1. STUDIJU VIRZIENA RAKSTUROJUMS
1.2. STUDIJU VIRZIENĀ REALIZĒJAMĀS STUDIJU PROGRAMMAS
Studiju virziens „Tiesību zinātne”
1. Profesionālā bakalaura studiju programma „Tiesību zinātne”
- programmas kods – 42380
- programmas apjoms – 160 KP
- programmas īstenošanas ilgums – pilna laika studijās – 4 gadi
– nepilna laika studijās – 5 gadi
- programmas īstenošanas veids un forma – pilna un nepilna laika klātienes studijas
- prasības uzsākot studijas – vidējā vispārējā izglītība
- iegūstamais grāds – profesionālais bakalaurs tiesībās
- iegūstamā kvalifikācija – juriskonsults
- programmas īstenošanas vieta – Daugavpils Universitāte, Parādes ielā 1
- programmas direktors – Dr.iur., asociētais profesors Jānis Teivāns-Treinovskis
2. Profesionālā maģistra studiju programma „Tiesību zinātne”
- programmas kods – 47380
- programmas apjoms –
- 60 KP (bez profesionālās kvalifikācijas iegūšanas) – 1,5 gadi pilna laika
studijās un 2 gadi nepilna laika studijās
- 80 KP (ar profesionālās kvalifikācijas iegūšanu) – 2 gadi pilna laika
studijās un 2,5 gadi nepilna laika studijās
- programmas īstenošanas veids un forma – pilna un nepilna laika klātienes studijas
- prasības uzsākot studijas:
- akadēmiskais vai profesionālais bakalaura grāds tiesību zinātnē vai 2. līmeņa
vai tai pielīdzināma augstākā profesionālā izglītība tiesību zinātnē un jurista
kvalifikācija (programmas apjoms 60 KP);
- akadēmiskais vai profesionālais bakalaura grāds tiesību zinātnē vai 2. līmeņa
vai tai pielīdzināma augstākā profesionālā izglītība tiesību zinātnē
(programmas apjoms 80 KP)
- iegūstamais grāds – profesionālais maģistra grāds tiesību zinātnēs
- iegūstamā kvalifikācija – (tikai tiem studentiem, kuri apgūst programmu
kvalifikācijas iegūšanai nepieciešamajā apjomā) 5. līmeņa profesionālā
kvalifikācija – jurists
- programmas īstenošanas vieta – Daugavpils Universitāte, Parādes ielā 1
- programmas direktors – Dr.iur., asociētais profesors Aleksandrs Baikovs
3. Doktora studiju programma „Juridiskā zinātne”
- programmas kods –51380
- programmas apjoms – 120 KP
- programmas īstenošanas ilgums – pilna laika studijās – 3 gadi
- programmas īstenošanas veids un forma – pilna laika klātienes studijas
- prasības uzsākot studijas –maģistra grāds tiesībās
- iegūstamais grāds – juridisko zinātņu doktors
- programmas īstenošanas vieta – Daugavpils Universitāte, Parādes ielā 1
- programmas direktors – Dr.iur., profesors Vitolds Zahars
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2. STUDIJU PROGRAMMU RAKSTUROJUMS
2.1. PROFESIONĀLĀ BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMA „TIESĪBU ZINĀTNE”
2.1.1. STUDIJU PROGRAMMAS MĒRĶI UN UZDEVUMI
Profesionālās bakalaura studiju programmas „Tiesību zinātne” mērķis ir nodrošināt
kvalitatīvas uz tiesību zinātni balstītas profesionālā bakalaura studijas, kuru apguves rezultātā
studējošie būtu spējīgi veikt juriskonsulta profesijai nepieciešamās darbības saskaņā ar
starptautiskajiem, Eiropas Savienības un nacionālajiem normatīvajiem aktiem.
Programmas uzdevumi:


izglītot piektā līmeņa profesionālās kvalifikācijas speciālistus tiesību nozarē, kā arī
sekmēt to konkurētspēju mainīgos sociālekonomiskajos apstākļos un starptautiskajā
darba tirgū;



īstenot tiesību nozarei raksturīgu padziļinātu zināšanu apguvi, kas nodrošina iespēju
izstrādāt jaunas vai pilnveidot esošās sistēmas, un sagatavo jaunrades, pētnieciskajam
un pedagoģiskajam darbam nozarē;



veicināt personības vispusīgu attīstību, sniedzot plašas zināšanas to vēsturiskajā,
ekonomiskajā, politiskajā un filozofiskajā izpratnē;



attīstīt spēju analītiski izprast tiesības, pielietot likumus un citus normatīvos aktus;



nodrošināt studiju procesā iespēju apgūt nepieciešamo vadoša un radoša praktiska
darba pieredzi darbībai tiesību aizsardzības iestādēs, valsts un pašvaldību institūcijās
un privātās uzņēmējsabiedrībās, veicināt pētniecisko darbu tiesību zinātnes nozarē.

2.1.2. IEGŪSTAMIE STUDIJU REZULTĀTI ZINĀŠANU,

PRASMJU UN KOMPETENČU

FORMĀ

Nepieciešamos iegūstamos rezultātus šajā programmā nosaka juriskonsulta profesijas
standarts. Juriskonsults var ieņemt amatus valsts un pašvaldību institūcijās, iestādēs,
autonomajos publisko tiesību subjektos, komercsabiedrībās, nodibinājumos, nevalstiskajās,
starptautiskajās un pārnacionālajās organizācijās.
Juriskonsults civilprocesā, administratīvajā procesā, disciplinārlietās, kā arī starptautisko un
pārnacionālo tiesību jomā patstāvīgi veic darbības, kas saistītas ar materiālo un procesuālo
tiesību normu piemērošanu, kā arī veic citus darbus atbilstoši ieņemamā amata vai darba
pienākumu aprakstam. Juriskonsults izstrādā informatīvo ziņojumu un tiesību aktu projektus
un juridiskos dokumentus, piedalās un ved lietas kā pārstāvis tiesā un citās institūcijās.
Programmas apguves rezultātā absolvents apgūs un spēs demonstrēt:
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zināšanas:
o valsts uzbūvē un tiesību aizsardzības iestāžu darbības organizācijā;
o tiesību teorijā un tiesību izcelsmē un attīstības vēsturē;
o cilvēktiesību ievērošanā un Eiropas institūciju darbības regulējumā;
o civiltiesisko deliktu, administratīvo pārkāpumu un noziedzīgo nodarījumu
jēdzienu analīzē;
o dažādu juridiskās zinātnes apakšnozaru materiālajās un procesuālajās tiesībās;
o informācijas tehnoloģiju jomā;
o profesionālajā ētikā un profesionālās saskarsmes jautājumos;





prasmes:
o brīvi orientēties Latvijas, pārnacionālajā un starptautiskajā tiesību sistēmā;
o izmantot tiesību avotus un piemērot tiesību normas;
o precīzi identificēt juridiskās problēmas un šo problēmu atrisināšanai nozīmīgos
faktus;
o ievērot profesionālās ētikas noteikumus un vispārpieņemtās morāles normas;
o izmantot un piemērot juridiskās teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas
jebkurā darbā un amatā;
o brīvi pārvaldīt valsts valodu, pārzināt juridisko terminoloģiju un tās lietojumu
valsts valodā;
o brīvi pārvaldīt vismaz vienu svešvalodu, pārzināt šīs valodas juridisko
terminoloģiju un tās lietojumu;
o sarunvalodas līmenī pārvaldīt vismaz vēl vienu svešvalodu;
o izmantot juridiskās metodes juridisko problēmu un konfliktu risināšanā;
o piemēroties jebkura ieņemamā amata prasībām un veikt atbilstošos darba
pienākumus;
o pastāvīgi papildināt savas zināšanas, apgūt jaunu informāciju un iemaņas;
o brīvi komunicēt ar kolēģiem un klientiem;
o lietot datorprogrammas un citas informācijas tehnoloģijas;
kompetenci:
o sagatavot, organizēt un veikt juridisko problēmu atrisināšanai nepieciešamās
tiesiskās darbības materiālo un procesuālo tiesību jomā;
o organizēt, plānot un kontrolēt savu un pakļauto darbinieku darbu;
o veikt darbu patstāvīgi vai kolektīvi kopā ar juristu un citu profesiju
pārstāvjiem;
o noteikt darba uzdevumu prioritātes;
o pieņemt lēmumus un izrādīt iniciatīvu;
o veikt administratīvo pārkāpumu lietu un kriminālprocesu izmeklēšanu;
o izstrādāt un pilnveidot komunikatīvās iemaņas saskarsmē ar dažādu profesiju
un vecuma cilvēkiem;
o orientēties politiskajos, sociālajos un kultūras jautājumos valstī, reģionā un
pasaulē.

2.1.3. STUDIJU PROGRAMMAS SATURS UN PLĀNS
2.1.3.1.tabula. Studiju programmas saturs
Studiju kursi

KP

Pārbaudes
forma

Docētājs

VISPĀRIZGLĪTOJOŠIE STUDIJU KURSI
Ievads studijās
Saskarsmes
(komunikācijas)
psiholoģija
Lietvedības pamati
Politoloģija
Runas māksla
Svešvalodu
studijas
juristiem
Krievu
valodas
juristiem
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2
2

ieskaite
ieskaite

Dr.iur., asoc.prof. Z.Indrikovs
Dr.psych., doc. V.Raščevskis

2
2
1
6

ieskaite
ieskaite
ieskaite
ieskaite,
eksāmens
ieskaite

Dr.oec., doc. J.Stašāne
Mg.hist., lekt. D.Oļehnovičs
Mg.philol., lekt.I.Teilāne
Mg.paed., lekt.J.Sergejeva,
Dr.philol., doc. I.Vingre
Dr. philol., doc E.Isajeva

1

Latvijas
kultūras
vēsture
Projektu izstrāde un
vadība

Kopā-7

2

ieskaite

Dr. philol., doc. I.Kupšāne

2

ieskaite

Dr.oec., doc. J.Stašāne
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NOZARES TEORĒTISKIE PAMATKURSI
UN INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJU KURSI

Valsts teorijas
Tiesību teorija
Latvijas valsts un
tiesību vēsture
Konstitucionālās
tiesības
Tiesu varas institūciju
tiesības
Starptautiskās tiesības
Tiesību ekonomika
Civiltiesību vispārīgie
pamati
Profesionālā ētika
Lietišķā informātika
Tiesību filozofija
Eiropas cilvēktiesības
Kopā: 11

2
4
4

ieskaite
eksāmens
eksāmens

Mg.iur., doc. A.Daugavvanags
Mg.iur., doc. A.Daugavvanags
Mg.hist., lekt. D.Oļehnovičs

4

eksāmens

3

eksāmens

Dr.iur., prof. Z.Rags
Dr.iur., asoc.prof. Z.Indrikovs
Dr.iur., asoc.prof. Z.Indrikovs

4
3
3

eksāmens
eksāmens
eksāmens

Mg.iur., doc. R.Fila
Mg.oec.as. I.Lavrinoviča
Dr.iur., doc. J.Mašošins

2
2
2
3
36

ieskaite
ieskaite
ieskaite
eksāmens

Mg.paed., lekt. A.Felcis
Mg.cs., lekt. V.Vagale
Mg.paed., lekt. A.Felcis
Dr.iur., prof. V.Zahars

NOZARES PROFESIONĀLĀS SPECIALIZĀCIJAS KURSI
Administratīvās
tiesības
Nodokļu tiesības
Administratīvā procesa
tiesības
Eiropas
kopienu
tiesības
Lietu
(īpašuma)
tiesības
Ģimenes
un
mantojuma tiesības
Saistību tiesības
Civilprocesa tiesības
Komerctiesības

4

eksāmens

Dr.iur., doc. A.Ozerskis

4
3

eksāmens
eksāmens

Dr.iur., doc. A.Matvejevs
Dr.iur., doc. A.Ozerskis

4

eksāmens

Dr.iur., doc. A.Matvejevs

4

eksāmens

Dr.iur., asoc.prof. A.Baikovs

4

eksāmens

Dr.iur., doc. J.Radionovs

5
3
4

eksāmens
eksāmens
eksāmens

Vides tiesības
Krimināltiesības
(vispārīgā daļa)
Krimināltiesības
(sevišķā daļa)
Darba tiesības

2
2

ieskaite
ieskaite

4

eksāmens

3

eksāmens

Kriminālprocesa
tiesības
Juridiskā metodoloģija
Pašvaldību tiesības

4

eksāmens

2
3

eksāmens
eksāmens

Dr.iur., doc. J.Radionovs
Dr.iur., doc. A.Ozerskis
Dr.iur. asoc. prof. A.Baikovs
Dr.iur., doc. J.Radionovs
Dr.iur. A.Matvejevs
Dr.iur., asoc.prof.
J.Teivāns – Treinovskis
Dr.iur.asoc.prof.
J.Teivāns – Treinovskis
Dr.iur., asoc.prof. A.Baikovs
Dr.iur., doc. J.Radionovs
Dr.iur., asoc.prof.
J.Teivāns – Treinovskis
Dr., iur., doc. J.Mašošins
Dr.iur., prof. Z.Rags

Zemes tiesības
Studiju darbs I
Studiju darbs II
Studiju darbs III

2
1
1
1

eksāmens
ieskaite
ieskaite
ieskaite

Kopā:20
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60

Dr.iur., doc. J.Radionovs

BRĪVĀS IZVĒLES KURSI
(jāizvēlas trīs studiju kursi)
Filozofijas pamati
Policijas tiesības
Socioloģija
Pasaules
kultūras
vēsture
Satiksmes tiesības
Reliģijas vēsture
Loģika
Romiešu civiltiesības
Tiesu psihiatrija

2
2
2
2

ieskaite
ieskaite
ieskaite
ieskaite

Mg.paed., lekt. A.Felcis
Dr.iur., doc.A.Matvejevs
Dr.soc., asoc.prof. O.Peipiņa
Dr.philol., doc. G.Ozoliņš

2
2
2
2
2

ieskaite
ieskaite
ieskaite
ieskaite
ieskaite

Dr.iur., doc. A.Matvejevs
Dr.theol., prof. A.Stašulāne
Mg.paed., lekt. A.Felcis
Dr.iur., doc. J.Mašošins
Dr.psych., doc. S.Zīmele

Latīņu valoda juristiem
Kriminoloģija
Psiholoģijas pamati
Kriminālistika

2
2
2
2

ieskaite
ieskaite
ieskaite
ieskaite

Dr.philol., asoc. prof. A.Kuzņecovs
Dr.iur., doc. J.Mašošins
Dr.psych., doc. V.Raščevskis
Dr., iur., doc. J.Mašošins

Kriminālsodu izpildes
tiesības
Kopā

2

ieskaite

Dr.iur., prof. V.Zahars
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Profesionālās kvalifikācijas prakse
7. – 8.

Profesionālās kvalifikācijas prakse

26

10
sistēmā

ballu

12

10
sistēmā

ballu

Noslēguma pārbaudījumi
Diplomdarbs

Diplomdarbs ir teorētisks vai eksperimentāls aktuāla temata tiesību zinātnē pētījums, kurā
studējošais demonstrē savas teorētiskās zināšanas un prasmes, kuras dod priekšstatu par viņa
gatavību risināt profesionālus uzdevumus, ļauj vērtēt studējošā prasmi pielietot pētniecības
metodes sociālu procesu analīzei, prasmi veikt teorētiskus vispārinājumus un praktiskus
secinājumus, sniegt praktiskus priekšlikumus un rekomendācijas sociālo procesu tiesiskai
reglamentācijai pētījuma jomā. Darbam jābūt ar radošu ievirzi, kurā izmantoti aktuāli
statistikas materiāli un normatīvie akti; darba saturu loģiski un skaidri jāizklāsta, jāargumentē
un jāpamatojas uz ticamiem faktiem; darbam jāatspoguļo studējošā prasme racionāli izmantot
informācijas meklēšanas, atlases, apstrādes un sistematizācijas paņēmienus, prasme strādāt ar
normatīvajiem aktiem.

2.1.4. STUDIJU PROGRAMMAS ORGANIZĀCIJA
Studiju process tiek organizēts atbilstoši DU Satversmei, Augstskolu likumam
(http://aic.lv/Rp/Latv/LIK/augs_likums.htm), 2001.gada MK Noteikumiem Nr. 481
“Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu”
(http://www.likumi.lv/doc.php?id=55887) u.c. normatīvajiem dokumentiem, kā arī atbilstoši
DU Senātā pieņemtajiem studijas reglamentējošajiem dokumentiem, imatrikulācija notiek
saskaņā ar DU Uzņemšanas noteikumiem, kurus ik gadu apstiprina DU Senāts.
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Studiju programmas kopējo vadību nodrošina DU Studiju padome, pārējo jautājumu
risināšana ir Sociālo Zinātņu fakultātes Domes un Tiesību katedras pārziņā, kuras
programmas realizācijai pieaicina nepieciešamo akadēmisko personālu. Studijas realizē SZF
auditorijās un citās DU struktūrvienību telpās. Augstākās izglītības profesionālās bakalaura
studiju programmas „Tiesību zinātne” praktisko realizāciju vada programmas direktors
Dr.iur., asoc.prof. J.Teivāns-Treinovskis.
Pēc studiju programmas apguves izglītojamie iegūst profesionālo bakalaura grādu tiesībās un
juriskonsulta kvalifikāciju.
Studiju programmas diploma pielikums atbilst 2007.gada MK noteikumiem Nr.656 „Kārtība,
kādā izsniedzami valsts atzīti augstāko izglītību apliecinoši izglītības dokumenti”. Tas sniedz
objektīvu informāciju un nodrošina kvalifikāciju apliecinošu dokumentu akadēmisku atzīšanu.
Diploma pielikumā ir iekļautas ziņas par diplomā minētās personas sekmīgi pabeigto studiju
būtību, līmeni, kontekstu, saturu un statusu.
Pēc programmas sekmīgas apgūšanas paveras iespējas tālākām studijām Daugavpils
Universitātē un citās augstākās izglītības iestādēs Latvijā, kā arī ārvalstīs.
Studiju programmas kopējais apjoms ir 160 kredītpunkti, tā paredzēta 4 gadu ilgām pilna
laika studijām un 5 gadu ilgām nepilna laika studijām. Studiju programmā “Tiesību zinātne”
iekļauti 20 KP apjomā vispārizglītojošie studiju kursi, 36 KP apjomā nozares teorētiskie
pamatkursi un informācijas tehnoloģiju kursi, 60 KP apjomā nozares profesionālās
specializācijas kursi, un 6 KP apjomā brīvās izvēles kursi, kā arī paredzēta profesionālās
kvalifikācijas prakse 26 KP apjomā. Studijas noslēdzas ar valsts pārbaudījumu, kura
sastāvdaļa ir diplomdarba aizstāvēšana. Diplomdarba apjoms ir 12 KP. Studiju programma
paredz studējošo pētniecisko darbu (studiju darbi, referāti, diplomdarba izstrāde).

2.1.5. IMATRIKULĀCIJAS NOTEIKUMI
Iespēja apgūt profesionālo studiju programmu “Tiesību zinātne” ar profesionālo bakalaura
grādu tiesībās un juriskonsulta kvalifikāciju ir Latvijas Republikas pilsoņiem un Latvijas
Republikas pastāvīgajiem iedzīvotājiem neatkarīgi no dzimuma, sociālā un mantiskā stāvokļa,
rases un nacionālās piederības, politiskajiem uzskatiem un reliģiskās pārliecības,
nodarbošanās un dzīves vietas. Citu valstu pilsoņi studiju programmu var apgūt uz līguma
pamata. No 2004.gada reflektanti pilna laika studijām tiek imatrikulēti programmā konkursa
kārtībā, pamatojoties uz centralizēto eksāmenu rezultātiem latviešu valodā un literatūrā un
pirmajā svešvalodā, papildus punkti tiek piešķirti par CE vēsturē.

2.1.6. STUDIJU PROGRAMMAS PRAKTISKĀ ĪSTENOŠANA
2.1.6.1. Izmantojamās studiju metodes un formas
Programmas īstenošanā tiek izmantotas daudzveidīgas studiju metodes:
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lekcijas;



semināri;



konsultācijas;



patstāvīgais darbs ar zinātnisko literatūru un tiesību aktiem;



darbs grupās.

