansējuma avots ir valsts budžets un pašu studentu līdzekļi. Pilna laika
studiju vietu skaits, kas tiek finansēts no valsts budžeta līdzekļiem, ir samazinājies laika
gaitā, mainoties valsts prioritātēm.
Nepilna laika studijas tiek apmaksātas no pašu studentu līdzekļiem (fizisko vai
juridisko personu finansējums).
2005./2006.st.gadā studiju programmā studē pilna laika studijās 107 studenti, nepilna
laika studijās 121.
2006./2007.st.gadā studiju programmā studē pilna laika studijās 106 studenti, nepilna
laika studijās 102.
2007./2008.st.gadā studiju programmā studē pilna laika studijās 110 studenti, nepilna
laika studijās 79.
2008./2009.st.gadā studiju programmā studē pilna laika studijās 134 studenti, nepilna
laika studijās 78.
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8.1.1.attēls. Studiju programmas „Ekonomika” imatrikulēto studentu skaits, finansēšanas
avoti pilna laika studijās no 2001./02. līdz 2007./08.st.g.
60
51
50

studentu skaits

40

35

par maksu
30

par valsts budžeta
līdzekļiem

20

16

10

0

2008./09. st.g.

8.1.1.attēls. Studiju programmas „Ekonomika” imatrikulēto studentu skaits, finansēšanas
avoti pilna laika studijās 2008./09.st.g.
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8.1.2.attēls. Studiju programmas „Ekonomika” imatrikulēto studentu skaits, finansēšanas
avoti nepilna laika studijās no 2001./02. līdz 2007./08.st.g.
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8.1.2.attēls. Studiju programmas „Ekonomika” imatrikulēto studentu skaits, finansēšanas
avoti nepilna laika studijās 2008./09.st.g.
2006./2007. studiju gadā maksa par studijām bija:
nepilna laika studijās - par 1.studiju gadu - 450 Ls studiju gadā;
par 2.,3.,4.studiju gadu – 418 Ls studiju gadā;
pilna laika studijās
- par 1.studiju gadu - 520 Ls studiju gadā;
par 2.studiju gadu – 512 Ls studiju gadā;
par 3.,4.studiju gadu – 484 Ls studiju gadā.
2007./2008. studiju gadā maksa par studijām bija:
nepilna laika studijās - par 1.studiju gadu - 650 Ls studiju gadā;
par 2.studiju gadu - 520 Ls studiju gadā;
par 3.studiju gadu - 460 Ls studiju gadā;
par 4.studiju gadu – 520 Ls studiju gadā;
pilna laika studijās
- par 1.studiju gadu - 750 Ls studiju gadā;
par 2.studiju gadu – 570 Ls studiju gadā;
par 3.studiju gadu – 563 Ls studiju gadā;
par 4.studiju gadu - 484 Ls studiju gadā;
2008./2009. studiju gadā maksa par studijām bija:
nepilna laika studijās - par 1.studiju gadu - 770 Ls studiju gadā;
par 2.studiju gadu - 750 Ls studiju gadā;
par 3.studiju gadu - 600 Ls studiju gadā;
par 4.studiju gadu – 506 Ls studiju gadā;
par 5.studiju gadu – 260 Ls studiju gadā.
pilna laika studijās
- par 1.studiju gadu - 950 Ls studiju gadā;
par 2.studiju gadu – 865 Ls studiju gadā;
par 3.studiju gadu – 665 Ls studiju gadā;
par 4.studiju gadu - 619 Ls studiju gadā.
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8.2. Auditorijas, laboratorijas, kabineti: to skaita, lieluma un aprīkojuma atbilstība
studiju programmas mērķiem un uzdevumiem. Izmaiľas salīdzinājumā ar iepriekšējo
gadu
Akadēmiskās studiju programmas galvenā īpatnība ir cieša studiju un zinātniski
pētnieciskā darba integrācija. No tā izriet virkne specifisku prasību nepieciešamajam
materiāli tehniskajam nodrošinājumam un telpām, kurās tiek realizēts studiju process.
Studiju programmas “Ekonomika” realizēšanai tiek izmantota DU materiāli tehniskā bāze.
Topošajiem ekonomistiem, jebkuras studiju formas ietvaros (individuālajam darbam)