Studiju metodes tiek izvēlētas atbilstoši katra kursa izvirzītajiem mērķiem un specifikai.
Lekcijas un semināri visbiežāk tiek izmantoti teorētiskajos kursos. Kursos ar praktiskāku
ievirzi vispirms notiek teorētiski pamatotas ievadlekcijas, tad seko teoriju analīze un pārrunas
semināru formā, pēc tam studenti veic individuālo darbu. Noslēgumā šī individuālā darbība
tiek pārrunāta un analizēta gan semināra formā, gan arī studentu darba grupu ietvaros.
Semināros studenti uzstājas ar referātiem, tādejādi iepazīstoties ar tiesību zinātnes pētīšanas
metodēm, diskutējot par tiesiski filozofiskām problēmām; semināros arī tiek rūpīgi iztirzāti
tiesību vēsturiskie, filozofiskie, politiskie un sabiedriskie aspekti, tiesību piemērošanas
metodes. Vadošās mācību metodes ir problēmsituāciju analīze un risinājumi, darbs mazās
grupās (fokusgrupas), lomu spēles, mācību testi, referātu sagatavošana un prezentācija,
mācību pētījumu veikšana, individuālo un grupu projektu izstrāde. Īpaša uzmanība tiek
pievērsta studējošo patstāvīgajam darbam – studiju darbu un referātu sagatavošanai,
literatūras un tiesību aktu analīzei, uzdevumu risināšanai rakstu darbos auditorijā un mājas
darbos, tiesību aktu metodiski pareizai pielietošanai konkrētās situācijās, citu praktisko
iemaņu apgūšanai konkrētu funkciju veikšanai juriskonsulta darbā. Docētājiem studējošo
patstāvīgā darba procesā ir organizatora, konsultanta un eksperta loma. Studiju metodes ir
vērstas uz patstāvīgas, kritiskas domāšanas iemaņu izstrādi studējošiem. Tām jāveicina
studējošo komunikācija, spēja darboties grupā, pārvarēt konfliktus, būt pārliecinātam,
stingram prasībās un izturētam pret likumpārkāpējiem. Jāattīsta patriotisms, humānisma
idejas, cilvēktiesību ievērošana, godīgums, zināšanu radoša izmantošana, zinātniskās izziņas
metožu apguve, zinātkāre, patstāvība darba uzdevumu risināšanā.
Zināšanu novērtēšanā tiek izmantoti kontroldarbi, referāti, esejas, mutiski/rakstiski eksāmeni,
situāciju analīze.

2.1.6.2. Prakse
Kvalifikācijas prakse 26 KP apjomā ārpus Daugavpils Universitātes notiek valsts, pašvaldību
vai komerciestādē atbilstoši praktikanta specializācijai, par ko universitāte, kvalifikācijas
prakses vieta un praktikants noslēdz trīspusīgu prakses līgumu, kurā nosaka prakses vietas,
universitātes un praktikanta tiesības un pienākumus, kvalifikācijas prakses ilgumu, līguma
izbeigšanās nosacījumus un citus būtiskus jautājumus.
Studējošo prakse notiek tiesās, prokuratūras iestādēs, pašvaldībās, vietējās ministriju iestādēs
un citās iestādēs, kuras savā darbībā izmanto algotu profesionālu juristu pakalpojumus.
Prakses mērķis ir iepazīties ar Valsts tiesību aizsardzības institūciju darbinieku un privāto
juridisko firmu un citu uzņēmumu juriskonsultu darbu, apgūt un pilnveidot praktiskās
zināšanas, prasmes un iemaņas, kas ir nepieciešamas šīs kvalifikācijas speciālistiem.
Prakses uzdevumi:


pielietot praksē teorētiskās zināšanas;



iemācīties iegūt, atlasīt un apstrādāt jurista darbībai nepieciešamo informāciju;



iegūt praktiskas iemaņas juridiska rakstura darbību veikšanai.

Prakses norises gaitā studējošais:
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iepazīstas ar prakses vietas darbību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, veicot to
padziļinātu izpēti;



apgūst iestādē paredzētās dokumentācijas vešanas noteikumus;



iemācas patstāvīgi prakses vadītāja kontrolē veikt visas amata aprakstā paredzētās
darbības;



apgūst darbu grupā, komunicējoties ar citiem prakses iestādes darbiniekiem un citu ar
prakses vietu saistīto iestāžu un uzņēmumu amatpersonām;



prakses otrajā posmā studējošais patstāvīgi pilda viņam uzliktos pienākumus,
periodiski konsultējoties ar prakses vadītāju.

2.1.7. VĒRTĒŠANAS SISTĒMA
Studiju programmas apguves vērtēšana tiek veikta saskaņā ar 2001.gada MK Noteikumiem
Nr. 481 “Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu”
(http://www.likumi.lv/doc.php?id=55887), izmantojot šādus pamatprincipus:


vērtējuma obligātuma princips - nepieciešams iegūt pozitīvu vērtējumu par
programmas saturu;



vērtēšanā izmantoto pārbaudes veidu dažādības princips - programmas apguves
vērtēšanā izmanto dažādus pārbaudes veidus; pārbaudes pamatformas – ieskaite,
diferencētā ieskaite un eksāmens;



vērtējuma atbilstības princips - pārbaudes darbos studējošajiem tiek dota iespēja
apliecināt savas analītiskās, radošās un pētnieciskās spējas, apgūtās zināšanas un
zinātnisko atziņu lietošanas prasmi.

1. Eksāmenos un diferencētajās ieskaitēs programmas apguve tiek vērtēta pēc 10 ballu
skalas:


ļoti augsts apguves līmenis (10 – “izcili”, 9 – “teicami”),



augsts apguves līmenis (8 – “ļoti labi”, 7 – “labi”),



vidējs apguves līmenis (6 – “gandrīz labi”, 5 – “viduvēji”, 4 – “gandrīz viduvēji”),



zems apguves līmenis (3 – “vāji”, 2 – “ļoti vāji”, 1 – “ļoti, ļoti vāji”).

2. Par katru studiju kursu vai studiju darbu ieskaita kredītpunktus (KP), ja to apguves
līmenis ir pozitīvs.
Katrā studiju kursā novērtēšanas veidu nosaka docētājs, ņemot vērā sava studiju kursa
specifiku:


ir studiju kursi, kuros notiek regulāras atskaites formas, tās veido studējošie:
metodiskie līdzekļi, aptaujas izdales materiāli, pārbaudes darbu sagatavošana;



ir studiju kursi, kuros vērtēšana notiek kursa noslēgumā;



vērtēšanu nosaka apgūstāmās vielas specifika;



kā rezultātu novērtējošu veidu var uzskatīt izdales materiālu izstādi.

Profesionālās bakalaura studiju programmas “Tiesību zinātne” stuējošo zināšanu līmeni
docētāji novērtē gan semestra laikā, izmantojot patstāvīgā studiju darba pārbaudes formas
(kolokvijus, kontroldarbus, testus, referātus, uzstāšanos semināros, radošo darbu izpildi), gan
sesiju laikā – ieskaitēs un eksāmenos, kas notiek gan mutiski, gan rakstiski.

2.1.8. FINANŠU RESURSI
Galvenais pilna laika studiju finansējuma avots ir valsts budžets un fizisko vai juridisko
personu līdzekļi. Pilna laika studiju vietu skaits, kas tiek finansēts no valsts budžeta
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līdzekļiem, ir samazinājies laika gaitā, mainoties valsts prioritātēm. Nepilna laika studijas tiek
apmaksātas no fizisko vai juridisko personu finansējuma.
Studentu skaits
2007./2008.st.g.
2008./2009.st.g.
2009./2010.st.g.
2010./2011.st.g.
2011./2012.st.g.
2012./2013.st.g.

2.1.8.1.tabula. Studējošo finansējums
Valsts budžeta finansējums
Personīgais finansējums
91
219
59
195
51
188
59
160
43
142
56
114

Sākot ar 2005./2006.studiju gadu Studiju maksas apjoms un kārtība tiek uzrādīta par katru
studiju gadu atsevišķi un tiek iestrādāta studiju līgumā, ko studējošais par visu studiju laiku
bakalaura studiju programmā slēdz ar DU.
2008./2009. – Studiju maksa šajā studiju gadā imatrikulētajiem pilna laika studentiem studiju
maksa ir Ls 950 gadā, bet nepilna laika – Ls 770 gadā.
Kopš 2009./2010. – Studiju maksa šī studiju gada pirmajam kursam pilna laika studijām par
maksu ir Ls 780. Studiju maksa šī studiju gada pirmajam kursam nepilna laika studijām ir Ls
680. Sīkāku informāciju par 2009.gada 15.jūnija DU Senāta lēmumu, kas attiecas uz studiju
maksas atlaidēm skatīt http://www.du.lv/lv/studijas/studiju_maksa

2.1.9. STUDIJU PROGRAMMAS PERSPEKTĪVAIS NOVĒRTĒJUMS
2.1.9.1. Studiju
standartam

programmas

atbilstība

profesionālās

izglītības

DU profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Tiesību zinātne” ir veidota saskaņā
ar LR MK Noteikumiem Nr. 481 „Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās
izglītības valsts standartu”.
2.1.9.1.1. tabula. Profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Tiesību zinātne”
atbilstība profesionālās izglītības standartam
MK noteikumi Nr. 481
Studiju programma „Tiesību zinātne”
Bakalaura programmas apjoms ir vismaz Programmas apjoms ir 160 KP
160 kredītpunktu
Kopējais studiju ilgums profesionālās Kopējais studiju ilgums profesionālās
kvalifikācijas iegūšanai ir vismaz četri gadi kvalifikācijas iegūšanai ir 4 studiju gadi
Profesionālās programmas obligāto saturu veido:
Vispārizglītojošie studiju kursi, kuru apjoms Vispārizglītojošie studiju kursi – 20 KP
ir vismaz 20 kredītpunktu
(Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.348 no Tāds modulis ir iekļauts programmā un
27.05.2007 „Kursos iekļauj
moduli sastāv no šādiem studiju kursiem
uzņēmējdarbības profesionālo kompetenču (Lietvedības pamati 2 KP,
veidošanai (uzņēmumu organizācija un Komunikācijas (saskarsmes) psiholoģija
dibināšana, vadīšanas metodes, projektu 2KP,
izstrādes un vadīšanas pamati, lietvedības Projektu izstrāde un vadība 2 KP , kopā
un finanšu uzskaites sistēma, zināšanas par 6KP)
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sociālā dialoga veidošanu sabiedrībā,
darba
tiesiskās
attiecības
reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem.
Moduli īsteno, izmantojot galvenokārt
kompetences treniņa, lietišķo spēļu un
līdzīgas praktiskās metodes). Moduli vismaz
sešu kredītpunktu apjomā iekļauj visās
bakalaura programmās.”)
Nozares
teorētiskie
pamatkursi
un
informācijas tehnoloģiju kursi, kuru apjoms
ir vismaz 36 kredītpunkti
Bakalaura programmas brīvās izvēles kursi,
kuru apjoms ir vismaz 6 kredītpunkti
Nozares profesionālās specializācijas kursi,
kuru apjoms ir vismaz 60 kredītpunktu
Prakse, kuras apjoms ir vismaz 26
kredītpunkti
Valsts pārbaudījums, kura sastāvdaļa ir
bakalaura
darba
vai
diplomdarba
(diplomprojekta)
izstrādāšana
un
aizstāvēšana un kura apjoms ir vismaz 12
kredītpunktu
Studiju
kursu
izvēli
profesionālajā
programmā, studiju kursu saturu un apjomu,
kā arī prakses saturu atbilstoši iegūstamajai
kvalifikācijai nosaka attiecīgās profesijas
standarts
Pēc profesionālās programmas apguves
piešķir
piektā
līmeņa
profesionālo
kvalifikāciju

Turklāt, viens šajā modulī paredzētajiem
kursiem – Darba tiesības ( 3 KP), ir
iekļauts
Nozares
profesionālās
specializācijas kursu sarakstā saskaņā ar
Juriskonsulta profesijas standartu

Nozares
teorētiskie
pamatkursi
informācijas tehnoloģiju kursi - 36 KP

un

Bakalaura programmas brīvās izvēles kursi
6 KP
Nozares profesionālās specializācijas kursi
- 60 KP
Prakse – 26 KP
Diplomdarbs – 12 KP

Programmas saturs atbilst Juriskonsulta
profesijas standartam

Pēc
studiju
programmas
apguves
izglītojamie
iegūst
piektā
līmeņa
profesionālo kvalifikāciju – juriskonsults

2.1.9.2. Studiju programmas atbilstība profesijas standartam
Šī programma pilnībā atbilst Latvijas Republikas Ministru kabineta apstiprinātajam
juriskonsulta profesijas standartam pēc satura un formas.
Profesionālajā programmā ir iekļauti visi tie studiju kursi, kuri ir paredzēti juriskonsulta
profesijas standartā. Programmā paredzētā kvalifikācijas prakse 26 KP apmērā arī atbilst
nepieciešamajām prasībām (sk. 3.tabulu).
2.1.9.2.1.tabula. Studiju programmas atbilstība profesijas standartam
Zināšanas, kuras
pieprasa juriskonsulta profesijas standarts
Tiesību teorija
Tiesību vēsture
Konstitucionālās tiesības
Administratīvās tiesības
Administratīvais process
Civiltiesību vispārīgā daļa
Saistību tiesības
Lietu tiesības
Ģimenes tiesības
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Obligātie studiju kursi DU programmā
„Tiesību zinātne”
Tiesību teorija
Latvijas valsts un tiesību vēsture
Konstitucionālās tiesības
Administratīvās tiesības
Administratīvā procesa tiesības
Civiltiesību vispārīgie pamati
Saistību tiesības
Lietu (īpašuma) tiesības
Ģimenes tiesības un mantojuma tiesības

Mantojuma tiesības
Komerctiesības
Darba tiesības
Civilprocess
Krimināltiesības
Kriminālprocess
Starptautiskās tiesības
Eiropas Kopienu tiesības
Vides tiesības
Nodokļu tiesības
Profesionālā ētika
Lietišķā informātika
Runas māksla
1. svešvaloda
2. svešvaloda
Lietvedība
Ekonomika
Politikas zinātne
Eiropas cilvēktiesības
Komunikācijas prasme
Kultūras vēsture
Tiesību filozofija

Komerctiesības
Darba tiesības
Civilprocesa tiesības
Krimināltiesības
Kriminālprocesa tiesības
Starptautiskās tiesības
Eiropas Kopienu tiesības
Vides tiesības
Nodokļu tiesības
Profesionālā ētika
Lietišķā informātika
Runas māksla
Svešvalodu studijas juristiem
Krievu valoda juristiem
Lietvedības pamati
Ekonomika
Politoloģija
Eiropas cilvēktiesības
Saskarsmes (komunikācijas) psiholoģija
Latvijas kultūras vēsture
Tiesību filozofija
Juridiskā metodoloģija
Ievads studijās
Runas māksla
Zemes tiesības
Valsts teorija
Pašvaldību tiesības
Projektu izstrāde un vadība

2.1.9.3. Studiju rezultātu un programmas salīdzinājums līdzīgām
studiju programmām Latvijā (1) un Eiropas Savienības valstīs (2)
DU studiju programma “Tiesību zinātne” ietver sevī Minsteres
universitātes Juridiskās fakultātes, Helsinku universitātes Juridiskās
Universitātes Juridiskās fakultātes, Latvijas Universitātes Juridiskās
Policijas akadēmijas, Lietuvas Tiesību universitātes pieredzi speciālistu
zinātnes jomā, ievērojot pašas universitātes darbības īpatnības.

Vestfāles Vilhelma
fakultātes, Upsalas
fakultātes, Latvijas
sagatavošanā tiesību

2.1.9.3.1.tabula. Studiju programmas salīdzinājums ar līdzīgām studiju programmā ES valstīs
Viļņas Universitātes studiju
DU profesionālo studiju
Stokholmas universitātes
programma
programma
tiesību zinātņu profesionālo
“Tiesību profesionālā
“Tiesību zinātne”
studiju programma
kvalifikācija”
Vispārizglītojošie studiju
kursi:
Ievads studijās
Tiesību filozofija
Svešvaloda
Latvijas kultūras vēsture
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Obligātie studiju kursi:

Obligātie studiju kursi:
Ievads tiesību zinātnē

Ievads filozofijā
Svešvaloda
Lietuviešu valodas kultūra

Lietvedības pamati
Politoloģija
Politoloģija
Runas māksla
Saskarsmes (komunikācijas)
psiholoģija
Loģika
Projektu izstrāde un vadība
Krievu valoda juristiem
Romiešu civiltiesības
Latīņu valoda
Ārzemju tiesību vēsture
Nozares teorētiskie
pamatkursi un informācijas
tehnoloģiju kursi
Valsts teorija
Tiesību teorija
Tiesību teorija
Ekonomika
Ekonomiskā
teorija
(makroekonomika)
Latvijas valsts un tiesību Lietuvas valsts un tiesību
vēsture
vēsture
Konstitucionālās tiesības
Lietuvas
Republikas
konstitucionālās tiesības
Tiesu
varas
institūciju Tiesību aizsardzības iestādes
tiesības
Starptautiskās
publiskās Starptautiskās
publiskās
tiesības
tiesības
Civiltiesību vispārīgie pamati Civiltiesības
Profesionālā ētika
Lietišķā informātika
Tiesību informātikas un
statistikas pamati
Eiropas cilvēktiesības
Sociālās tiesības
Juridiskā metodoloģija
Finansu tiesības
Starptautiskās
privātās
tiesības
Tiesību filozofija
Civila aizsardzība
Banku darbības regulēšanas
tiesības
Tiesību teorijas un prakses
problēmas
Ekonomiskā
teorija
(mikroekonomika)
Intelektuālā īpašuma tiesības
Konkurences un patērētāju
aizsardzības tiesības
Politisko un tiesību teoriju
vēsture
Seima tiesības
Salīdzinošās konstitucionālās
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Biznesa ekonomika
Asociāciju tiesības

Tiesības un ekonomika
Tiesību vēsture
Konstitucionālās tiesības

Publiskās
starptautiskās
tiesības
Privātās tiesības:
Tiesības un informātika
Celtniecības līgumu tiesības
Tiesību metode
Kredīttiesības;
Starptautiskās
privātās
tiesības
Jurisprudence
Mārketinga tiesības

tiesības
Starptautisko un Eiropas
Savienības
informātikas
tiesību pamati
Nozares profesionālās
specializācijas kursi
Administratīvās tiesības
Nodokļu tiesības
Administratīva
procesa
tiesības
Eiropas Kopienu tiesības
Lietu (īpašuma) tiesības
Ģimenes un mantojuma
tiesības
Saistību tiesības
Civilprocesa tiesības
Komerctiesības
Vides tiesības
Krimināltiesības
Darba tiesības
Kriminālprocesa tiesības
Zemes tiesības
Pašvaldību tiesības
Izvēles kursi
Programmas ietvaros tiek
piedāvāti izvēles kursi šādos
specializācijas virzienos:
Filozofijas pamati
Policijas tiesības
Satiksmes tiesības

Administratīvās tiesības
Nodokļu tiesības

Administratīvās tiesības
Nodokļu tiesības

Eiropas Savienības tiesības

Eiropas Kopienas tiesības
Nekustamā īpašuma tiesības;
Ģimenes tiesības;

Civilprocess
Komerctiesības
Ekoloģiskās tiesības
Krimināltiesības
Darba tiesības
Kriminālprocess
Zemes tiesības

Izvēles kursi

Ētika
Notariāts
Arbitrāža

Romiešu civiltiesības
Reliģijas vēsture
Romiešu civiltiesības
Tiesu psihiatrija
Latīņu valoda juristiem
Loģika
Pasaules kultūras vēsture

17

Krimināltiesības
Darba tiesības;

Intelektuālā īpašuma tiesības;

Grāmatvedības
pamati

Psiholoģijas pamati
Kriminālistika
Kriminoloģija

Līgumtiesības;
Procesuālās tiesības
Tirdzniecības tiesības;