ir iespēja izmantot labi aprīkotas auditorijas, datorklases un laboratorijas, kā arī bibliotēkas
un lasītavas. Salīdzinot ar iepriekšējiem studiju gadiem, datorklases ir aprīkotas ar jaunu
datortehniku (24 datoriem), kurās, savukārt, ir instalētas SPSS programmas.
Studiju process pietiekamā daudzumā ir nodrošināts ar:
datortehniku;
vizuālās prezentācijas tehniku (6 OHP-projektori jeb kodoskopi, 5 multimediju datu
projektori);
video filmēšanas aparatūru (3), audio tehniku;
kopēšanas tehniku (6 kopēšanas aparāti).
Studējošajiem un docētājiem pastāvīgi ir pieejams Internets un lokālā DU tīkla
Intraneta pieslēgums, kā arī iespēja izmantot e-pastu un videokonferences iespējas. Studiju
procesa sekmīgai nodrošināšanai tiek izmantotas arī īpaši šim mērķim izveidotās
multimediju treniņprogrammas un instrukcijas, kas paredzētas valsts civildienesta
ierēdniecības speciālistu sagatavošanai.
Studiju procesa optimizēšanas un kvalitātes paaugstināšanas nolūkos ir izveidota
socioloģisko aptauju datu apstrādes bāze, kuru studējošie var patstāvīgi izmantot uzziņu
materiāla iegūšanai, zināšanu papildināšanai un pašpārbaudei. Pašreiz studiju programmai
ir salīdzinoši plaša materiālā bāze, kas sevī ietver arī 2 aprīkotas un modernizētas
datorklases, Sociālo pētījumu institūtu, dažādas mācību auditorijas un administratīvās
telpas.
Datorklases ir apgādātas ar jaudīgu datortehniku un modernām perifērijas iekārtām.
Datori tiek izmantoti mācību procesā, studentu patstāvīgajam un zinātniskajam darbam.
Visi datori ir pievienoti kopējam universitātes datortīklam, pateicoties kuram ir iespēja
pieslēgties Internetam un strādāt ar to. Tas nodrošina augstu informācijas apmaiņas un
iegūšanas līmeni, kā arī atbilst ārzemju standartiem.
Datoros tiek izmantotas gan standarta biroja programmas, programmatūra darbam
ar Internetu un informācijas publicēšanai tajā, gan specializētas programmas pētījumu
rezultātu apstrādē (SPSS programmas), ekonomisko un citu procesu modelēšanai. Datoros
ir uzstādītas arī programmas ar multimediju iespējām, kuras tiek izmantotas svešvalodas
zināšanu uzlabošanai.
Akadēmiskās bakalaura studiju programmas “Ekonomika” realizācijai pārsvarā tiek
izmantotas Sociālo Zinātņu fakultātes telpas. Auditorijas atbilst programmas izpildes
vajadzībām, ir nepieciešamais tehniskais aprīkojums. Ekonomikas katedrā arī ir iegādāti
savi tehniskie līdzekļi, kuri apmierina studiju procesa vajadzības. Studiju procesā un
patstāvīgo pētniecisko projektu realizēšanā studējošie var izmantot:
DU CISCO System Networking Local Academy datorklasi ar jaunu piekļuves
tehnoloģiju (pēc plkst. 14.00 datorklase pieejama patstāvīgajam darbam);
DU Multimediju Centra tehniskos resursus;
Sociālo Zinātņu fakultātes datorklases ar 24 datoriem (visiem datoriem ir Interneta
pieslēgums un ir iespējams izmantot SPSS programmas paketi datu apstrādei) :
DU Informācijas Tehnoloģiju Centra tehniskos resursus;
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kopēšanas iekārtas;
vizuālās prezentācijas iekārtas;
video filmēšanas, video montēšanas iekārtas, audio iekārtas;
serverus, datorus, LAN, Internetu.
Atsevišķos studiju kursos izmantojamo videomateriālu izgatavošanai tiek izmantotas
Multimediju Centra TV iekārtas un ierakstīšanas iekārtas.
Nodarbībās tiek izmantota Sociālo pētījumu institūta tehniskā bāze. Ir noslēgti
Sadarbības Līgumi ar vairākām Latvijas un citu valstu pētniecības un izglītības iestādēm.
2006./2007. – izmaiņu nav
2007./2008. – izmaiņu nav
2008./2009. – izmaiņu nav