Kriminālistika
Kriminoloģija

Izvēles kursi

Ievads Zviedrijas tiesībās
Eiropas Komerctiesības
Eiropas Intelektuālā īpašuma
tiesības
uzskaites Starptautiskās tirdzniecības
un maksātnespējas tiesības
Publiskās
starptautiskās
tiesības
Starptautiskās vides tiesības
Tiesības un ekonomika
Tiesību
teorija
Skandināvijas perspektīva
Jūras un transporta tiesības
Krimināltiesības un filozofija
Eiropas Savienības banku un
finanšu tiesības
Salīdzinošās tiesības
Anglijas un Amerikas tiesības
Eiropas
starptautiskās
procesuālās tiesības
Eiropas
privātās
starptautiskās tiesības
Starptautiskās

krimināltiesības
Apdrošināšana pret risku jūrā
Pirmajā, otrajā un trešajā
studiju gadā studenti izstrādā
studiju darbus, kuri attīsta
patstāvīgā pētnieciskā darba
iemaņas un palīdz izvēlēties
specializāciju.
Ceturtajā
studiju gadā studenti izstrādā
un aizstāv diplomdarbu 12
KP apjomā

Piektajā studiju gadā
9.semestrī tiek izstrādāta
paredzēta kvalifikācijas darba disertācija (10 KP)
izstrāde un aizstāvēšana. Kā
sagatavošanās tam ir
paredzēts specializēts
semināru kurss, kura apjoms
ir 4 KP

4 gadi

5 gadi

4,5 gadi

160
Kvalifikācijas prakse – 26
KP

205 KP
Profesionālā prakse – 8 KP

187 KP
-

Diplomdarbs 12 KP

Nobeiguma pārbaudījums
Eksāmens Civiltiesības un
Civilprocesā

Valsts pārbaudījums nav
jākārto, ja studentiem visos
priekšmetos vērtējums ir
apmierinoši (B)

Daugavpils Universitātes studiju programma balstās uz padziļinātu obligāto studiju kursu
apguvi un studentu tiesiskās domāšanas attīstīšanu.
Veiktais salīdzinājums ļauj izdarīt secinājumu, ka visas šīs programmas ir līdzīgas un to
pamatā ir klasiskās juridiskās fakultātes prasības. Viļņas Universitātes studiju programma
“Tiesību profesionālā kvalifikācija” pēc savas būtības vispār maz atšķiras no Daugavpils
Universitātes profesionālās studiju programmas “Tiesību zinātne”. Lietuviešu programmai ir
nedaudz lielāks kredītpunktu apjoms, taču studiju kursu saturs ir ļoti tuvs Daugavpils
Universitātes programmai. Viļņas universitātei ir plašāki pēc apjoma tādi studiju kursi kā
krimināltiesības, tiesību teorija un darba tiesības. Tai pašā laikā, kā redzams no salīdzinājuma,
Daugavpils Universitātes programmā ir paredzēts trīs reizes lielāks kvalifikācijas prakses
apjoms. Tas viss parāda, ka Daugavpils Universitātes studiju programmai ir spilgtāk izteikts
praktiskais novirziens, kas vairāk atbilst profesionālajai studiju programmai, kā arī Latvijas
Republikas Ministru kabineta noteikumiem par profesionālo augstāko izglītību.
Stokholmas Universitātes studiju programma atšķiras ar paplašinātu privāttiesību bloku, kurš
papildus satur tādus studiju kursus kā tirdzniecības tiesības, kredīttiesības un celtniecības
līgumu tiesības. Visi Stokholmas Universitātes izvēles studiju kursi ir orientēti uz dažāda
rakstura starptautisko un kaimiņvalstu tiesību nozarēm.
Nobeiguma pārbaudījums Viļņas Universitātei ir pilnībā orientēts uz civiltiesisko attiecību
iedziļinātu studēšanu. Šajā ziņā Daugavpils Universitātes programmas ietvaros izvēlētajam
pārbaudījumam ir universālāks raksturs. Stokholmas Universitātē noslēguma pārbaudījumi
sekmīgas studiju gaitas gadījumā vispār nav paredzēti. Taču studiju ilguma un apjoma ziņā
Stokholmas universitātes tiesību zinātņu programma arī maz atšķiras no Daugavpils tiesību
programmas.
2.1.9.3.2.tabula. Studiju programmas salīdzinājums ar līdzīgām studiju programmā Latvijā
DU profesionālo studiju
Biznesa Augstskolas
Sociālo tehnoloģiju
programma
|”Turība”2.līmeņa
augstskolas Tiesību zinātņu
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“Tiesību zinātne”

Vispārizglītojošie studiju
kursi:
Ievads studijās
Svešvaloda
Latvijas kultūras vēsture

profesionālās augstākās
izglītības studiju programma
TIESĪBU ZINĀTNES

profesionālo studiju
programma

Obligātie studiju kursi:

Vispārizglītojošie studiju
kursi:
Mācīšanās iemaņu apguves
metodika
1. svešvaloda

Prezentācijas prasme
Lietišķā svešvaloda

Kultūras vēsture
Lietvedības pamati
Lietvedība
Politoloģija
Politoloģija
Runas māksla
Saskarsmes (komunikācijas)
psiholoģija
Projektu izstrāde un vadība
Krievu valoda juristiem
Filozofija
Menedžments
Ārvalstu tiesību vēsture

Nozares teorētiskie
pamatkursi un informācijas
tehnoloģiju kursi
Valsts teorija
Tiesību teorija
Ekonomika
Latvijas valsts un tiesību
vēsture
Konstitucionālās tiesības

Vispārējā valsts zinātne
Tiesību teorija
Komercdarbība
Latvijas tiesību vēsture
Konstitucionālās tiesības

Tiesu
varas
institūciju
tiesības
Starptautiskās
publiskās
tiesības
Civiltiesību vispārīgie pamati
Profesionālā ētika
Lietišķā informātika
Eiropas cilvēktiesības
Juridiskā metodoloģija
Tiesību filozofija
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Tiesību aizsardzības iestādes
Starptautiskās
publiskās
tiesības
Civiltiesības. Vispārīgā daļa.
Profesionālā ētika

Lietvedības pamati
Politoloģijas pamati
Tiesu runa
Komunikāciju prasme

2. svešvaloda
Grāmatvedības
uzskaites
pamati
Biznesa ekonomiskie pamati
Civilā aizsardzība
Eiropas integrācijas pamati
Filozofijas pamati
Nozares teorētiskie
pamatkursi un informācijas
tehnoloģiju kursi
Vispārējā valstszinātne
Tiesību teorija
Latvijas tiesības vēstures
kontekstā
Konstitucionālās tiesības. 1.
un 2.daļa
Tiesību aizsardzības iestādes

Starptautiskās
publiskās
tiesības
Civiltiesības. Vispārīgā daļa
Profesionālā ētika
Datoru informātikas sistēmu
pamati
Cilvēktiesības
Cilvēktiesības
Juridiskās metodes mācība un Ārvalstu tiesību vēsture
praktikums
Tiesību filozofija
Tiesību filozofija
Starptautiskās
privātās
tiesības
Romiešu civiltiesību pamati
Salīdzinošā jurisprudence

Nozares profesionālās
specializācijas kursi
Administratīvās tiesības
Nodokļu tiesības

Administratīvās tiesības

Finanšu tiesības
procesa Administratīvais process

Administratīva
tiesības
Eiropas kopienu tiesības
Lietu (īpašuma) tiesības

Apdrošināšanas tiesības
Nozares profesionālie un
izvēles
Administratīvās tiesības
Finanšu un nodokļu tiesības.
Banku tiesības
Administratīvais process

Eiropas Savienības tiesības
Civiltiesības. Lietu tiesības.

Eiropas Savienības tiesības
Civiltiesības. Lietu (īpašuma)
tiesības
Ģimenes un mantojuma Civiltiesības. Ģimenes un Civiltiesības.
Ģimenes
tiesības
mantojuma tiesības.
tiesības
Civiltiesības.
Mantojuma tiesības
Saistību tiesības
Civiltiesības.
Saistību Civiltiesības. Saistību tiesības
tiesības.
Civilprocesa tiesības
Civilprocess
Civilprocess
Komerctiesības
Komerctiesības
Komerctiesības. 1.un 2.daļa
Vides tiesības
Ekoloģiskās tiesības
Vides tiesības
Krimināltiesības
Krimināltiesības
Krimināltiesības. Vispārējā
daļa. Sevišķā daļa
Darba tiesības
Darba tiesības
Darba tiesības
Kriminālprocesa tiesības
Kriminālprocess
Kriminālprocess
Zemes tiesības
Intelektuālā īpašuma tiesības.
Pašvaldību tiesības
Pašvaldību tiesības
Pašvaldību tiesības
Datori un likumdošana
Izvēles kursi
Filozofijas pamati
Autortiesības
Policijas tiesības
Diplomātiskās un konsulārās
tiesības
Satiksmes tiesības
Starptautiskās tirdzniecības
tiesības
Romiešu civiltiesības
Muitas tiesības
Latvijas kultūras vēsture
Darba drošība un aizsardzība
Reliģijas vēsture
Līgumu sastādīšana
Romiešu civiltiesības
Notariāts
Tiesu psihiatrija
Grāmatvedība audits revīzija
Latīņu valoda juristiem
Eiropas
starptautiskās
procesuālās tiesības
Loģika
Eiropas
privātās
starptautiskās tiesības
Pasaules kultūras vēsture
Starptautiskās
krimināltiesības
Psiholoģijas pamati
Apdrošināšana pret risku jūrā
Kriminoloģija
Kriminoloģija
Kriminālistika
Kriminālistika
Specializācijas/ ierobežotās
izvēles priekšmeti
1. Transporta pakalpojumu
tiesiskais nodrošinājums
20

Dzelzceļa
un
autopārvadājumu tiesiskais
nodrošinājums
1.2. Gaisa pārvadājumu un
jūras transporta tiesiskais
nodrošinājums
2. Nekustamā īpašuma tirgus
tiesiskais nodrošinājums
Darījumi
ar
nekustamo
īpašumu
Nekustamā
īpašuma
vērtēšana
3. Mazā un vidējā biznesa
tiesiskais nodrošinājums
Tirgzinības
Biznesa drošības pamati
Datoru informātikas sistēmu
pamati. 2.daļa
Notariāta tiesības
Starptautiskās privāttiesības
Finanšu tirgus regulēšana
Tiesību teorijas mūsdienu
problēmas
Vadības pamati
2. svešvaloda. 2.daļa
1.svešvaloda
Zemes tiesības
Sociālā psiholoģija
Latvijas kultūras vēsture
Darba un sociālās tiesības
Bāriņtiesu un pagasttiesu
tiesiskā darbība
Pirmajā, otrajā un trešajā
studiju gadā studenti izstrādā
studiju darbus, kuri attīsta
patstāvīgā pētnieciskā darba
iemaņas un palīdz izvēlēties
specializāciju.
Ceturtajā
studiju gadā studenti izstrādā
un aizstāv diplomdarbu

Pirmajā, otrajā un trešajā
studiju gadā studenti izstrādā
studiju darbus, kuri attīsta
patstāvīgā pētnieciskā darba
iemaņas un palīdz izvēlēties
specializāciju. Ceturtajā
studiju gadā studenti izstrādā
un aizstāv diplomdarbu

Pirmajā, otrajā un trešajā
studiju gadā studenti izstrādā
studiju darbus, kuri attīsta
patstāvīgā pētnieciskā darba
iemaņas un palīdz izvēlēties
specializāciju.
Ceturtajā
studiju gadā studenti izstrādā
un aizstāv diplomdarbu

4 gadi

4 gadi

4 gadi

160
Kvalifikācijas prakse – 26
KP

160 KP
Kvalifikācijas prakse – 26
KP
Nobeiguma pārbaudījums
Diplomdarbs

160 KP
Kvalifikācijas prakse – 26
KP

Diplomdarbs

Diplomdarbs

No Daugavpils Universitātes studiju programmas salīdzinājuma ar Latvijā realizējamām
analoģiskām studiju programmām redzams, ka tās faktiski identiskas DU un Biznesa
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Augstskolā „Turība”. Tas ir loģiski, jo šīm programmām ir jāatbilst juriskonsulta profesijas
standartam. Daugavpils Universitātei ir vairāk izvēles kursu, kurus studējošie var apgūt, ja tie
viņus interesē un ir saistīti ar specializāciju izvēloties nodarbinātības raksturu nākotnē.
No abām šīm programmām atšķiras Sociālo tehnoloģiju augstskolas programma. Tai ir
īpatnēja (piemēram, nodaļas Nozares profesionālie un izvēles kursi, Specializācijas/
ierobežotās izvēles priekšmeti) struktūra. Šai sakarā diezgan grūti saprast, kur ir robeža starp
nozares profesionālajiem un izvēles kursiem. Daži no šajā nodaļā norādītajiem studiju
kursiem – kriminālistika, kriminoloģija, starptautiskās krimināltiesības, apdrošināšana pret
risku jūrā u.c. - nav saistīti ar juriskonsulta profesiju un varētu būt iekļauti tikai starp brīvās
izvēles kursiem.

2.1.10. STUDĒJOŠIE
2.1.10.1. Studējošo skaits
GADS
2007./2008.
2008./2009.
2009./2010.
2010./2011.
2011./2012.
2012./2013.

2.1.10.1.1.tabula. Studējošo skaits
PILNA LAIKA
NEPILNA LAIKA
STUDIJAS
STUDIJAS
182
128
143
111
139
100
130
89
139
46
131
39

KOPĀ
310
254
239
219
185
170

2.1.10.2. Pirmajā studiju gadā imatrikulēto studējošo skaits
GADS
2007./2008.
2008./2009.
2009./2010.
2010./2011.
2011./2012.
2012./2013.

2.1.10.2.1.tabula.Imatrikulēto skaits
PILNA LAIKA
NEPILNA LAIKA
STUDIJAS
STUDIJAS
52
27
37
30
45
15
48
14
48
31
-

2.1.10.3. Absolventu skaits
2.1.10.3.1.tabula. Absolventu skaits
Gads
Absolventu skaits
2007./2008.
44
2008./2009.
45
2009./2010.
40
2010./2011.
47
2011./2012.
31
2012./2013.
42
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KOPĀ
79
67
60
62
48
31

2.1.10.4. Studējošo aptauju rezultāti un to analīze
Aptaujas galvenie rezultāti 2008./2009. studiju gadā:
Studiju kursu piedāvājuma svarīgums, kā arī pasniegšanas līmenis ir vērtēti samērā augsti, t.i.,
studiju kursa svarīgums tika novērtēts 4,15, pasniegšanas līmenis – 4,02 pēc 5 ballu
vērtēšanas skalas. Vissvarīgākie studiju kursi pēc studējošo viedokļa ir Krimināltiesības,
Tiesību teorija, Konstitucionālās tiesības, Administratīvā procesa tiesības. Visaugstāk vērtētie
studiju kursi pēc pasniegšanas līmeņa: Krimināltiesības, Latvijas valsts un tiesību vēsture,
Kriminālprocesa tiesības u.c.
Visus studējošos apmierina izvēlētā studiju programma kopumā, t.sk. „pilnīgi apmierina” +
„pamatā apmierina” – 80%, daļēji apmierina – 22%; 81% studējošo apmierinoši vērtēja
sadarbību ar mācībspēkiem; 82% studējošie apmierinoši vērtēja studiju programmas
realizēšanu kopumā; taču 75% studējošie apgalvoja, ka studiju programmas nodrošinājums ar
vieslektoriem ir pietiekams. Diemžēl tikai 37% studējošo apgalvoja, ka studiju procesa
nodrošinājums ar mācību literatūru un metodisko materiālu ir pietiekams. Izvēles kursu
piedāvājuma kā pietiekamu atzīmēja 59% studējošo.
Aptaujas galvenie rezultāti 2009./2010. studiju gadā:
Studiju kursu piedāvājuma svarīgums, kā arī pasniegšanas līmenis ir vērtēti samērā augsti, t.i.,
studiju kursa svarīgums tika novērtēts 4,18, pasniegšanas līmenis – 4,06 pēc 5 ballu
vērtēšanas skalas. Vissvarīgākie studiju kursi pēc studējošo viedokļa ir Tiesību teorija,
Krimināltiesības, Kriminālprocesa tiesības u.c. Visaugstāk vērtētie studiju kursi pēc
pasniegšanas līmeņa: Tiesību teorija, Valsts teorija, Politoloģija, Kriminālsodu izpildes
tiesības u.c.
Visus studējošos apmierina izvēlētā studiju programma kopumā, t.sk. „pilnīgi apmierina” +
„pamatā apmierina” – 75%; 80% studējošie apmierinoši vērtēja sadarbību ar mācībspēkiem;
80% studējošie apmierinoši vērtēja studiju programmas realizēšanu kopumā; toties 66%
studējošo apgalvoja, ka studiju programmas nodrošinājums ar vieslektoriem ir pietiekams.
Diemžēl tikai 38% studējošo apgalvoja, ka studiju procesa nodrošinājums ar mācību literatūru
un metodisko materiālu ir pietiekams.
2010./2011. studiju gada aptaujas galvenie rezultāti:
Studiju kursu piedāvājuma svarīgums, kā arī pasniegšanas līmenis ir vērtēti diezgan augsti.
Kā svarīgākie studiju kursi minēti Tiesu varas institūciju tiesības, Krimināltiesības, Darba
tiesības, Civilprocesa tiesības u.c. Pēc pasniegšanas līmeņa studējošie visaugstāk vērtē
Komerctiesības, Starptautiskās tiesības, Politoloģiju, Darba tiesības.
Visus studējošos apmierina izvēlētā studiju programma kopumā, t.sk. „pilnīgi apmierina”
23%, „pamatā apmierina” – 57%, daļēji apmierina – 20%; 91% studējošo apmierinoši vērtēja
sadarbību ar mācībspēkiem; 87% studējošo apmierinoši vērtēja studiju programmas
realizēšanu kopumā. Puse studējošo norādīja, ka izvēles studiju kursu piedāvājums ir
pietiekams, 58% studējošo uzskata, ka nodrošinājums ar vieslektoriem ir pietiekams. Taču
tikai 37% studējošo norādīja, ka mācību literatūras un metodisko materiālu ir pietiekami.
2011./2012. studiju gada aptaujas galvenie rezultāti:
Studējošo aptaujās kā svarīgākie studiju kursi minēti Tiesību teorija, Krimināltiesības,
Saistību tiesības, Civilprocesa tiesības, Kvalifikācijas prakse. Pēc pasniegšanas līmeņa
studējošie visaugstāk vērtē Tiesību teoriju, Valsts teoriju, Latvijas valsts un tiesību vēsturi.
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Studējošie vēlētos palielināt apjomu tādiem studiju kursiem kā Svešvalodu studijas juristiem,
Krimināltiesības, Administratīvās tiesības, Ģimenes un mantojuma tiesības, Administratīvā
procesa tiesības, Saistību tiesības u.c.
Visus studējošos apmierina izvēlētā studiju programma: „pilnīgi apmierina” 67%, „pamatā
apmierina” – 33%; visi studējošie apmierinoši vērtēja sadarbību ar mācībspēkiem un studiju
programmas realizēšanu kopumā. 83% studējošo norādīja, ka izvēles studiju kursu
piedāvājums ir pietiekams un ka nodrošinājums ar vieslektoriem ir pietiekams.
2012./2013. studiju gada aptaujas galvenie rezultāti:
Studējošo aptaujās kā svarīgākie studiju kursi minēti Svešvalodu studijas juristiem, Tiesību
teorija, Krimināltiesības, Administratīvās tiesības, Starptautiskās tiesības, Kvalifikācijas
prakse. Pēc pasniegšanas līmeņa studējošie visaugstāk vērtē Tiesību teoriju (5), Valsts teoriju
(4,9), Politoloģiju (4,9). Studējošie vēlētos palielināt apjomu tādiem studiju kursiem kā
Politoloģija, Starptautiskās tiesības, Nodokļu tiesības, Kvalifikācijas prakse.
Studējošo apmierinātība ar izvēlēto studiju programmu: „pilnīgi apmierina” 21%, „pamatā
apmierina” – 59%, „daļēji apmierina” – 17%, bet „neapmierina” – 3%; 85% studējošie
apmierinoši vērtēja sadarbību ar mācībspēkiem un 87% - studiju programmas realizēšanu
kopumā. 61% studējošo norādīja, ka izvēles studiju kursu piedāvājums ir pietiekams un 73% ka nodrošinājums ar vieslektoriem ir pietiekams (studentu aptaujas rezultāti parādīti
7.pielikumā).

2.1.10.5. Absolventu aptauju rezultāti un to analīze
Absolventu aptauju rezultāti rāda, ka absolventi pārsvarā ir apmierināti ar studijām
Daugavpils Universitātes tiesību programmās (86%). 14% absolventu norāda, ka vairāk
apmierināti, nekā neapmierināti un netika konstatētas anketas, kurās būtu atbilde
„neapmierināti” vai „vairāk neapmierināti nekā apmierināti”.
Uz jautājumu, vai DU pastāv reāla iespēja apgūt jurista darbam nepieciešamās
pamatzināšanas, 67% atbildēja „jā” un tikai 34% pārsvarā „jā”. Arī šajā jautājumā netika
sniegtas negatīvas atbildes.
Interesi izraisa tas, ka tikai nepilni 2% studējošo atkārtotu studiju gadījumā neizvēlētos studēt
Daugavpils Universitātē, turklāt pat šajā gadījumā par iemeslu tika minēta nevis studiju
kvalitāte, bet gan izglītības apgūšanas vieta (izvēlētos Rīgu Daugavpils vietā).
Visi absolventi ļoti augsti novērtē docētāju kvalifikācijas līmeni Daugavpils Universitātē un
prasību līmeni kvalifikācijas iegūšanai, kurš tiek uzskatīts par augstāko Latgales reģionā.

2.1.10.6. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā
Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā un studiju programmas satura un tās
kvalitātes uzlabošanā tiek nodrošināta ne tikai iesaistot viņus programmas darba izvērtējumā,
bet arī risinot konkrētus, ar programmu un tās realizāciju saistītus jautājumus. Savu
priekšlikumu vai iebildumu izskatīšanu par studiju grafiku, nodarbību sarakstu, atsevišķu
studiju kursu vai pat to daļu pilnveidošanu studējošie deleģē programmas direktoram vai
katedras vadītājam, kurš tālāk tos virza izskatīšanai katedras sēdē vai SZF Domē.
Profesionālās studiju programmas „Tiesību zinātne” pārstāvji aktīvi darbojas studentu
pašpārvaldē, respektīvi, DU Studentu Padomē (J.Rimvids-Mickevičs bija Studentu Padomes
priekšsēdētājs), ar kuras starpniecību tiek apkopoti un sagatavoti priekšlikumi studiju procesa
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un studiju vides kvalitātes uzlabošanai. Studējošie ir pamatojuši un sagatavojuši konstruktīvus
priekšlikumus saistībā ar studiju procesa organizācijas un studējošo studiju un dzīves apstākļu
uzlabošanu, piemēram, par Studējošo servisa centra izveidošanu, par DU Informācijas dienu
un darbu ar reflektantiem, par dienesta viesnīcām u.c.
Studējošie, tieši komunicējot ar studiju programmas direktoru un docētājiem, kā arī SZF
prodekānu, risina jautājumus par studiju kursu gaitu un studiju procesa norisi, par neskaidriem
jautājumiem vai aktuālām problēmām studiju kvalitātes nodrošināšanā u.tml.

2.2. PROFESIONĀLĀ MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMA „TIESĪBU ZINĀTNE”
2.2.1. STUDIJU PROGRAMMAS MĒRĶI UN UZDEVUMI
Programmas mērķis: sagatavot augstas profesionālas kvalifikācijas speciālistus tiesību
nozarē reģiona vajadzībām Latgalē saistībā ar Latvijas integrēšanos Eiropas Savienībā,
īstenojot nozarei un specializācijai raksturīgu padziļinātu zināšanu un prasmju apguvi, kas
sagatavo jaunrades, pētnieciskajam un pedagoģiskajam darbam nozarē.
Programmas uzdevumi:


veicināt personības vispusīgu attīstību, sniedzot plašas zināšanas to sabiedriskajā,
ekonomiskajā, politiskajā, filozofiskajā un starptautiskajā izpratnē;



attīstīt spēju analītiski izprast tiesības kā nacionālajā tā arī Eiropas Savienības līmenī
un pielietot likumus un citus normatīvos aktus;



nodrošināt studiju procesā iespēju apgūt nepieciešamo vadoša un radoša praktiska
darba pieredzi darbībai tiesību aizsardzības iestādēs un privātajā biznesā;



veicināt pētniecisko darbu tiesību zinātnes nozarē, apgūt jaunrades un projektēšanas
prasmes;



izstrādāt un aizstāvēt maģistra darbu;



veicināt motivāciju tālākai izglītības līmeņa paaugstināšanai un sistemātiskai
profesionālās kvalifikācijas pilnveidei.

2.2.2. IEGŪSTAMIE STUDIJU REZULTĀTI ZINĀŠANU,

PRASMJU UN KOMPETENČU

FORMĀ

Sekmīgi izpildot studiju programmas prasības, studējošie padziļina savas zināšanas par
jaunākajām atziņām tiesību teorijas un tiesību tālākveidošanas jomā Latvijā un ārvalstīs;
izvēlētajā tiesību apakšnozarē; pedagoģijā un psiholoģijā. Apgūst prasmes juridiska rakstura
problēmu identificēšanā un risināšanā; zinātniskās un pētnieciskās darbības veikšanā; dažādu
juridisko pieeju salīdzinošā analīzē; komplicētu konfliktsituāciju risināšanā.
Zināšanas:
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studējošie pārzina starptautiskos, ES un LR normatīvos aktus un institucionālo
sistēmu;



izprot tiesību zinātņu apakšnozaru savstarpējo saistību un daudzveidību;



izprot mijiedarbību starp ekonomisko, sociālo un tiesisko vidi sabiedrības attīstības
gaitā;



apzinās ilgtspējīgas tiesību un tiesību nozares politikas attīstības koncepciju kā pamatu
korektu tiesību normu piemērošanai un subjektīvu tiesību aizsardzībai;



spēj parādīt izvēlētās tiesības nozares un apakšnozares padziļinātas un specializētās
zināšanas, kā arī svarīgāko jēdzienu un likumsakarību izpratni;



spēj parādīt tiesību starpnozaru aspektā raksturīgās specializētās zināšanas, kā arī
atbilstošo jēdzienu un likumsakarību izpratni.

Prasmes. Studējošie prot:


organizēt savu patstāvīgo darbu;



pielietot studiju laikā iegūtās praktiskās iemaņas un teorētiskās zināšanas lēmumu
izstrādē un pieņemšanā;



sagatavot un izmantot informāciju tiesību zinātnes jomā;



noteikt galvenos uzdevumus tiesību zinātnes jomā un atsevišķās tiesību zinātnes
apakšnozarēs;



argumentēti izskaidrot un diskutēt par problēmjautājumiem dažādās tiesību zinātnes
apakšnozarēs;



izvērtēt un kritiski analizēt Latvijas Republikas un starptautisko normatīvo regulējumu
dažādās tiesību zinātnes apakšnozarēs; veikt iegūto rezultātu analīzi, sagatavot
pārskatus, prognozēt un modelēt nākotnes situācijas, izmantojot normatīvo
regulējumu;



patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt sarežģītas zinātniskas un profesionālas
problēmas;



izstrādāt normatīvo aktu projektus;



sagatavot un sniegt sabiedrībai ar tiesību zinātni saistītu problēmu loku informāciju;



uzstāties, argumentēti izteikt savu viedokli;



strādāt komandā (grupā);



plānot un organizēt savu un struktūrvienības darbību;



spēj parādīt tiesību un tiesību normu piemērošanas specifiskās prasmes, risinot
dažādus uzdevumus, formulējot spriedumus un veicot pamatojumus.

Papildus bakalaura kompetencēm, profesionālais maģistrs spēj komunicēt sarežģītos
akadēmiskos jautājumus gan speciālistu, gan nespeciālistu vidē, patstāvīgi, un kritiski
formulēt un analizēt sistemātiski sarežģītas praktiskas problēmas, patstāvīgi turpināt savu
kompetenču pilnveidi un specializāciju.
Kompetence:
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tiecas pilnveidot savas zināšanas un prasmes atbilstoši darbības sfērai;



seko līdzi jaunākajai Latvijas un ārzemju periodikai, mācību un zinātniskajai
literatūrai, kā arī aktuālajām tendencēm sava praktiska darba plānošanā.



spēj savā profesionālajā darbībā balstīties uz ilgtspējīgiem attīstību veicinošiem
principiem;



spēj ievērot saskarsmes vispārīgas un tiesiskas kultūras un profesionālās ētikas
normas;



iegūt, atlasīt un analizēt zinātnisku un mācību literatūru, zinātniskos rakstus, ieskaitot
Internet avotus, tiesas prakses materiālus;



integrēt dažādu jomu (ekonomika, politoloģija, socioloģija, psiholoģija) zināšanas;



izvērtēt savas profesionālās darbības ietekmi uz sabiedrību;



ar sapratni un iecietību uzskatīt citu speciālistu un cilvēku viedokļus un viņu darba
rezultātus;



parādīt izpratni un atbildību par personīgā veikuma precizitāti un zinātniskuma
principu ievērošanu.

2.2.3. STUDIJU PROGRAMMAS SATURS UN PLĀNS
2.2.3.1.tabula. Profesionālās maģistra studiju programmas
„ Tiesību zinātne” /bez profesionālās kvalifikācijas iegūšanas/ saturs
Sekmju
kontroles
sem
Docētājs
STUDIJU KURSI
formas
NOZARES TEORĒTISKIE PAMATKURSI
Tiesību tālākveidošana
3
eksāmens
2
Mag.iur.doc. A.Daugavvanags
Salīdzinošās tiesības
3
eksāmens
1
Mag.iur.doc. A.Daugavvanags
Latvijas un Eiropas Savienības
2
diferencētā
1
Dr.iur. doc. J.Mašošins
tiesību pilnveides problēmas
ieskaite
Kopā:
8
PROFESIONĀLĀS SPECIALIZĀCIJAS KURSI
Civiltiesības
Saistību tiesību aktuālās problēmas
4
eksāmens
3
Dr.iur. doc. J.Mašošins
Komerctiesību aktuālās problēmas
4
eksāmens
2
Dr.iur. asoc.prof A.Baikovs
Tiesu nolēmumu izpildes problēmas
4
eksāmens
3
Dr.iur. doc. J.Radionovs
civilprocesā
Starptautiskās komerctiesības
2
diferencētā
2
Dr.iur. asoc.prof A.Baikovs
ieskaite
Ģimenes un mantošanas tiesību
2
diferencētā
2
Dr. iur. doc. J.Radionovs
problēmas
ieskaite
Krimināltiesības
Salīdzinošās krimināltiesības
4
eksāmens
2
Dr.iur., asoc.prof.
J.Teivāns-Treinovskis
Kriminālprocesa tiesību problēmas
4
eksāmens
3
Dr. iur. doc. A.Ozerskis
Kriminālsodu
un
to
izpildes
4
eksāmens
3
Dr.iur.prof.V.Zahars
pilnveides problēmas
Noziedzības attīstības tendences
2
diferencētā
2
Dr.iur. prof.J.Ivančiks
ieskaite
Kriminālpolitika
2
diferencētā
2
Dr.iur.prof.V.Zahars
ieskaite
Kopā
16
KP
(stundas)

PĒTNIECISKĀ DARBA, JAUNRADES DARBA, PROJEKTĒŠANAS DARBA UN VADĪBZINĪBU STUDIJU
KURSI
Tiesiskās izziņas metodoloģija

2

Vadības teorija

2

Projektu izstrāde un vadība

2
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diferencētā
ieskaite
diferencētā
ieskaite
diferencētā

1

Dr.iur. doc. J.Mašošins

1

Dr.psych. asoc.prof I.Kokina

1

Dr.oec. asoc.prof

Kopā:
Augstskolu pedagoģija
Juridiskā psiholoģija
Kopā:

ieskaite
E.Jermolajeva
6
PEDAGOĢIJAS UN PSIHOLOĢIJAS STUDIJU KURSI
2
diferencētā
1
Dr.paed. asoc.prof I.Kokina
ieskaite
2
diferencētā
1
Dr.psych.pētn, M.Ņesterova
ieskaite
4

Profesionālās kvalifikācijas prakse
3. semestris
Noslēguma pārbaudījumi:
Maģistra darbs

6 KP

20 KP

2.2.3.2.tabula. Profesionālās maģistra studiju programma
„ Tiesību zinātne” /ar profesionālās kvalifikācijas iegūšanu/ saturs
Sekmju
kontroles
sem
STUDIJU KURSI
formas
NOZARES TEORĒTISKIE PAMATKURSI
Tiesību tālākveidošana
3
eksāmens
2
Salīdzinošās tiesības
3
eksāmens
1
Latvijas un Eiropas Savienības
2
diferencētā
1
tiesību pilnveides problēmas
ieskaite
Kopā:
8
KP
(stundas)

Docētājs
Mg.iur.doc. A.Daugavvanags
Mg.iur.doc. A.Daugavvanags
Dr.iur. doc. J.Mašošins

PROFESIONĀLĀS SPECIALIZĀCIJAS KURSI
Civiltiesības
Saistību tiesību aktuālās problēmas
4
eksāmens
3
Dr.iur. doc. J.Mašošins
Komerctiesību aktuālās problēmas
4
eksāmens
2
Dr.iur. asoc.prof A.Baikovs
Tiesu nolēmumu izpildes problēmas
4
eksāmens
3
Dr. iur. doc. J.Radionovs
civilprocesā
Starptautiskās komerctiesības
2
diferencētā
2
Dr.iur. asoc.prof A.Baikovs
ieskaite
Ģimenes un mantošanas tiesību
2
diferencētā
2
Dr. iur. doc. J.Radionovs
problēmas
ieskaite
Krimināltiesības
Salīdzinošās krimināltiesības
4
eksāmens
2
Dr.iur. asoc.prof.
J.Teivāns-Treinovskis
Kriminālprocesa tiesību problēmas
4
eksāmens
3
Dr. iur. doc. A.Ozerskis
Kriminālsodu
un
to
izpildes
4
eksāmens
3
Dr.iur.prof.V.Zahars
pilnveides problēmas
Noziedzības attīstības tendences
2
diferencētā
2
Dr.iur.prof.J.Ivančiks
ieskaite
Kriminālpolitika
2
diferencētā
2
Dr.iur.prof.V.Zahars
ieskaite
Kopā
16
PĒTNIECISKĀ DARBA, JAUNRADES DARBA, PROJEKTĒŠANAS DARBA UN VADĪBZINĪBU STUDIJU
KURSI
Tiesiskās izziņas metodoloģija

2

Vadības teorija

2

Projektu izstrāde un vadība

2

Kopā:
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diferencētā
ieskaite
diferencētā
ieskaite
diferencētā
ieskaite

1

Dr.iur. doc. J.Mašošins

1

Dr.psych. asoc.prof I.Kokina

1

Dr.oec. asoc.prof
E.Jermolajeva

6
PEDAGOĢIJAS UN PSIHOLOĢIJAS STUDIJU KURSI

Augstskolu pedagoģija

2

Juridiskā psiholoģija

2

Kopā:

diferencētā
ieskaite
diferencētā
ieskaite

1

Dr.paed. asoc.prof I.Kokina

1

Dr.psych., pētn. M.Ņesterova

4

Profesionālās kvalifikācijas prakse
3-4. semestri
Noslēguma pārbaudījumi:
Maģistra darbs

26 KP

20 KP

2.2.4. STUDIJU PROGRAMMAS ORGANIZĀCIJA
Studiju process ir organizēts atbilstoši LR Augstskolu likumam, DU Satversmei un DU
Senātā pieņemtiem studijas reglamentējošiem dokumentiem, Sociālo zinātņu fakultātes
normatīvajiem dokumentiem un Domes lēmumiem.
Kopējo studiju programmas vadību nodrošina DU Studiju padome, konkrētos jautājumus
risina SZF dekanāts un katedras. DU SZF dekanāts, fakultātes katedras programmu realizē,
pieaicinot nepieciešamo akadēmisko personālu. Dekanāta uzdevums ir studiju plāna un
nodarbību saraksta sastādīšana un saskaņošana ar visām tajā iesaistītajām struktūrvienībām.
Studiju plānu un visas būtiskas izmaiņas tajā apstiprina SZF Domes sēdē.
DU SZF Tiesību katedras uzdevums ir studiju atsevišķu kursu apjoma un satura noteikšana,
kā arī mācībspēku izvēle saskaņā ar viņu specializāciju. Vadoties no iegūtās pieredzes
programmas realizācijā, katedra izvērtē, apspriež katedras sēdē un ierosina SZF Domei
izmaiņas kursu apjomā, saturā un izkārtojumā. Katedra rūpējas arī par studiju procesa
dokumentācijas sagatavošanu.
Studiju procesa nodrošināšanā tiek iesaistīti arī speciālisti no Latvijas un ārvalstu
augstskolām, Latvijas valsts varas un pašvaldību institūcijām. Studējošo prakse notiek tiesās,
prokuratūras iestādēs, zvērinātu notāru un advokātu kantoros, pašvaldībās, vietējās publiskās
pārvaldes institūcijās un citās iestādēs, kuras savā darbībā izmanto algotu profesionālu juristu
pakalpojumus.
Pēc studiju programmas apguves izglītojamie iegūst profesionālo maģistra grādu tiesībās un
jurista kvalifikāciju.
Studiju programmas diploma pielikums atbilst MK noteikumiem Nr. 481. Tas sniedz
objektīvu informāciju un nodrošina kvalifikāciju apliecinošu dokumentu akadēmisku atzīšanu.
Diploma pielikumā ir iekļautas ziņas par diplomā minētās personas sekmīgi pabeigto studiju
būtību, līmeni, kontekstu, saturu un statusu.
Pēc programmas sekmīgas apgūšanas paveras iespējas tālākām studijām doktorantūrā Latvijā
un ārvalstīs.
Studiju programmas, kas paredzēta tikai maģistra grāda iegūšanai, kopējais apjoms ir 60
kredītpunkti, un to realizē 1,5 gadu ilgās pilna laika un 2 gadu ilgās nepilna laika studijās.
Studiju programmā “Tiesību zinātne” iekļauti:
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studiju kursi, kas nodrošina jaunāko sasniegumu apguvi nozares teorijā un praksē 8
KP apjomā;



pētnieciskā darba, jaunrades darba, projektēšanas darba un vadībzinību studiju kursi
6KP apjomā;



pedagoģijas un psiholoģijas studiju kursi 4 KP apjomā;



specializācijas studiju kursi 16 KP apjomā;



prakse 6 KP apjomā;



maģistra darba izstrāde un aizstāvēšana kārtošana izvēlētajā specializācijā 20 KP
apjomā.

Studiju programmas, kas paredz profesionālās kvalifikācijas „jurists” un profesionālā
maģistra grāda iegūšanu, kopējais apjoms ir 80 kredītpunkti, un to realizē 2 gadu ilgās pilna
laika un 2,5 gadu ilgās nepilna laika studijās. Studiju programmā “Tiesību zinātne” iekļauti:


studiju kursi, kas nodrošina jaunāko sasniegumu apguvi nozares teorijā un praksē 8
KP apjomā;



pētnieciskā darba, jaunrades darba, projektēšanas darba un vadībzinību studiju kursi 6
KP apjomā;



pedagoģijas un psiholoģijas studiju kursi 4 KP apjomā;



specializācijas studiju kursi 16 KP apjomā;



kvalifikācijas prakse 26 KP apjomā;



maģistra darba izstrāde aizstāvēšana un aizstāvēšana izvēlētajā specializācijā 20 KP
apjomā.

2.2.5. IMATRIKULĀCIJAS NOTEIKUMI
Prasības uzsākot studijas:


Bakalaura profesionālais grāds tiesību zinātnē (studiju ilgums pilna laika studijās
vismaz 4 gadi) un/vai jurista kvalifikācija (programmas apjoms 60 KP);



Bakalaura profesionālais grāds tiesību zinātnē (studiju ilgums pilna laika studijās
vismaz 4 gadi) vai 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnē bez jurista
kvalifikācijas (programmas apjoms 80 KP).