8.3. Programmas nodrošinājums ar nepieciešamo literatūru un informāciju. Izmaiľas
salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu
Ekonomikas jomai atbilstoša literatūra atrodama: DU lasītavā, Sociālo Zinātņu
fakultātes Ekonomikas katedrā, Sociālo pētījumu institūtā. DU bibliotēkā un atsevišķās DU
katedrās ir pieejami grāmatu un žurnālu fondi, ko studējošie var lietderīgi izmantot studiju
procesā. DU bibliotēkas fondā ir 326 863 vienības, to sastāda: grāmatas – 281 367,
periodiskie izdevumi – 29 469, pārējie izdevumi – 298, tajā skaitā ekonomikas zinātnē –
4555. DU bibliotēkas pilnveidošanā tiek izmantotas jaunas tehnoloģijas:
Interneta pieslēgums;
Elektroniskais katalogs ALISE (Advanced Library Information Service);
Automatizēta lasītāju apkalpošanas sistēma; kopš 2002.gada ir uzsākts DU
bibliotēkas kopprojekts ar Latgales centrālo bibliotēku „Daugavpils reģiona
publisko bibliotēku un DU bibliotēkas integrēšana VVBIS”. Projekta ietvaros
bibliotēka ir iesaistījusies „Vienotas lasītāja kartes” sistēmā, un no 2002.gada
decembra lasītājiem ir iespēja izmantot 13 Latvijas lielāko bibliotēku fondus un
pakalpojumus;
Elektroniskās datu bāzes EBSCO Publishing (ietver 8 datu bāzes: Academic Search
Elite, Business Source Premier, MasterFILE Priemer, Newspaper Source, ERIC,
Business Wire News, MEDLINE, Health Source – Consumer Edition, Agrikola).
Programmā izmantojamais ekonomikas zinātnes literatūras fonds sāka veidoties
20.gs. 80.-jos gados, un 2005. gadā tika reģistrētas 4555 grāmatas ekonomikas nozarē. DU
bibliotēka iepērk praktiski visas jaunās grāmatas ekonomikas jomā, kuras izdotas Latvijā.
Problēmas rada tas, ka liela daļa grāmatu ir iepirktas 1 – 2 eksemplāros, un praktiski šīs
grāmatas studenti var izmantot tikai lasītavās.
Studiju darbā tiek izmantotas programmā iesaistīto docētāju monogrāfijas un
publikācijas. Plaši pieejama arī Latvijas izdevniecībās izdotā jaunākā literatūra. Pēdējos
gados studiju kursu apgāde ir manāmi pilnveidota ar dažādu zinātnisko konferenču
izdevumiem, kas apkopo un interpretē dažādu ārzemju autoru darbus, analizē tos, salīdzina
un padara pieejamus studējošajiem. DU studenta apliecība vienlaicīgi ir arī Latvijas
Republikas vienotā lasītāja karte, kas dod tiesības studējošajiem izmantot jebkuras valsts
bibliotēkas grāmatu krājumus. Nepieciešamības gadījumā papildus iespējas dod Interneta
pieslēgums, kas ļauj izmantot universitātes abonētās datu bāzes.
2006./2007. – izmaiņu nav

Regulāri tiek pieprasīta jaunākā zinātniskā literatūra, kā arī statistiskā un periodiskā
literatūra. DU bibliotēkas fonds ir 321898 vienības, to veido: grāmatas – 291755,
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periodiskie izdevumi – 30143, pārējie izdevumi – 298. No tām sociālajās zinātnēs ir 40238
grāmatu, t.sk. ekonomikā, finansēs, mārketingā - 2 868, vadības zinībās - 484 grāmatas.
2008./2009. – izmaiņu nav

9. ĀRĒJIE SAKARI
9.1. Saikne ar darba devējiem studiju programmas mērķu un uzdevumu izpildes
kontekstā
Saikne ar darba devējiem notiek vairākos virzienos:
darba devēji tiek aicināti praktiska satura studiju kursu nolasīšanai;
laba sadarbība ir ar Daugavpils pilsētas un vairākiem Daugavpils rajona
uzņēmumiem, kas nodrošina mācību prakses studiju kursa „Praktiskā ekonomika”
ietvaros prakses vietas studentiem un ar uzņēmumiem, kuros strādā absolventi;
tiek realizēti kopīgi projekti.
2006./2007. – izmaiņu nav
2007./2008. – izmaiņu nav