2.2.6. STUDIJU PROGRAMMAS PRAKTISKĀ ĪSTENOŠANA
2.2.6.1. Izmantojamās studiju metodes un formas
Galvenās studiju formas ir lekcijas, semināri un praktiskās nodarbības, kā arī studējošo
patstāvīgais darbs ar zinātnisko literatūru un tiesību aktiem. Semināros studējošie uzstājas ar
referatīviem ziņojumiem, tādejādi iepazīstoties ar tiesību zinātnes pētīšanas metodēm,
diskutējot par tiesiski filozofiskām problēmām; semināros arī tiek rūpīgi iztirzāti tiesību
sabiedriskie un starptautiskie aspekti, kā arī tiesību piemērošanas metodes. Vadošās mācību
metodes ir: problēmsituāciju analīze un risinājumi, darbs mazās grupās, lomu spēles, mācību
testi, referātu sagatavošana un prezentācija, studiju pētījumu veikšana, individuālo un grupu
projektu izstrāde. Īpaša uzmanība tiek pievērsta studējošo patstāvīgajam darbam – referātu
sagatavošanai, literatūras un tiesību aktu analīzei. Docētājiem studējošo patstāvīgā darba
procesā ir organizatora, konsultanta un eksperta loma. Mācību metodes ir vērstas uz
patstāvīgas, kritiskas domāšanas iemaņu izstrādi studējošajiem. Tām jāveicina studējošo
komunikācija, spēja darboties grupā, pārvarēt konfliktus, būt pašpārliecinātam un stingram
prasībās. Jāattīsta patriotisms, humānisma idejas, cilvēktiesību ievērošana, godīgums,
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zināšanu radoša izmantošana, zinātniskās izziņas metožu apguve, zinātkāre, patstāvība
dienesta uzdevumu risināšanā.
Maģistra darbs ir teorētisks vai eksperimentāls aktuāla temata tiesību zinātnē pētījums, kurā
maģistrants demonstrē savas teorētiskās zināšanas un prasmes, kuras dod priekšstatu par
studējošā gatavību risināt profesionālos un pētnieciskos uzdevumus, ļauj vērtēt viņa prasmi
pielietot pētniecības metodes sarežģītu sociālu procesu analīzei, prasmi veikt teorētiskus
vispārinājumus un praktiskus secinājumus, praktiskus priekšlikumus un rekomendācijas
sociālo procesu tiesiskai reglamentācijai pētāmajā jomā. Darbam jābūt ar radošu ievirzi, kurā
izmantoti aktuāli statistikas materiāli, normatīvie akti un praktiskie pētījumi; darba saturu
loģiski un skaidri jāizklāsta, jāargumentē un jāpamatojas uz ticamiem faktiem; darbam
jāatspoguļo maģistranta prasme racionāli izmantot informācijas meklēšanas, atlases, apstrādes
un sistematizācijas paņēmienus, prasme strādāt ar normatīvajiem aktiem.

2.2.6.2. Prakse
Profesionālās kvalifikācijas prakses mērķis ir pilnveidot teorētiskās zināšanas, kā arī apgūt un
nostiprināt praktiskās iemaņas, kas nepieciešamas jurista darbā.
Prakses laikā studējošais iepazīstas ar Valsts tiesību aizsardzības iestāžu, zvērināto advokātu
un notāru biroju, kā arī privāto juridisko firmu struktūru, darbības principiem un tiesisko
pamatu un patstāvīgi veic juridiskās darbības:


noformē tiesiskus darījumus;



gatavo prasītāja pieteikumus un atbildētāja paskaidrojumus;



noformē iestāžu un tiesu sēžu protokolus;



konsultē klientus juridiskos jautājumus;



likumos paredzētajā kārtībā sniedz palīdzību personām, iestādēm, uzņēmumiem un
organizācijām to tiesību aizsardzībā.

Prakses apjoms ir 26 KP programmai, kas paredz jurista kvalifikācijas iegūšanu un 6KP
programmai, kas neparedz profesionālās kvalifikācijas iegūšanu. Prakses norise paredzēta
iestādēs, ar kurām tiek noslēgti prakses līgumi. Atbildīgā persona par praksi no Daugavpils
Universitātes puses ir prakses vadītājs, ko nosaka Tiesību katedra.
Divu nedēļu laikā pēc prakses beigām studējošie iesniedz prakses atskaiti Tiesību katedrā.
Prakses atskaitē jāiekļauj:


prakses vietas pilns nosaukums, prakses laiks, kā arī prakses vadītāja prakses vietā
vārds, uzvārds un amats;



juridiskā darba procesa analīze prakses vietā;



prakses laikā veikto pienākumu apraksts;



prakses vadītāja parakstīts studējošā prakses novērtējums, kuru apliecina ar prakses
vietas zīmogu.

Prakses vadītājs nosaka prakses rezultātu prezentācijas datumu, iepriekš to saskaņojot ar
Tiesību katedras vadītāju. Prakses noslēguma konferences laikā studējošais ziņo par darbu,
kuru viņš veica prakses laikā, par prakses vietas darbības analīzi un tās rezultātiem, par
secinājumiem un izstrādātajiem priekšlikumiem prakses vietas darbības jomā (līdz 10
minūtēm). Pēc ziņojuma atbild uz jautājumiem. Prakses atskaites pieņemšanas komisija,
pamatojoties uz studējošā prakses novērtējumu no prakses vietas, prakses atskaites recenziju
un atskaites publisko aizstāvēšanu, novērtē praksi ar atzīmi pēc 10 ballu sistēmas.
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2.2.7. VĒRTĒŠANAS SISTĒMA
Studiju programmas apguves vērtēšanā tiek izmantoti šādi pamatprincipi:


vērtējuma obligātuma princips - nepieciešams iegūt pozitīvu vērtējumu par
programmas saturu;



vērtēšanā izmantoto pārbaudes veidu dažādības princips - programmas apguves
vērtēšanā izmanto dažādus pārbaudes veidus; pārbaudes pamatformas – ieskaite,
diferencētā ieskaite un eksāmens;



vērtējuma atbilstības princips - pārbaudes darbos studējošajiem tiek dota iespēja
apliecināt savas analītiskās, radošās un pētnieciskās spējas, apgūtās zināšanas un
zinātnisko atziņu lietošanas prasmi.

1. Eksāmenos un diferencētajās ieskaitēs programmas apguve tiek vērtēta pēc 10 ballu
skalas:


ļoti augsts apguves līmenis (10 – “izcili”, 9 – “teicami”),



augsts apguves līmenis (8 – “ļoti labi”, 7 – “labi”),



vidējs apguves līmenis (6 – “gandrīz labi”, 5 – “viduvēji”, 4 – “gandrīz viduvēji”),



zems apguves līmenis (3 – “vāji”, 2 – “ļoti vāji”, 1 – “ļoti, ļoti vāji”).

2. Par katru studiju kursu vai studiju darbu ieskaita kredītpunktus (KP), ja to apguves
līmenis ir pozitīvs.
Katrā studiju kursā novērtēšanas veidu nosaka docētājs, ņemot vērā sava studiju kursa
specifiku:


ir studiju kursi, kuros notiek regulāras atskaites formas, tās veido studenti: metodiskie
līdzekļi, aptaujas izdales materiāli, pārbaudes darbu sagatavošana;



ir studiju kursi, kuros vērtēšana notiek kursa noslēgumā;



vērtēšanu nosaka apgūstāmās vielas specifika;



kā rezultātu novērtējošu veidu var uzskatīt izdales materiālu izstādi.

Profesionālās maģistra studiju programmas “Tiesību zinātne” studējošo zināšanu līmeni
docētāji novērtē gan semestra laikā, izmantojot patstāvīgā studiju darba pārbaudes formas(
kolokvijus, kontroldarbus, testus, referātus, uzstāšanos semināros, radošo darbu izpildi), gan
sesiju laikā – ieskaitēs un eksāmenos, kas notiek gan mutiski, gan rakstiski.

2.2.8. FINANŠU RESURSI
Galvenais studiju finansējuma avots ir fizisko vai juridisko personu līdzekļi.
Sākot ar 2005./2006.studiju gadu Studiju maksas apjoms un kārtība tiek uzrādīta par katru
studiju gadu atsevišķi un tiek iestrādāta studiju līgumā, ko studējošais par visu studiju laiku
bakalaura studiju programmā slēdz ar DU.
2008./2009. – Studiju maksa šajā studiju gadā imatrikulētajiem Studiju programmas mācību
maksa 1. studiju gadam ir 870 Ls – nepilna laika studijas un 1000 Ls – pilna laika studijas..
Kopš 2009./2010. – Studiju maksa šī studiju gada pirmajam kursam pilna laika studijām par
maksu ir Ls 880. Sīkāku informāciju par 2009.gada 15.jūnija DU Senāta lēmumu, kas attiecas
uz studiju maksas atlaidēm skatīt http://www.du.lv/lv/studijas/studiju_maksa
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2.2.9. STUDIJU PROGRAMMAS PERSPEKTĪVAIS NOVĒRTĒJUMS
2.2.9.1. Studiju
standartam

programmas

atbilstība

profesionālās

izglītības

2.2.9.1.1.tabula. Studiju programmas atbilstība profesionālās izglītības standartam
MK noteikumiem Nr. 481

Studiju programma „Tiesību zinātne”

Profesionālo programmu apjoms ir vismaz Programmas apjoms ir 60 KP/80 KP
40 kredītpunktu
Kopējais studiju ilgums profesionālā Kopējais studiju ilgums profesionālā maģistra
maģistra grāda iegūšanai ir vismaz 5 gadi
grāda iegūšanai ir vismaz 5 gadi
(Ar jurista kvalifikācijas piešķiršanu vismaz 5,5
gadi)
Profesionālās programmas obligāto
saturu veido:
Studiju kursi, kas nodrošina jaunāko Studiju kursu,
kas nodrošina
jaunāko
sasniegumu apguvi nozares teorijā un sasniegumu apguvi nozares teorijā un praksē
praksē un kuru apjoms ir vismaz 7 apjoms ir 8 kredītpunkti
kredītpunkti
Pētnieciskā
darba,
jaunrades
darba, Pētnieciskā darba, jaunrades darba, projektēšanas
projektēšanas darba un vadībzinību studiju darba un vadībzinību studiju kursu apjoms ir 6
kursi, kuru apjoms ir vismaz 5 kredītpunkti kredītpunkti
Pedagoģijas un psiholoģijas studiju kursi, Pedagoģijas un psiholoģijas studiju kursu apjoms
kuru apjoms ir vismaz 2 kredītpunkti
ir 4 kredītpunkti
Prakse, kuras apjoms ir vismaz 6 Prakse –6 KP
kredītpunkti
(Ar jurista kvalifikācijas piešķiršanu 26KP)
Valsts pārbaudījums, kura sastāvdaļa ir Valsts pārbaudījums, kura sastāvdaļa ir maģistra
maģistra
darba
vai
diplomdarba darba
vai diplomdarba (diplomprojekta)
(diplomprojekta)
izstrādāšana
un izstrādāšana un aizstāvēšana un kura apjoms ir
aizstāvēšana un kura apjoms ir vismaz 20 20 kredītpunktu
kredītpunktu
Studiju
kursu
izvēli
profesionālajā Programmas saturs atbilst Jurista profesijas
programmā, studiju kursu saturu un apjomu, standartam
kā arī prakses saturu atbilstoši iegūstamajai
kvalifikācijai nosaka attiecīgās profesijas
standarts
Pēc profesionālās programmas apguves Pēc studiju programmas apguves izglītojamie
piešķir
piektā
līmeņa
profesionālo iegūst piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju
kvalifikāciju

2.2.9.2. Studiju programmas atbilstība profesijas standartam
Profesionālā studiju programma, kas paredz jurista profesionālās kvalifikācijas ieguvi, pilnībā
atbilst jurista profesijas standartam. Tajā var imatrikulēt izglītojamos ar iepriekš iegūtu otrā
līmeņa profesionālo augstāko juridisko izglītību (piektā līmeņa profesionālā kvalifikācija),
kura iegūta, pabeidzot vismaz četru gadu studiju programmu.
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Programmā, kas paredz jurista kvalifikācijas piešķiršanu, reflektanta zināšanām jāatbilst
jurista profesijas standartā paredzētajām.
2.2.9.2.1.tabula. Zināšanas, kuras paredz jurista profesijas standarts
Tiesību teorija
Tiesību vēsture
Konstitucionālās tiesības
Administratīvās tiesības
Administratīvais process
Civiltiesību vispārīgā daļa
Saistību tiesības
Lietu tiesības
Ģimenes tiesības
Mantojuma tiesības
Komerctiesības
Darba tiesības
Civilprocess
Krimināltiesības
Kriminālprocess
Starptautiskās tiesības
Eiropas Kopienu tiesības
Vides tiesības
Nodokļu tiesības
Profesionālā ētika
Lietišķā informātika
Runas māksla
1. svešvaloda
2. svešvaloda
Lietvedība
Ekonomika
Politikas zinātne
Turklāt, šajā programmā ir paredzētas padziļinātas studijas kursiem, kuri ietver nozares
jaunākās teorētiskās atziņas un ir saistīti ar jurista darbam nepieciešamo specifisko zināšanu
un prasmju apgūšanu.
Tādējādi, piedāvājama maģistra studiju programma sniedz iespēju iegūt padziļinātas
zināšanas un prasmes jurista profesijas standartā paredzēto pienākumu un uzdevumu
īstenošanai.

2.2.9.3. Studiju rezultātu un programmas salīdzinājums līdzīgām
studiju programmām Latvijā (1) un Eiropas Savienības valstīs (2)
2.2.9.3.1.tabula Salīdzinājums ar citām Latvijā realizējamām profesionālajām studiju
programmām tiesību jomā
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DU profesionālā maģistra studiju
programma
“Tiesību zinātne”

Rīgas Stradiņa Universitātes profesionālā
maģistra studiju programma
“Tiesību zinātne”

Nozares teorētiskie pamatkursi
Obligātie studiju kursi
 Salīdzinošās tiesības
 Pētnieciska, jaunrades projektēšanas
darba sagatavošana un rezultātu
 Latvijas un Eiropas Savienības tiesību
noformēšana
pilnveides problēmas

Sociālā psiholoģija
 Tiesību tālākveidošana
 Starptautiskās tiesiskās sadarbības
problēmas
 ES cilvēktiesību aizsardzības mehānisms
Pedagoģiskā darba pamatiemaņas Vadības
informācijas sistēmas
Profesionālās specializācijas kursi
I.Specializācija medicīnas un sociālajās
I. Civiltiesības
tiesībās
 Saistību tiesību aktuālās problēmas
 Medicīnas, veselības aprūpes un
rehabilitācijas tiesiskie aspekti
 Komerctiesību aktuālās problēmas
 ES sociālo tiesību aktuālās problēmas
 Tiesu nolēmumu izpildes problēmas
civilprocesā
 Medicīnas darbinieku un pacientu tiesību
aizsardzības aktuālās problēmas
 Starptautiskās komerctiesības
 Eiropas Savienības darba tiesības
 Ģimenes un mantojuma tiesību
problēmas

Komunikācijas medicīnas un tiesiskās
problēmas
 Biomedicīnas tiesiskās problēmas
II. Specializācija starptautiskajās un
II. Krimināltiesības
Eiropas tiesības

Salīdzinošās krimināltiesības
 Globalizācija un starptautisko tiesību
 Kriminālprocesa tiesību problēmas
Attīstība
 Kriminālsodu un to izpildes pilnveides
 Eiropas Savienības institucionālās tiesības
problēmas
 Starptautisko publisko tiesību aktuālās
 Noziedzības attīstības tendences
problēmas
 Kriminālpolitika
Pētnieciskā darba, jaunrades darba,  Konstitucionālo tiesību attīstība Eiropas
Savienībā
projektēšanas darba un vadībzinību
Tiesību aizsardzības institucionālā sistēma
kursi
Eiropas Savienībā. Noziedzības attīstības
 Tiesiskās izziņas metodoloģija
un novēršanas aktuālās problēmas
 Projektu vadība
 Vadības teorija
Pedagoģijas un psiholoģijas kursi
 Augstskolu pedagoģija
 Juridiskā psiholoģija
Pētnieciskais darbs
Pirmajā un otrajā studiju gadā maģistranti
izstrādā referātus, kuri attīsta patstāvīgā
pētnieciskā darba iemaņas un palīdz
izvēlēties specializāciju. Otrajā studiju
gadā maģistranti izstrādā un aizstāv
maģistra darbu
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Pētnieciskais darbs
Pirmajā studiju gadā maģistranti izstrādā
referātus.
Otrajā studiju gadā maģistranti izstrādā un
aizstāv maģistra darbu

Studiju ilgums – 1,5 (2) gadi
Studiju programmas apjoms - 60 KP
(80KP)
Prakse – 6 (26) KP
(Iekavās
norādīti
programmas
ar
profesionālās kvalifikācijas piešķiršanu
dati)
Nobeiguma pārbaudījums
Maģistra darba aizstāvēšana izvēlētajā
specialitātē

Studiju ilgums –2 gadi
Studiju programmas apjoms – 80 KP
Prakse – 6KP
Nobeiguma pārbaudījums
Maģistra darba aizstāvēšana

Kā liecina salīdzinājums, DU studiju programma pēc satura atšķiras no Rīgas Stradiņa
Universitātes juridiskās maģistra programmas.
Nozares teorētisko pamatkursu DU ir mazāk nekā obligāto studiju kursu RSU.
Specializācijas kursi RSU krasi atšķiras no DU studiju kursiem, kas saistīts ar pašas RSU
studiju īpatnībām.
2.2.9.3.2.tabula. Salīdzinājums ar citās valstīs realizējamām profesionālajām studiju
programmām tiesību jomā
Viļņas Mikolo Romerio
DU profesionālā
Starptautiskā
Universitātes juridiskās
maģistra studiju
Universitāte
maģistra studiju
programma
Concordia Audentes,
programma
“Tiesību zinātne”
Tallina
“Administratīvās tiesības”
Nozares
teorētiskie Obligātie studiju kursi
Obligātie studiju kursi
pamatkursi
 Tiesību socioloģija
 Starptautiskais
komerciālais tiesas
 Salīdzinošās tiesības
 Sociālās izmaiņas
process
administratīvajās
 Latvijas un Eiropas
Savienības
tiesību
tiesībās
 Starptautiskās publiskās
pilnveides problēmas
tiesības
 Administratīvā justīcija
 Tiesību tālākveidošana
 Studiju administrēšanas  Starptautiskās
tirdzniecības tiesības
salīdzinošā analīze
 Starptautiskā un Eiropas
 Administratīvo tiesību
cilvēktiesību aizsardzība
tulkošanas un
piemērošanas problēmas  Eiropas kopējā tirgus
tiesības
 Valsts dienesta
salīdzinošās tiesības
 Eiropas iestāžu tiesības
 Cilvēktiesību
administratīvi tiesiskais
regulējums
 Eiropas savienības
sociālā politika
 Citu valstu
administratīvās tiesības
 Vietējo administratīvo
aktu un administratīvo
darījumu pieņemšana un
iedzīvināšana
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Profesionālās
specializācijas kursi

Alternatīvās izvēles kursi
1. Procesuālās tiesības
 Reģistru tiesības

Izvēles kursi
 Starptautiskās intelektuālā
īpašuma tiesības
 Eiropas Savienības
konkurences tiesības
 Starptautiskās un Eiropas
nodokļu tiesības
 E-komercijas tiesības

Pētnieciskais darbs
Pirmajā
studiju
gadā
maģistranti izstrādā divus
zinātniski
pētnieciskos
darbus,
kuri
attīsta
patstāvīgā pētnieciskā darba
iemaņas un palīdz izvēlēties
specializāciju. Otrajā studiju
gadā maģistranti izstrādā un
aizstāv maģistra darbu

Pētnieciskais darbs
Pirmā studiju gada beigās
maģistranti
izstrādā
un
aizstāv maģistra darbu

I. Civiltiesības
 Saistību tiesību aktuālās
problēmas
 Komerctiesību aktuālās
problēmas
 Tiesu nolēmumu
izpildes problēmas
civilprocesā
 Starptautiskās
komerctiesības
 Ģimenes un mantojuma
tiesību problēmas
II. Krimināltiesības

Salīdzinošās
krimināltiesības
 Kriminālprocesa tiesību
problēmas
 Kriminālsodu un to
izpildes pilnveides
problēmas
 Noziedzības attīstības
tendences
 Kriminālpolitika
Pētnieciskā
darba,
jaunrades
darba,
projektēšanas darba un
vadībzinību kursi
 Tiesiskās izziņas
metodoloģija
 Projektu vadība
 Vadības teorija
Pedagoģijas
un
psiholoģijas kursi
 Augstskolu pedagoģija
 Juridiskā psiholoģija
Pētnieciskais darbs
Pirmajā un otrajā studiju
gadā maģistranti izstrādā
referātus,
kuri
attīsta
patstāvīgā pētnieciskā darba
iemaņas un palīdz izvēlēties
specializāciju. Otrajā studiju
gadā maģistranti izstrādā un
aizstāv maģistra darbu
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Studiju ilgums – 1,5 (2)
gadi
Studiju programmas
apjoms - 60 KP (80 KP)
Prakse – 6 (26) KP
(Iekavās
norādīti
programmas
ar
profesionālās kvalifikācijas
piešķiršanu dati)
Maģistra darba izstrāde
(20 KP)
Nobeiguma pārbaudījums
Maģistra darba aizstāvēšana

Studiju ilgums – 2 gadi
(nepilna laika studijas)
Studiju programmas apjoms
- 62 KP
Nobeiguma pārbaudījums
-Eksāmens
Administratīvajās tiesībās un
procesā

Studiju ilgums – 1 gads
Studiju
programmas
apjoms – (40 KP)
Maģistra darba izstrāde
(12 KP)
Nobeiguma pārbaudījums
Maģistra darba aizstāvēšana

Veiktais salīdzinājums ļauj izdarīt secinājumu, ka visās šajās programmās iekļauto studiju
kursu saraksts ir atšķirīgs, atšķirīga ir arī to struktūra. Pamatā Viļņas Universitātē ir ņemta
padziļināta Administratīvo tiesību specializācijas kursu izpēte. Viļņas Universitātē realizētājā
programmā nav iekļauti nozares teorētiskie pamatkursi un pedagoģijas un psiholoģijas kursi
un studiju kursi, kas saistīti ar līdzdalību Eiropas Savienībā. Viļņas Mikolo Romerio
Universitātes programmai ir nedaudz mazāks (par 5 KP) apjoms kredītpunktu ziņā, taču
studiju kursu saturs ir relatīvi tuvs DU programmai.
Tallinas Konkordijas Universitātes juridiskā programma satur starptautisko tiesību
specializācijas studiju kursus. Programmas struktūra ir līdzīga Daugavpils Universitātes
programmai, bet pēc apjoma tā ir identiska LPA profesionālo maģistra studiju programmai.
Konkordijas Universitātes juridiskā programma, tāpat kā Viļņas Universitātes programma,
nesatur nozares teorētiskos pamatkursus, pētnieciskā darba, jaunrades darba, projektēšanas
darba un vadībzinību kursus, kā arī pedagoģijas un psiholoģijas kursus. Savukārt šo studiju
kursu iekļaušanu Daugavpils Universitātes programmā paredz profesionālās izglītības
standarts.

2.2.10. STUDĒJOŠIE
2.2.10.1. Studējošo skaits
GADS
2008./2009.
2009./2010.
2010./2011.
2011./2012.
2012./2013.

2.2.10.1.1.tabula. Studējošo skaits
PILNA LAIKA
NEPILNA LAIKA
STUDIJAS
STUDIJAS
33
37
37
37
50
37
55
43
-

KOPĀ
70
74
87
55
43

2.2.10.2. Pirmajā studiju gadā imatrikulēto studējošo skaits
GADS
2008./2009.
2009./2010.
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2.2.10.2.1.tabula. Imatrikulēto skaits
PILNA LAIKA
NEPILNA LAIKA
STUDIJAS
STUDIJAS
32
19
1

KOPĀ
32
20

2010./2011.
2011./2012.
2012./2013.

32
23
17

-

32
23
17

2.2.10.3. Absolventu skaits
2.2.10.3.1.tabula. Absolventu skaits
Gads
Absolventu skaits
2009./2010.
50
2010./2011.
29
2011./2012.
27
2012./2013.
24

2.2.10.4. Studējošo aptauju rezultāti un to analīze
Lai uzlabotu studiju programmas kvalitāti, katru gadu tiek rīkota maģistrantūrā studējošo
anketēšana, kas palīdz veikt korekcijas studiju programmā, pielāgojot to atbilstoši gan
studentu interesēm un prasībām, gan arī darba tirgus prasībām. Aptaujas parāda studiju
programmas kvalitāti un arī izmaiņas, kas jāveic kvalitātes uzlabošanai pēc studējošo
viedokļa.
2008./2009.st.g.
Apkopojot pilna laika aptaujāto studentu atbildes ir redzams, ka piedāvātā maģistra studiju
programma 100% apmierina studentus (skat. 7.pielikumu.). Arī studiju maģistra studiju
programmas realizēšana kopumā studentus apmierina 100%. Ja apskata studiju kursu
svarīgumu pēc studējošo vērtējuma, ir redzams, ka par vissvarīgākajiem tiek uzskatīti
izvēlētas profesionālās specializācijas kursi. Kā mazāk svarīgi ir atzīmēti pedagoģijas un
psiholoģijas studiju kursi. Studiju kursu pasniegšanas līmenis novērtēts salīdzinoši augsti,
tikai uzmanība būtu jāpievērš „Latvijas un Eiropas Savienības tiesību pilnveides problēmas”
un „Tiesiskās izziņas metodoloģija” studiju kursu pasniegšanas līmeņa paaugstināšanai.
Izmaiņas studiju kursa apjomā palielināšanā pēc studentu domām ir jāveic „Noziedzības
attīstības tendences” un „Ģimenes un mantojuma tiesību problēmas” studiju kursos, jo šeit
50% respondentu ir atbildējuši kā studiju kursa apjoms ir jāpalielina. Pārējo studiju kursu
apjoms būtu jāatstāj esošajā apjomā.
Izvērtējot nepilna laika studējošo anketas rezultātus (skatīt 6.3. tabulu) var redzēt, ka studiju
kursu svarīgums pēc studējošo domām visiem studiju kursiem ir salīdzinoši augsts. Vidēji tas
sastāda 4,3 balles. Arī studiju kursu pasniegšanas līmenis ir novērtēts salīdzinoši augsti.
Izmaiņas studiju kursa apjomā pēc studējošo domām būtu jāveic „Projektu vadībā” studiju
kursa, tas būtu jāsamazina (53% studējošo), kā arī būtu jāpalielina „Noziedzības attīstības
tendences” studiju kursa apjoms.
2009./2010.studiju gadā studentu apmierinātība ar izvēlēto studiju programmu ir 96% (55%
pilnīgi apmierināti, 41%- pamatā apmierināti). 4% aptaujāto ir atzīmējuši, ka ir daļēji
apmierināti. Arī studiju programmas realizēšanu kopumā pozitīvi novērtējuši 95%, 5% to ir
novērtējuši neapmierinoši. Studiju kursu svarīgums un pasniegšanas līmenis ir vērtēts augsti.
Kā svarīgākie tiek vērtēti tieši specializācijas studiju kursi. Pēc pasniegšanas līmeņa
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visaugstāk tiek vērtēti vadības teorija, augstskolu pedagoģija un salīdzinošās tiesības
(skat.7.pielikumu).
2010./2011. studiju gada aptaujas galvenie rezultāti:
Studiju kursu piedāvājuma svarīgums, kā arī pasniegšanas līmenis ir vērtēti diezgan augsti.
Kā svarīgākie studiju kursi minēti tieši specializācijas kursi.
Visus studējošos apmierina izvēlētā studiju programma kopumā, t.sk. „pilnīgi apmierina”
25%, „pamatā apmierina” – 70%, daļēji apmierina – 5%; 90% studējošo apmierinoši vērtēja
sadarbību ar mācībspēkiem; 90% studējošo apmierinoši vērtēja studiju programmas
realizēšanu kopumā. Puse studējošo norādīja, ka izvēles studiju kursu piedāvājums ir
pietiekams, 85% studējošo uzskata, ka nodrošinājums ar vieslektoriem ir pietiekams. 70%
studējošo norādīja, ka mācību literatūras un metodisko materiālu ir pietiekami (studentu
aptaujas rezultāti parādīti 7.pielikumā).
2011./2012. studiju gada aptaujas galvenie rezultāti:
Studiju kursu piedāvājuma svarīgums, kā arī pasniegšanas līmenis ir vērtēti diezgan augsti.
Kā svarīgākie studiju kursi minēti tieši specializācijas kursi civiltiesībās un krimināltiesībās.
Studējošos kopumā apmierina izvēlētā studiju programma, t.sk. „pilnīgi apmierina” 30%,
„pamatā apmierina” – 65%, daļēji apmierina – 5%; 95% studējošo apmierinoši vērtēja
sadarbību ar mācībspēkiem; 95% studējošo apmierinoši vērtēja studiju programmas
realizēšanu kopumā. 60% studējošo norādīja, ka izvēles studiju kursu piedāvājums ir
pietiekams, 70% studējošo uzskata, ka nodrošinājums ar vieslektoriem ir pietiekams. 65%
studējošo norādīja, ka mācību literatūras un metodisko materiālu ir pietiekami.
2012./2013. studiju gada aptaujas galvenie rezultāti:
Studiju kursu piedāvājuma svarīgums, kā arī pasniegšanas līmenis ir vērtēti diezgan augsti.
Kā svarīgākie studiju kursi minēti specializācijas kursi civiltiesībās un krimināltiesībās.
Studējošos kopumā apmierina izvēlētā studiju programma, t.sk. „pilnīgi apmierina” 40%,
„pamatā apmierina” – 60%; 93% studējošo apmierinoši vērtēja sadarbību ar mācībspēkiem;
93% studējošo apmierinoši vērtēja studiju programmas realizēšanu kopumā. Tikai 20%
studējošo norādīja, ka izvēles studiju kursu piedāvājums ir pietiekams, 50% studējošo
uzskata, ka nodrošinājums ar vieslektoriem ir pietiekams. 68% studējošo norādīja, ka mācību
literatūras un metodisko materiālu ir pietiekami (studentu aptaujas rezultāti parādīti
7.pielikumā).

2.2.10.5. Absolventu aptauju rezultāti un to analīze
Absolventu aptauju rezultāti rāda, ka absolventi apmierināti ar studijām Daugavpils
Universitātes tiesību programmās (95%). 5% absolventu norāda, ka vairāk apmierināti, nekā
neapmierināti un, tāpat kā bakalaura programmas absolventiem, netika konstatētas anketas,
kurās būtu atbilde „neapmierināti” vai „vairāk neapmierināti nekā apmierināti”.
Uz jautājumu, vai DU pastāv reāla iespēja apgūt jurista darbam nepieciešamās
pamatzināšanas, 75% atbildēja „jā” un tikai 24% pārsvarā „jā”. Arī šajā jautājumā netika
sniegtas negatīvas atbildes.
Kā sevišķi pozitīvu var minēt to, ka maģistra programmā studējošie, kas bakalaura
programmu absolvēja citās augstskolās, atzīmē augsto studiju kvalitāti Daugavpils
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Universitātē. Tas ļauj uzskatīt, ka juridiskā virziena īstenošana Daugavpils Universitātē notiek
pietiekami augstā līmenī.
Visi absolventi ļoti augsti novērtē juridiskā virziena docētāju kvalifikācijas līmeni Daugavpils
Universitātē un prasību līmeni jurista kvalifikācijas iegūšanai.

2.2.10.6. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā
Studentu līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā un studiju programmas satura un tās
kvalitātes uzlabošanā tiek nodrošināta ne tikai iesaistot viņus programmas darba izvērtējumā,
bet arī risinot konkrētus, ar programmu un tās realizāciju saistītus jautājumus. Savu
priekšlikumu vai iebildumu izskatīšanu par studiju grafiku, nodarbību sarakstu, atsevišķu
studiju kursu vai pat to daļu pilnveidošanu studenti deleģē programmas direktoram vai
katedras vadītājam, kurš tālāk tos virza izskatīšanai katedras sēdē vai SZF Domē.
Studenti, tieši komunicējot ar studiju programmas direktoru un docētājiem, kā arī SZF
prodekānu, risina jautājumus par studiju kursu gaitu un studiju procesa norisi, par neskaidriem
jautājumiem vai aktuālām problēmām studiju kvalitātes nodrošināšanā u.tml.

2.3. DOKTORA STUDIJU PROGRAMMA „JURIDISKĀ ZINĀTNE”
2.3.1. STUDIJU PROGRAMMAS MĒRĶI UN UZDEVUMI
Studiju programmas mērķis ir sagatavot augstākās kvalifikācijas speciālistus juridiskajā
zinātnē, kuri spēj izvirzīt un patstāvīgi risināt mūsdienu tiesību svarīgākās problēmas.
Studiju programmas uzdevumi:


sniegt programmā studējošajiem mūsdienu juridiskās zinātnes līmenim atbilstošas
zināšanas policijas tiesību, krimināltiesību un operatīvās darbības teorijas
apakšnozarēs;



apgūt mūsdienu juridiskās pētniecības metodes;



praktizēties zinātniskā un studiju darba vadīšanai augstskolā;



radīt doktorantiem optimālus apstākļus zinātnisko pētījumu veikšanai - iespējas strādāt
bibliotēkā, izmantot mūsdienu informāciju un komunikāciju tehnoloģijas, regulāri
piedalīties zinātniskajās konferencēs Latvijā un ārzemēs, stažēties citās universitātēs
un pētniecības centros;



nodrošināt apstākļus promocijas darba sagatavošanai un aizstāvēšanai.

Studiju programmas mērķis un uzdevumi atbilst DU izvirzītajiem mērķiem (skat. Daugavpils
Universitātes
attīstības
stratēģija
2006.-2016.gadam
http://www.du.lv/files/0000/2725/DU_strategija_kopsavilkums.pdf)
un
Daugavpils
Universitātes (turpmāk - DU) Sociālo Zinātņu fakultātes prioritārajiem pētniecības
virzieniem; tie ir orientēti uz jurisprudences profesionālās kompetences tālāku pilnveidi.
Mērķi un uzdevumi ir sasniedzami visu triju līmeņu – bakalaura, maģistra un doktora –
studiju programmu pēctecībā un savstarpējā saskaņotībā. Daugavpils Universitātē šai doktora
studiju programmai līdzīgas studiju programmas īstenotas netiek.
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2.3.2. IEGŪSTAMIE STUDIJU REZULTĀTI ZINĀŠANU,

PRASMJU UN KOMPETENČU

FORMĀ

Doktora studiju programmas apguves gaitā studējošie papildina un padziļina esošās un iegūst
jaunas zināšanas, prasmes un attieksmes juridiskās zinātnes jomā.
Studiju programmā iegūstāmajiem studiju rezultātiem - zināšanām, prasmēm un kompetencei
- jānodrošina studiju programmas mērķa sasniegšanu, tādējādi sekmējot Latvijas Republikas
uz zināšanām un inovācijām balstītas sabiedrības izaugsmi un līdz ar to Latvijas Republikas
labklājību un ilgtspēju.
Zināšanas









Prasmes










Kompetence
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Dialektiskās loģikas principi un to loma vispārējās tiesību teorijas
attīstībā.
Tiesību piemērošanas loģiski tiesiskie pamati.
Valsts dienestu darbības organizācijas teorētiskie pamati.
Iestādes pārvaldes organizatoriskās struktūras projektēšana.
Mūsdienu pētniecības metodes valsts pārvaldes un personāla vadības
teorijas jomā.
Sociālās informācijas nozīme iestādes darba organizācijā.
Jaunākie informācijas tehnoloģiju, datu apstrādes un prezentēšanas
paņēmieni
Juridiskā terminoloģija angļu valodā.
Apstrādāt ar pētījuma tēmu saistīto literatūru.
Veikt ar pētījumu tēmu saistītos kvalitatīvos un kvantitatīvos
pētījumus.
Pielietot iegūtās teorētiskās zināšanas konkrētai pētījumu tēmai.
Kritiski analizēt un izvērtēt problēmas, ar tām saistītos kontekstos, to
atbilstību spēkā esošiem normatīvajiem aktiem un izvēlēties problēmu
risinājumu teorētisko pamatu, kurā integrētas dažādu zinātņu atziņas.
Kritiski analizēt iegūtos rezultātus un sagatavot prezentēšanai
starptautiskās konferencēs.
Mutiski un rakstiski komunicēt par savu zinātniskās darbības jomu
(savu nozari) ar plašākām zinātniskajām aprindām un sabiedrību
kopumā.
Spēj sasaistīt savu pētījumu tēmu ar aktuālām mūsdienu tiesību
teorijas un valsts dienestu darbības attīstības tendencēm.
spēj kritiski analizēt pamatkoncepcijas un teorijas, tiesību
piemērošanas un citu praksi, izstrādāt, loģiski pamatot un nepretrunīgi
argumentēt personisko metodoloģisko nostāju vispārējās tiesību
teorijas pamatproblēmu lokā.
Spēj risināt nozīmīgus pētnieciskus vai inovāciju uzdevumus.
Spēj pieņemt lēmumus akadēmisku un profesionālu uzdevumu
veikšanai un plānošanai mainīgos apstākļos.
Spēj izmantot mūsdienu informāciju un komunikāciju tehnoloģiju
sniegtās iespējas savu pētniecisko mērķu nodrošināšanai un
sasniegšanai.



spēj ģenerēt jaunas idejas un juridiskās konstrukcijas, kā arī izstrādāt
to realizācijas mehānismus, formējot jaunu zināšanu bāzi;



Spēj konkurēt darba tirgū, piedāvājot savas zināšanas un prasmes.

2.3.3. STUDIJU PROGRAMMAS SATURS UN PLĀNS
Doktora studiju programma ietver lekciju kursus, seminārus un doktorantu patstāvīgos
pētījumus.
2.3.3.1.tabula. Doktora studiju programmas „Juridiskā zinātne” saturs
Kursa nosaukums

Kursa
Novērtēšanas
kredīts
veids
A daļa – obligātā daļa visiem doktorantiem (Kopā 104 KP)
Obligātie kursi (12 KP)
1. Tiesību loģika
2
dif. Iesk.
2. Tiesību socioloģija
2
dif. Iesk.
3. Zinātniskā darba izstrādes metodoloģija
2
dif. Iesk.
4. Valsts pārvalde un dienests
4
dif. Iesk.,
eks.
5.
K va l i t a t ī vā s
p ēt n i e cī ba s
2
dif. Iesk.
m et od e s
Teorētisko atziņu aprobācija (92 KP)
Pedagoģiskā prakse DU
4
2 ieskaites
Pedagoģiskā prakse citā augstskolā
2
Ieskaite
Promocijas darba izpilde
86
6 ieskaites

B daļa – Ierobežotās izvēles kursi (kopā – 10 KP)
Policijas tiesības
10

Dr.oec., pētnieks O.Lavriņenko

Dr.iur., prof. V.Zahars
Dr.iur., prof. V.Zahars
Dr.iur., prof. V.Zahars,
Dr.iur., prof. J.Ivančiks,
Dr.iur., prof. V.Justickas,
Dr.iur, prof. Z.Rags,
Dr.iur., asoc.prof. Z.Indrikovs,
Dr.iur., doc. A.Matvejevs,
Dr.iur., asoc.prof. J.TeivānsTreinovskis,
Dr.iur.,doc. J.Mašošins
Dr.iur, prof. Z.Rags,
Dr.iur., asoc.prof. Z.Indrikovs,
Dr.iur., prof.J.Ivančiks,
Dr.iur.,doc.J.Mašošins
Dr.iur.prof. V.Zahars
Dr.iur.asoc.prof.J.TeivānsTreinovskis

2

dif. Iesk.

Dr.psych., asoc.prof. I.Kokina

2
2
2

dif. Iesk.
dif. Iesk.
dif. Iesk.

2
2

dif. Iesk.
dif. Iesk.