9.2. Sadarbība ar līdzīgām studiju programmām savā valstī un ārvalstīs
Studiju programmas mērķu un uzdevumu īstenošanas izvērtējuma nolūkos ir
izveidojušies veiksmīgi kontakti vietējā, reģionālajā, nacionālajā un starptautiskajā līmenī.
Akadēmiskās bakalaura studiju programmas „Ekonomika” realizācijā DU Sociālo
Zinātņu fakultātes Ekonomikas katedra sadarbojas ar daudzām DU struktūrvienībām, kas
palīdz nodrošināt mācību satura un zinātnisko pētījumu realizēšanu.
Nozīmīgākā sadarbība ir ar sekojošiem DU partneriem:
- ar Socioloģijas katedru;
- ar Sociālās psiholoģijas katedru;
- ar Tiesību zinātņu katedru;
- ar Vēstures katedru;
- ar Matemātikas katedru;
- ar Latviešu literatūras un kultūras katedru;
- ar DU Valodu centru;
- ar Sociālo pētījumu institūtu.
Sadarbība tiek īstenota ar docētājiem no līdzīgām studiju programmām sekojošās
Latvijas augstskolās: Latvijas Universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvijas
Lauksaimniecības Universitāte, Liepājas Pedagoģijas akadēmija, Rīgas Starptautiskā
Ekonomikas biznesa administrācijas augstskola, Rēzeknes Augstskola. Sadarbība izpaužas,
kopīgi organizējot un piedaloties konferencēs, pieredzes apmaiņas semināros, uzaicinot
docētājus kā vieslektorus studiju programmā. Nozīmīga ir arī sadarbība ar pašvaldību
domēm, MVU atbalsta centru, Reģionālās Attīstības aģentūru u.c. iestādēm.
Akadēmisko studiju programmu sadarbība ar ārvalstu mācību un zinātniski
pētnieciskajām iestādēm tiek pastāvīgi paplašināta. Mācībspēkiem notiek informācijas
apmaiņa ar ārzemju kolēģiem, tiek veikti kopīgi pētījumi. Veiksmīgākā sadarbība, kas
ietver pieredzes apmaiņas braucienus, līdzdalību konferencēs un kopīgos projektos pašlaik
ir izveidojusies ar sekojošām augstākās izglītības iestādēm:
V.Dižā Kauņas Universitāte (Lietuva);
N.Kopernika Toruņas Universitāte (Polija);
Rietumanglijas Universitāte (Apvienotā Karaliste);
Maskavas Valsts universitāte;
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Dienvidstokholmas Universitāte (Stokholma);
Tartu Lauksaimniecības universitāte (Igaunija);
Lietuvas Lauksaimniecības universitāte (Lietuva) u.c.
2006./2007. – izmaiņu nav
2007./2008. – izmaiņu nav
2008./2009. – izmaiņu nav

DOCĒTĀJU STARPTAUTISKĀ SADARBĪBA
Stažēšanās, pēc doktorantūras studijas, lekcijas ārvalstīs
Vārds, uzvārds
Zinātniskā institūcija,
pilsēta, valsts
Elita Jermolajeva
N.Kopernika Universitāte,
Toruņa, Polija
Darbs ārvalstu zinātniskajās bibliotēkās, muzejos
Vārds, uzvārds
Institūcija, pilsēta, valsts
Elita Jermolajeva
Norwegian Institute for Urban
and regional Research (NIBR)

Laiks
04/2008

Aktivitātes veids
Lekcijas ERASMUS
programmā

Komandējuma mērķis
Darbs bibliotēkā un
pieredzes apmaiņa ar
speciālistiem LZP
projekta ietvaros

Laiks
26.-29.05.2008.

9.3. Ārvalstu docētāju skaits, kas strādā studiju programmā (sadalījums pa valstīm)
Vārds, uzvārds
Profesors, Dr.hab.
ekon.Woiceh Kosiedowski

Valsts
Polija (Toruņas
Universitāte, Ekonomikas
un vadības fakultāte)

Kursa (lekciju) tēmas
“Reģiona konkurētspēja”

2006./2007. – izmaiņu nav
2007./2008. – izmaiņu nav
2008./2009. – izmaiņu nav

9.4. Studējošo skaits, kas studējuši ārzemēs (sadalījums pa valstīm)
Nav.
2006./2007. – izmaiņu nav
2007./2008. – izmaiņu nav
STUDENTU STARPTAUTISKĀ SADARBĪBA
Augstskola/
Valsts
organizācija
Polija
Nicolaus Copernicus
University
Polija
Nicolaus Copernicus
University
Spānija
Universidad
Complutense de Madrid

Studenti (vārds,
uzvārds)
Nataļja Morenko

Aktivitāte
studijas

Jūlija Karšina

studijas

Aleksandra Šelkovaja

studijas
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Spānija

Universidad
Complutense de Madrid

Marina Karažeļaskova

studijas

9.5. Ārvalstu studējošo skaits programmā (sadalījums pa valstīm)
Nav.
2006./2007. – izmaiņu nav
2007./2008. – izmaiņu nav
2008./2009. – izmaiņu nav
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