Dr.iur., asoc.prof. Z.Indrikovs,
Dr.iur., asoc.prof. Z.Indrikovs,
Dr.iur.,
asoc.prof.
J.TeivānsTreinovskis
Dr.hab.psych., prof. A.Vorobjovs
Dr.iur., prof. V.Zahars

10

Krimināltiesības

10

5. P er s on ī ba s ps i h ol oģ i ja
6. P en ol oģi ja

Dr.iur., asoc.prof. A.Baikovs
Dr.soc.sc., prof. V.Menšikovs
Dr.paed., prof. J.Davidova
Dr.iur., doc. A.Matvejevs

3 dif. Iesk.,
eks.
3 dif. Iesk.,
eks.
3 dif.iesk.,
eks

Kriminālistika un operatīvās darbības teorija

C daļa – Brīvās izvēles kursi (Kopā – 6 KP)
1. Au g st sk ol u p e da g oģi j a s
pr obl ēm a s un t o r i si n ā j um i
2. Ci l vē kt i e sī ba s
3. Ār va l st u p ol i ci ja
4. Pr obā ci ja s si st ēm a

Docētāji

Noslēguma eksāmens angļu valodā 5. Semestrī
Noslēguma eksāmens apakšnozarē 6. Semestrī
Kopā 120 kredītpunkti

Teorētisko atziņu izpēte.
Doktorants mēneša laikā pēc imatrikulēšanas kopā ar zinātnisko vadītāju sastāda individuālo
darba plānu, kurā tiek paredzēti teorētisko kursu eksāmenu un ieskaišu kārtošanas termiņi
atbilstoši studiju plānam (skat.1.pielikumu).
Obligātie kursi.
Studiju kursā „Zinātniskā darba izstrādes metodoloģija” doktorantam jāiepazīstas ar
zinātniskās darbības veikšanas metodoloģiju, publikāciju noformēšanu un pētījuma rezultātā
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iegūto rezultātu prezentēšanu. Studiju kursā „Tiesību loģika” doktorantam jāapgūst vispārējās
tiesību teorijas loģiskos pamatus un, šai sakarā, uz teorētiskās (loģiskās) analīzes pamata,
jāiegūst noturīgas tiesisko parādību loģiskās izpētes, to iekšējās saiknes un mijiedarbības
konstatācijas, kā arī, to iekšējo mehānismu un attīstības cēloņu atklāšanas prasmes. Abi
iepriekš minētie kursi kalpo, lai doktorants varētu patstāvīgi lasīt jaunāko zinātnisko literatūru
tiesību teorijā, uzstāties konferencēs un semināros, un sagatavot savas publikācijas
iesniegšanai žurnālu redakcijās atbilstoši prasībām. Studiju kursā „Valsts pārvalde un
dienests” doktorantam ir jāiepazīstas ar valsts pārvaldes teorijas pamatiem un valsts dienestu
darbības organizāciju. Studiju kursā „Kvalitatīvās pētniecības metodes” doktorants iepazīstas
ar kvalitatīvajām pētniecības metodēm, kuras tiek plaši izmantotas juridiska rakstura
pētījumos. Studiju kursā „Tiesību socioloģija” doktorants iepazīstas ar tiesību ģenēzes un to
mijiedarbības ar sabiedrības grupām problēmām. 2.studiju gadā doktorants uzsāk speciālo
studiju kursu apgūšanu izvēlētajā apakšnozarē un iziet pedagoģisko praksi DU. Studiju gada
beigās doktorants kārto doktora eksāmenu svešvalodā. 3.studiju gada beigās doktorants kārto
doktora eksāmenu izvēlētajā apakšnozarē.
Brīvās izvēles kursi. Studiju laikā doktorantam katru studiju gadu ir jāizvēlas viens no brīvās
izvēles studiju kursiem:


Augstskolu pedagoģijas problēmas un to risinājumi



Cilvēktiesības



Ārvalstu policija



Probācijas sistēma



Personības psiholoģija



Penoloģija.

Teorētisko atziņu aprobācija.
Doktorants divu mēnešu laikā pēc imatrikulēšanas kopā ar zinātnisko vadītāju izvēlās
promocijas darba tēmu un apstiprina to katedras sēdē. Katra studiju gada sākumā katedras
sēdē, ņemot vērā zinātniskā vadītāja priekšlikumus, tiek apstiprināti doktoranta veicamie
uzdevumi darbā pie savas promocijas darba tēmas. Katra studiju gada beigās notiek katedras
sēde, kurā doktorants atskaitās par paveikto. Ņemot vērā zinātniskā vadītāja vērtējumu par
nosprausto uzdevumu izpildi gadā laikā, katedra pieņem lēmumu par doktoranta novērtēšanu
ar ieskaiti.
Visu trīs studiju gadu laikā doktorantam ir jāpiedalās katedras speciālajos semināros, kuros
doktorants referē un piedalās diskusijās par sava promocijas darba tēmu, izstrādā atbilstoši tai
zinātniskās publikācijas (ne mazāk par vienu gadā) un piedalās zinātniskās konferencēs ar
referātiem.

2.3.4. STUDIJU PROGRAMMAS ORGANIZĀCIJA
Studiju process tiek organizēts atbilstoši DU Satversmei, Augstskolu likumam
(http://aic.lv/Rp/Latv/LIK/augs_likums.htm),
Zinātniskās
darbības
likumam
u.c.
normatīvajiem dokumentiem, kuri ir spēkā Latvijas Republikā, kā arī atbilstoši DU Senātā
pieņemtajiem studijas reglamentējošajiem dokumentiem, imatrikulācija notiek saskaņā ar DU
Uzņemšanas noteikumiem, kurus ik gadu apstiprina DU Senāts.
Studiju programmas kopējo vadību nodrošina DU Studiju daļa un Zinātņu daļa, pārējo
jautājumu risināšana ir Sociālo Zinātņu fakultātes Domes, Tiesību katedras pārziņā, kura
programmas realizācijai pieaicina nepieciešamo akadēmisko personālu. Studijas realizē SZF
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auditorijās un citās DU struktūrvienību telpās. Doktora studiju programmas „Juridiskā
zinātne” praktisko realizāciju vada programmas direktors Dr.iur. profesors V.Zahars.
Pēc studiju programmas apguves un promocijas darba aizstāvēšanas izglītojamie iegūst
juridisko zinātņu doktora grādu.
Pēc studiju programmas apguves doktorantam izsniedz akadēmisko izziņu par programmas
apguvi.
Juridiskās zinātnes doktora studiju programma ir tiesību zinātnes bakalaura un maģistra
studiju programmu loģisks turpinājums.
Doktora studiju programma ”Juridiskā zinātne” tiek realizēta apakšnozarēs „Policijas
tiesības”, „Krimināltiesības” un “Kriminālistika un Operatīvās darbības teorija”.
Studiju programmas apguvei ir paredzēti 6 semestri (3 akadēmiskie gadi). Studiju
programmas apjoms ir 120 KP jeb 180 ECTS.
Doktora studiju programmai tiek piedāvāta sekojoša struktūra:
A daļa – obligātā daļa visiem doktorantiem (kopā 104 KP)


Obligātie kursi (12 KP)



Teorētisko atziņu aprobācija (92 KP)

B daļa – Ierobežotās izvēles kursi (kopā – 10 KP)
C daļa – Brīvās izvēles kursi (kopā – 6 KP)
Par promocijas darba vadītāju ar katedras lēmumu tiek nozīmēts speciālists ar doktora grādu
tiesību zinātnē.
Promocijas darbs ir patstāvīgs oriģināls pētījums par kādu aktuālu zinātnisku problēmu, kurai
ir nozīmīga loma izvēlētās tiesību apakšnozares attīstībā.

2.3.5. IMATRIKULĀCIJAS NOTEIKUMI
Prasības reflektantiem: maģistra grāds tiesību zinātnē.
Iestājpārbaudījumi:


referāts par izvēlēto tēmu un pārrunas par to;



pārrunas svešvalodā.

2.3.6. STUDIJU PROGRAMMAS PRAKTISKĀ ĪSTENOŠANA
2.3.6.1. Izmantojamās studiju metodes un formas
Programmas īstenošanā tiek izmantotas daudzveidīgas studiju metodes:
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lekcijas;



semināri;



konsultācijas;



individuālais darbs (zinātniskās atskaites);



darbs grupās.

Studiju metodes tiek izvēlētas atbilstoši katra kursa izvirzītajiem mērķiem un specifikai.
Lekcijas un semināri visbiežāk tiek izmantoti teorētiskajos kursos. Kursos ar praktiskāku
ievirzi vispirms notiek teorētiski pamatotas ievadlekcijas, tad seko teoriju analīze un pārrunas
semināru formā, pēc tam studenti veic individuālo darbu - intervijas, naratīvu analīzi utt.
Noslēgumā šī individuālā darbība tiek pārrunāta un analizēta gan semināra formā, gan arī
studentu darba grupu ietveros. Dažos teorētiskajos kursos studējošie klausās teorētiskās
lekcijas, gan paši lasa un analizē teorētiķu oriģināldarbus, kā arī sagatavo referātus, kuri tiek
nolasīti un kopīgi pārrunāti semināru ietvaros.
Zināšanu novērtēšanā tiek izmantoti kontroldarbi, referāti, esejas, mutiski/rakstiski eksāmeni,
situāciju analīze. Pētījuma gaita tika realizēta sadarbībā ar zinātnisko vadītāju.
Studiju forma tiek izvēlēta atkarībā no studiju kursa un priekšmeta aplūkojamās tēmas
īpatnības.
Studiju kursos tiek izmantotas pētnieciskās un interaktīvās metodes, kā arī moderno
tehnoloģiju piedāvātās iespējas (piem., e-studijas MOODLE vidē, Web CT). Visu izmantoto
studiju formu un metožu galvenais mērķis ir veicināt analītiskās un kritiskās domāšanas
attīstību.

2.3.6.2. Prakse
Programmas ietvaros prakse nav paredzēta.

2.3.7. VĒRTĒŠANAS SISTĒMA
Studiju programmas apguves vērtēšana tiek veikta, izmantojot šādus pamatprincipus:


vērtējuma obligātuma princips - nepieciešams iegūt pozitīvu vērtējumu par
programmas saturu;



vērtēšanā izmantoto pārbaudes veidu dažādības princips - programmas apguves
vērtēšanā izmanto dažādus pārbaudes veidus; pārbaudes pamatformas – ieskaite,
diferencētā ieskaite un eksāmens;



vērtējuma atbilstības princips - pārbaudes darbos studējošajiem tiek dota iespēja
apliecināt savas analītiskās, radošās un pētnieciskās spējas, apgūtās zināšanas un
zinātnisko atziņu lietošanas prasmi.

1. Eksāmenos un ieskaitēs programmas apguve tiek vērtēta pēc 10 ballu skalas:


ļoti augsts apguves līmenis (10 – “izcili”, 9 – “teicami”),



augsts apguves līmenis (8 – “ļoti labi”, 7 – “labi”),



vidējs apguves līmenis (6 – “gandrīz labi”, 5 – “viduvēji”, 4 – “gandrīz viduvēji”),



zems apguves līmenis (3 – “vāji”, 2 – “ļoti vāji”, 1 – “ļoti, ļoti vāji”).

2. Par katru studiju kursu vai studiju darbu ieskaita kredītpunktus (KP), ja to apguves
līmenis ir pozitīvs.
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Par studiju un pētnieciskā darba rezultātiem, analizējot individuālā plāna izpildi, doktorants
reizi gadā atskaitās katedras sēdē, kurā tiek pieņemts lēmums par rezultātu atbilstību studiju
programmai.

2.3.8. FINANŠU RESURSI
Doktora studiju programmas „Juridiskās zinātne” galvenais finansējuma avots ir valsts
budžeta līdzekļi un ienākumi no doktorantu studiju maksas.
Studiju maksa visām doktora studiju programmām Daugavpils Universitātē ir vienota (skat.
http://www.du.lv/lv/studijas/studiju_maksa) un iepriekš noteikta 3 studiju gadiem.

Studiju maksa (Ls)

2.3.8.1.tabula. Studiju maksa
1. studiju gads
2. studiju gads
2011./2012.
2012./2013.
1180
1286

3. studiju gads
2013./2014.
1440

2.3.9. STUDIJU PROGRAMMAS PERSPEKTĪVAIS NOVĒRTĒJUMS
2.3.9.1. Studiju
standartam

programmas

atbilstība

akadēmiskās

izglītības

DU doktora studiju programma Juridiskā zinātne atbilst Latvijas Republikas Augstskolu
likuma, DU Satversmes, Zinātniskās darbības likuma (spēkā no 2005. gada 5. maija) un LR
Ministru kabineta 2005. gada 27. decembra noteikumu Nr. 1001 „Doktora zinātniskā grāda
piešķiršanas (promocijas) kārtība un kritēriji” prasībām.

2.3.9.2. Studiju programmas atbilstība profesijas standartam
Doktora studiju programmas saturu neregulē neviens profesijas standarts.

2.3.9.3. Studiju rezultātu un programmas salīdzinājums līdzīgām
studiju programmām Latvijā (1) un Eiropas Savienības valstīs (2)
Juridiskās zinātnes doktora studiju programmas izveides procesā tika ņemta vērā līdzīgu
programmu īstenošanas pieredze Latvijas un Eiropas valstu augstskolās. DU realizējamā
akadēmiskā juridiskās zinātnes doktora studiju programma tiek salīdzināta ar Latvijas
Universitātē (turpmāk – LU), Rīgas Stradiņa Universitātē (turpmāk – RSU), Biznesa
augstskolā „Turība”, Viļņas Mikolasa Romerio Universitātē Lietuvā un Tartu Universitātē
Igaunijā realizējamām juridiskās zinātnes doktora studiju programmām. Visas salīdzinātās
programmas nodrošina augsti kvalificētu speciālistu sagatavošanu.
Juridiskās zinātnes doktora studiju programmu salīdzinošās analīzes izvēles kritēriji ir šādi:
1. Latvijas Universitātes programma tika izvēlēta kā paraugprogramma, kas tiek realizēta
Latvijas vadošajā universitātē;
2. DU ir noslēgts sadarbības līgums ar Biznesa augstskolu „Turība”;
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3. Tartu Universitāte Igaunijā un Viļņas Mikolasa Romerio universitāte, tāpat kā
Daugavpils Universitāte ir Baltijas valstu universitātes.
Salīdzinot augstāk minēto augstskolu juridiskās zinātnes doktora studiju programmas pēc
studiju daļām, var secināt, ka Latvijā studiju programmas ir līdzīgas: obligātajā daļā ir ietverti
tiesību teorētiskie pamatkursi: tiesību socioloģija, tiesību loģika, tiesību integrācija, u.c.,
augstskolu pedagoģijas un pētnieciskās darbības studiju kursi: augstskolu pedagoģijas
problēmas un to risinājumi, zinātniskā darba izstrādes metodoloģija, kvalitatīvās pētniecības
metodes.
Latvijas Universitātes programmas kopējais apjoms ir par 24 KP lielāks. Doktora studiju
ilgums DU sakrīt ar LU juridiskās zinātnes doktora studiju ilgumu – trīs gadi pilna laika
doktorantūrā.
Tartu Universitātē doktora programmu kopējais apjoms ir par 60 ECTS lielāks nekā DU
programmā, bet doktora studijas ilgst četrus gadus.
Visu apskatīto augstskolu doktoru studiju programmām ir līdzīgas prasības reflektantu
iepriekšējai izglītībai – tas var būt sociālo zinātņu maģistra grāds tiesību zinātnē vai tiem
pielīdzināmi grādi.
Salīdzinot juridiskās zinātnes doktora studiju programmas pēc to organizācijas un satura, var
redzēt, ka tajās ir daudz kas līdzīgs, bet ir arī atšķirīgas iezīmes. Kopīgs visām programmām ir
tas, ka studiju kursi ir dalīti trīs daļās:
A daļa:
B daļa:
C daļa:

obligātie studiju priekšmeti (kursi);
ierobežotās (obligātās) izvēles specializācijas priekšmeti;
brīvās izvēles priekšmeti.

Visās salīdzināmajās doktora studiju programmās 1. un 2.studiju gadā ir rekomendēti
obligātās daļas studiju kursi, 2. un 3.studiju gadā – semināri un izvēles priekšmeti gan savā
augstskolā, gan citās studiju vietās, tāpat arī – doktoranta praktiskais darbs ar studējošiem
(lekciju un semināru vadīšana). 3. un 4.studiju gadā darbs ir fokusēts uz promocijas darba
izstrādi. Protams, iepriekš aprakstītajās programmās ir sastopamas arī atšķirības, bet tās ir
vairāk saistītas ar apakšnozares specifiku.
2.3.9.3.1.tabula. DU doktora studiju programmas “Juridiskā zinātne” salīdzinājums ar citu
Latvijas augstskolu līdzīgām studiju programmām

Radītājs

DU

RSU

BAT

Latvijas
Universitāte

120
120
120
144
KP skaits
3 studiju gadi
3 studiju gadi
3 studiju gadi
3 studiju gadi
Studiju
(6 semestri)
(6 semestri)
(6 semestri)
(6 semestri)
ilgums
Obligātā daļa (A) Obligātā daļa (A) Obligātā daļa (A) Obligātā daļa (A)
Studiju
– 12 KP
– 18 KP
– 13 KP
kursu apjoms – 12 KP
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Izvēles daļa (B) –
10 KP

Izvēles daļa (B) – Izvēles daļa (B) –
20 KP
20 KP

Specializācijas
kursi – 8 KP

Brīvās
izvēles Brīvās
izvēles Brīvas izvēles daļa Brīvas
izvēles
daļa (C) – 6 KP
daļa (C) – 6 KP
(C) – Nav
daļa (C) – Nav

Promocijas darbs Promocijas darbs Promocijas darbs Promocijas darbs
– 86 KP
– 20 KP
– 74 KP
–
108
KP
(ieskaitot
publikācijas,
piedalīšanās
konferencēs, u.c.)
15KP
8KP
16KP
Pedagoģiskā DU – 4KP
Citā augstskolā –
prakse
2KP
Promocijas
darba
apjoms

8KP

Promocijas
eksāmens
svešvalodā

2.3.9.3.2.tabula. DU doktora studiju programmas “Juridiskā zinātne” salīdzinājums ar
citu valstu augstskolu līdzīgām studiju programmām

Radītājs
ECTS
Studiju
ilgums

DU

180
180
3 studiju gadi
3 studiju gadi
(6 semestri)
(6 semestri)
Obligātā daļa (A) – Obligātā daļa (A) – 18 ECTS
18 ECTS

Izvēles daļa (B) –
15 ECTS
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Viļņas Mikolasa Romerio
Universitāte

Tartu Universitāte
240
4 studiju gadi
(8 semestri)
Obligātā daļa (A) – 36
ECTS
(Obligātās
pamatstudijas – 16 ECTS)

Specializācijas kursi – 30 Specializācijas kursi – 36
ECTS
ECTS
Izvēles
priekšmeti
(vispārīgās studijas)– 12
ECTS
Prakse – 6ECTS

Brīvās izvēles daļa Brīvas izvēles daļa (C) – Nav
(C) – 9 ECTS

Promocijas darbs – Promocijas
Promocijas
ECTS
darba apjoms 129 ECTS
Pedagoģiskā
prakse

darbs

–

Brīvas izvēles daļa (C) –
12ECTS

82,5 Promocijas darbs – 180
ECTS

DU – 6 ECTS
Nav
Citā augstskolā – 3
ECTS

6 ECTS

Veiktais salīdzinājums ļauj izdarīt secinājumu, ka visas apskatītās juridiskās zinātnes
doktorantūras studiju programmas ir līdzīgas, un to pamatā ir tiesību pamatkursu apguve, kas
studējošajiem sniedz kvalitatīvu, padziļinātu teorētisko un praktisko sagatavotību un
promocijas darba izstrāde.

2.3.10. STUDĒJOŠIE
2.3.10.1. Studējošo skaits
2.3.10.1.1.tabula. Studējošo skaits
Gads
2011./2012.
2012./2013.

studējošo skaits
9
11

2.3.10.2. Pirmajā studiju gadā imatrikulēto studējošo skaits
Gads
2011./2012.
2012./2013.

2.3.10.2.1.tabula. Imatrikulēto skaits
imatrikulēto skaits
9
2

2.3.10.3. Absolventu skaits
Tā kā programma tika licencēta tikai 2011.gada 7.decembrī, absolventu uz šo brīdi nav.

2.3.10.4. Studējošo aptauju rezultāti un to analīze
2011.2012.st.g. studējošo aptaujas rezultāti: visi studējošie ir apmierināti ar studiju
programmu, 83% studējošo norāda, ka studiju procesa nodrošinājums ar mācību literatūru ir
pietiekams, ka izvēles kursu piedāvājums studiju programmas nodrošinājums ar
viesdocētājiem ir pietiekams. Visi studējošie sadarbību ar docētājiem un studiju programmas
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realizāciju kopumā vērtē apmierinoši. Studiju kursa svarīgums un pasniegšanas līmenis
vērtēts no 4,5 līdz 5 ballēm.
2012.2013.st.g. studējošo aptaujas rezultāti: visi studējošie ir apmierināti ar studiju
programmu, 75% studējošo norāda, ka studiju procesa nodrošinājums ar mācību literatūru ir
pietiekams, ka izvēles kursu piedāvājums studiju programmas nodrošinājums ar
viesdocētājiem ir pietiekams. Visi studējošie sadarbību ar docētājiem un studiju programmas
realizāciju kopumā vērtē apmierinoši. Studiju kursa svarīgums un pasniegšanas līmenis
vērtēts no 4,4 līdz 5 ballēm.

2.3.10.5. Absolventu aptauju rezultāti un to analīze
Tā kā programma tika licencēta tikai 2011.gada 7.decembrī, absolventu uz šo brīdi nav.

2.3.10.6. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā
Studiju programmas „Juridiskā zinātne” vadībā tiek ievēroti demokrātijas principi un ir
skaidri noteiktas administratīvā, akadēmiskā personāla un studējošo savstarpējās attiecības.
Studējošie ir iesaistīti dažādu lēmumu pieņemšanas procesā un studiju pilnveidošanā, kas
norit divējādi:
1) tieši - studējošajiem ir iespēja novērtēt studiju programmu un studiju kursus pēc noteiktiem
kritērijiem (studiju kursa saturs, norise, prasības, docētāju attieksme utt.); šajā gadījumā
studējošie ar noteiktiem priekšlikumiem un iebildumiem, kas radušies saistībā ar iepriekš
minētajiem jautājumiem, var vērsties pie programmas direktora vai fakultātes administrācijas,
kā arī tiekoties ar Tiesību katedras vadību;
2) pastarpināti studiju procesa pilnveidošanā studējošie iesaistās, sniedzot ikgadējās aptaujās
savus ieteikumus vai izsakot kritiskas piezīmes par studiju procesu. Studējošo rekomendācijas
vienmēr tiek apsvērtas un pēc iespējas respektētas (piemēram, plānojot nodarbību sarakstu un
sesijas grafiku).
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PIELIKUMI
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1. PIELIKUMS

STUDIJU PROGRAMMAS PILNA UN NEPILNA LAIKA
STUDIJU PLĀNI.
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2.PIELIKUMS

STUDIJU KURSU APRAKSTI.
(atrodami Daugavpils Universitātes informatīvajā sistēmā)
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3.PIELIKUMS

STUDIJU PROGRAMMAS MĀCĪBSPĒKU CV.
(atrodami Daugavpils Universitātes informatīvajā sistēmā)
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4.PIELIKUMS

AKADĒMISKĀ PERSONĀLA ZINĀTNISKĀ UN
MĀKSLINIECISKI RADOŠĀ DARBĪBA.
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Zinātniskās publikācijas starptautiskajās datu bāzēs
Jānis Teivāns-Treinovskis, N.Jefimovs. State National Security: Aspect of Recorded Crime.
Journal of Security and Sustainability Issues, The General Jonas Žemaitis Military Academy
of Lithuania, Nr.2(2),Ir iekļauts EBSCO datu bāzē, http://www.lka.lt/index.php/lt/217057,
2012
Jānis Teivāns-Treinovskis. Пробация как социальнoправовое воздействиена личность с
противоправным поведением. Социологические исследования (Sotsiologicheskie
issledovaniya) - №11, С.105-112, Москва, Ir iekļauts SCOPUS datu bāzē, 2012
http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.084874457855&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=01321625&nlo=&nlr=&nls=&sid=055841C05DD610060D352BBEEA2207B8.WlW7NKKC52nn
QNxjqAQrlA%3a20&sot=b&sdt=b&sl=15&s=ISSN%2801321625%29&relpos=116&relpos=16&searchTerm=ISSN%280132-1625%29
Тейван-Трейновский Я. АНАЛИЗ ФАКТОРОВ РИСКА ПРЕСТУПНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
В ЛАТВИИ. Criminology Journal of Baikal National University of Economics and Law. 2013.
№ 2. Ir iekļauts SCOPUS datu bāzē, ISSN 2071-8721 (Online),ISSN 1996-7756 (Print)
http://cj.isea.ru/pdf.asp?id=17304
Jānis Teivāns-Treinovskis. Noziedzīga nodarījuma subjekta vecuma ierobežojumi.
Daugavpils Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes starptautisko zinātnisko konferenču
rakstu krājums „Starptautiskās zinātniskās konferences „Eiropas integrācijas sociālā un
ekonomiskā dimensija: problēmas, risinājumi, perspektīvas” materiāli. Valsts un tiesību
aktuālās problēmas”, Ir iekļauts GESIS SocioGuide datu bāzē, http://www.ceesocialscience.net/journals/index.asp?stock=journals&select=Latvia&slice=1#11474, 2012
I.Lavrinoviča, O.Lavriņenko. "Education as a Factor of Income Differentiation of the
Population in Latvia within the Period from 2000 to 2011", Procedia Journal of Social and
Behavioral Science, “, iekļauts SCOPUS datu bāzē, 2013
I.Lavrinoviča, O.Lavriņenko, A.Ohotina. Некоторие методи оценки инвестиционного
климата регионов. Starptautiskās zinātniskās konferences „Eiropas integrācija sociālā un
ekonomiskā dimensija: problēmas, risinājums, perspektīvas” rakstu krājums, iekļauts
SocioGuide GESIS datu bāzē, 2012, ISBN 978-9984-14-586-0
I.Lavrinovioča, O.Lavriņenko, A.Ohotina. Анализ β- и σ-конвергенции стран ЕС.
Starptautiskās zinātniskās konferences „Eiropas integrācija sociālā un ekonomiskā dimensija:
problēmas, risinājums, perspektīvas” rakstu krājums, (iekļauts SocioGuide GESIS datu bāzē),
2012, ISBN 978-9984-14-586-0
I.Lavrinoviča, O.Lavriņenko, A.Ohotina. Оценка влияния уровня образования занятых в
экономике на доходы домохозяйств, региональный ВВП и рост экономики региона. 7.
Starptautiskās zinātniskās konferences “Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2012: Finanšu
kapitāla ietekme uz reģiona ekonomisko konkurētspēju” rakstu krājumā (iekļauts SocioGuide
GESIS datu bāzē), 2012.
I.Lavrinoviča, O.Lavriņenko, A.Ohotina.
Анализ подходов и методов оценки
инвестиционного климата регионов. 7. Starptautiskās zinātniskās konferences “Sociālās
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zinātnes reģionālajai attīstībai 2012: Finanšu kapitāla ietekme uz reģiona ekonomisko
konkurētspēju” rakstu krājumā, 2012, (iekļauts SocioGuide GESIS datu bāzē).
I.Lavrinoviča. O.Lavriņenko, J.Teivāns – Treinovskis. Iedzīvotāju ienākumu diferenciācija un
tās ietekme uz noziedzības līmeni: reģionālais aspekts. Starptautiskās zinātniskās konferences
„Ilgtspējīgā uzņēmējdarbība mainīgos ekonomiskos apstākļos”, ISSN 1691-6069, Ir iekļauts
EBSCO datu bāzē
I.Lavrinoviča, O.Lavriņenko, N.Jefimovs. Economic Growth and Differentiation of Incomes
of Latvian Population, Journal of Security and Sustainability Issues, Lithuania,
2012,2(1),ISSN 2029-7017, Ir iekļauts EBSCO datu bāzē
I.Lavrinoviča, O.Lavriņenko, A.Ohotina. Некоторие методи межрегионального
сравнительного анализа инвестиционного климата. Starptautiskās zinātniskās konferences
„Eiropas integrācija sociālā un ekonomiskā dimensija: problēmas, risinājums, perspektīvas”
rakstu krājums, pieņemts publicēšanai, ir iekļauts SocioGuide GESIS datu bazē
I.Lavrinoviča, O.Lavriņenko, A.Ohotina. Исследование диспропорций в развитии
регионов ЕС по ВВП с использованием концепций β- И σ-КОНВЕРГЕНЦИИ
Starptautiskās zinātniskās konferences „Eiropas integrācija sociālā un ekonomiskā dimensija:
problēmas, risinājums, perspektīvas” rakstu krājums, ir iekļauts SocioGuide GESIS datu
bazē pieņemts publicēšanai.
Mihailova, M., Ruza, A., & Ruza, I. (2012). Prisoners` Social Representations of Justice and
Just World. The International Journal of Interdisciplinary Social Sciences Volume 6, 2012,
http://www.SocialSciences-Journal.com, ISSN 1833-1882. (SCOPUS)
Santa Vorone, Alexey Vorobyov, Valeria Negovan (2012). „Are dimensions of psycho-social
well-being different among Latvian and Romanian university students?” Social and
Behavioural Sciences (Elsiever) indexed in Scopus (www.scopus.com)
Vorone S. (2012). Latvijas studentu psihosociālās labklājības modeļa īpatnības Latgales
reģionā. Sociālo zinātņu vēstnesis Nr. 2 (15). 101.-117.lpp. Daugavpils Universitāte. ISSN
1691-1881 Iekļauts GESIS SocioGuide datu bāzē.
Vitālijs Raščevskis, Aleksejs Vorobjovs. (2012) Jauniešu no mono un multikultūras ģimenēm
etniskās identitātes izteiktības ietekmes uz etnisko stereotipu saturu. Daugavpils Universitātes
Sociālo zinātņu fakultātes starptautisko zinātnisko konferenču rakstu krājums „Starptautiskās
zinātniskās konferences „Eiropas integrācijas sociālā un ekonomiskā dimensija: problēmas,
risinājumi, perspektīvas” materiāli. Psiholoģijas aktualitātes.” Daugavpils Universitātes
akadēmiskais apgāds „Saule”, 2012. 107.-120.lpp. Iekļauts GESIS SocioGuide datu bāzē.
www.cee-socialscience.net/journals/idex.asp?stock=journals&select=Latvia&slice=1#11474
Vitolds Zahars (2013). Kritiskas pārdomas par atsevišķiem cilvēkdrošības aspektiem Latgales
reģionā. Starptautiskās zinātniskās konferences "Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2012:
Finanšu kapitāla ietekme uz reģiona konkurētspēju" materiāli. II daļa "Valsts un tiesību
aktuālās problēmas. 237.-244.lpp. Daugavpils Universitātes akadēmiskais apgāds "Saule".
ISSN 2255-8853; ISBN 978-9984-14-638-6.
http://www.cee-socialscience.net/journals/index.asp?stock=journals&select=Latvia&slice=1#11474

Jānis Radionovs. (2012). Laulības izbeigšanas un ar to saistītās problēmas Latvijā.
Daugavpils Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes starptautisko zinātnisko konferenču
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rakstu krājums „Starptautiskās zinātniskās konferences „Eiropas integrācijas sociālā un
ekonomiskā dimensija: problēmas, risinājumi, perspektīvas” materiāli. Valsts un tiesību
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Байков A. (2013). Введение в логику права. Sabiedrība un kultūra. Rakstu krājums, XV.
319. – 328. lpp. Liepāja: LiePA. ISSN 1407-6918
Fila, Renāte (2012). Eiropas Savienības tiesību attīstības teorētiskie aspekti labklājības
teorijas kontekstā. Sociālo tehnoloģiju augstskolas organizētās 5. zinātniski praktiskās
konferences rakstu krājums „Moderno tiesību attīstības teorētiskās un praktiskās problēmas,
17.-19.lpp. Rīga. ISBN 978-9984-748-39-9.
Davidova, J., Zariņa, S. (2013) Daugavpils Universitātes pieredze skolotāju izglītošanā. R.
Andersone (Zin. red.) Inovācijasskolotājuizglītībā 21. gadsimtā. Rīga: Latvijas Universitāte,
217-221. ISBN 978-9984-45-752-9
Burceva, B., Davidova, J., Dūka, M., Iliško, Dz., Kalniņa, D., Kravale-Pauliņa, M., Lanka, Ē.,
Pavītola, L., Margeviča-Grinberga, I., Orska, R., Rimšāne, I., Samuseviča, A., Uzole, T.,
Zelerte, V., Pelnēna, M. (2013) Pedagogu vispārējās kompetences pilnveidošanas iespējas.
Rīga: Latvijas Universitāte. ISBN 978-9934-527-16-6
Konferenču tēzes
I.Lavrinoviča, O.Lavriņenko, A.Ohotina. Izglītības līmeņa ietekmes novērtēšana uz
nodarbināto ienākumiem. Daugavpils Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes
7.lstarptautiskās zinātniskās konferences „Sociālās zinātnes reģionālai attīstībai 2012: finanšu
kapitāla ietekme uz reģiona konkurētspēju” tēzes, 2012. gada 8.-11.novembrī, ISBN 9789984—14-589-1
I.Lavrinoviča, O.Lavriņenko, A.Ohotina. Исследования факторов спроса на высшее
образование у населения регионов NUTS2 стран Центрально Восточной Европы.
Daugavpils Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes 7.lstarptautiskās zinātniskās konferences
„Sociālās zinātnes reģionālai attīstībai 2012: finanšu kapitāla ietekme uz reģiona
konkurētspēju” tēzes, 2012. gada 8.-11.novembrī, ISBN 978-9984—14-589-1
I.Lavrinoviča, O.Lavriņenko, A.Ohotina. Эволюция подходов и методов оценки
инвестеционого климата регионов. Daugavpils Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes
7.lstarptautiskās zinātniskās konferences „Sociālās zinātnes reģionālai attīstībai 2012: finanšu
kapitāla ietekme uz reģiona konkurētspēju” tēzes, 2012. gada 8.-11.novembrī, ISBN 9789984—14-589-1
I.Lavrinoviča. The Study on the Incomes Differentiation of the Population of Latvia and its
Regions in the Circumstances of Crisis. Daugavpils Universitātes 55.Starptautiskās
zinātniskās konferences tēzes, 2013.gada 10-12.aprīlī, ISBN 978-9984-14-612-6
Iveta Ruza, Aleksejs Ruza, Aleksejs Vorobjovs. (2013) Gender differences in causal
explanations following marital infidelity. The Nordic Evolutionary Psychology Meeting 2013,
65

12-13
September,
Tartu,
http://nepm2013.blogspot.com

Estonia.

Abstracts

of

Oral
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40.1pp.

Vitālijs Raščevskis, Margarita Ņesterova. (2013) Etnisko heterostereotipu īpatnības
jauniešiem no mono un multikultūrālās ģimenes. Daugavpils Universitātes 55.starptautiskās
zinātniskās konferences tēzes. Daugavpils Universitātes akadēmiskais apgāds "Saule". 120.121.lpp. ISBN 978-9984-14-612-6
Aleksejs Vorobjovs, Ilona Skuja, Larisa Ābelīte (2013). „Ģimenes saliedētības un
adaptācijas” aptaujas aprobācija. Daugavpils Universitātes 55.starptautiskās zinātniskās
konferences tēzes. Daugavpils Universitātes akadēmiskais apgāds "Saule". 118.-119.lpp.
ISBN 978-9984-14-612-6
Emīls Kālis, Aleksejs Vorobjovs (2013). Assessment of Creative Potential: Construction of
Questionnaire under the Assumption of General Factor. 12th European Conference on
Psychological Assessment. Book of Abstracts. 328.lpp. (San Sebastian, Spain July 17-20).
ISBN 978-84-695-8090-5
Emīls Kālis, Aleksejs Vorobjovs (2013). precīzi ticamības novērtēšanas veidi strukturālo
vienādojumu modelēšanas metodoloģijā un to tehniskie risinājumi MPLUS un brīvpieejas
programmā R. Daugavpils Universitātes 55.starptautiskās zinātniskās konferences tēzes.
Daugavpils Universitātes akadēmiskais apgāds "Saule". 123.lpp. ISBN 978-9984-14-612-6
Emīls Kālis, Aleksejs Vorobjovs (2013). Radoša potenciāla novērtēšana: dažādu pieeju
mērījuma modelis. Daugavpils Universitātes 55.starptautiskās zinātniskās konferences tēzes.
Daugavpils Universitātes akadēmiskais apgāds "Saule". 124.lpp. ISBN 978-9984-14-612-6
Vitolds Zahars. (2012). Kritiskas pārdomas par atsevišķiem cilvēkdrošības aspektiem Latgales
reģionā. Daugavpils Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes 7.starptautiskās zinātniskās
konferences "Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2012: finanšu kapitāla ietekme uz
reģiona konkurētspēju" tēzes. Daugavpils Universitātes akadēmiskais apgāds „Saule”. 53.lpp.
Zenons Indrikovs (2013). Notion of police law. Daugavpils Universitātes 55.starptautiskās
zinātniskās konferences tēzes. Daugavpils Universitātes akadēmiskais apgāds "Saule". 96.lpp.
ISBN 978-9984-14-612-6
Jānis Radionovs (2013). Komercķīlas tiesiskais regulējums Latvijā. Daugavpils Universitātes
55.starptautiskās zinātniskās konferences tēzes. Daugavpils Universitātes akadēmiskais
apgāds "Saule". 83.-84.lpp. ISBN 978-9984-14-612-6
Aleksandrs Matvejevs (2013). Policijas darbības tiesiskā regulējuma attīstības koncepcija.
Daugavpils Universitātes 55. Starptautiskās zinātniskās konferences tēzes. Daugavpils:
Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds „Saule”, 2013. 94. lpp. ISBN 978-5-9984-14612-6
Aleksandrs Matvejevs (2013). Policijas darbības principi starptautiskajos normatīvajos aktos.
Starptautiskās zinātniskās konferences„Inovatīvās jurisprudences aktuālās problēmas” tēzes.
Rīga: RSU, 2013. 19. lpp. ISBN 978-5-9984-783-27-6
Jurijs Mašošins (2013). Zādzības ar iekļūšanu telpā kriminālistiskā prevencija. Daugavpils
Universitātes 55. Starptautiskās zinātniskās konferences tēzes. Daugavpils: „Saule”. ISBN
978-9984-14-612-6
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Lukasina O.V., Baikovs A.M. (2013). Research of Rights of Staff Shareholders:
Contradictions Between theory and Practice. Information Tehnologies Management and
Society. The 11th International Scientific Conference Information Tehnologies and
Management. p.181. - 182. ISMA University of Applied Sciences. Riga. ISSN 1691-2489
Jānis Teivāns-Treinovskis (2013). Noziedzīguma jēdziena krimināltiesiskie un socioloģiskie
aspekti. Daugavpils Universitātes 55.starptautiskās zinātniskās konferences tēzes. Daugavpils
Universitātes akadēmiskais apgāds "Saule". 91.-92.lpp. ISBN 978-9984-14-612-6
V.Meņšikovs. (2013) Personības kopkapitāls un migrācija. Daugavpils Universitātes
55.Starptautiskās zinātniskās konferences tēzes. 102.lpp. Daugavpils Universitāte. ISBN 9789984-14-612-6.
V.Meņšikovs, A.Moziro. (2013) Социальная стратификация и проблемы устойчивого
экономического развития. 8.Starptautiskās zinātniskās konferences „Sociālās zinātnes
reģionālajai attīstībai 2013” tēzes. 50.lpp. Daugavpils Universitāte. ISBN 978-9984-14-6393
Oļehnovičs, D. Latvieši, krievi, ebreji...: propaganda Latvijas presē vācu okupācijas laikā. In:
(Ikere, Z. Sast.) Latgale etniskā un kultūrvēsturiskā skatījumā. Zinātnisko rakstu krājums.
Daugavpils: Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds „Saule”, 2013. 114. – 127. lpp.

Projekti
Valsts pētījuma programma „Nacionālā identitāte. Projekts Nr.4 "Reģionālā identitāte",
apakšprojekts Nr.4.2. "Multietniskums un identitāte" Kods: Y3-26464-960. 2010.-2013.g.
(projekta dalībnieki A.Vorobjovs, A.Ruža, V.Raščevskis).
Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013. projekts„Uzņēmējdarbības
attīstības kapacitātes veicināšana Latgales-Utenas pārrobežu reģionā” (projekta dalībnieks
J.Teivāns-Treinovskis).
Baltijas-Vācijas Augstskolu biroja projekts „Zināšanu pārvaldība kā uzņēmējdarbības
attīstības priekšnosacījums”/”Wissensmanagement als Bedingung der Unternehmenstätigkeit”
(projekta dalībnieks J.Teivāns-Treinovskis), 2012.
Eiropas Komisijas pasūtīts pētījums „ Paverot ceļu nākotnes politikas plānošanas iniciatīvām
organizētās noziedzības novēršanas jomā – atsevišķu krimināltiesībās paredzēto līdzekļu
efektivitāte vēršoties pret organizēto noziedzību” , Padomes Pamatlēmums 2008/841/JHA par
cīņu pret organizēto noziedzību, ES finansējums – 8000 Ls., projekta vadītāja Ilona
Kronberga – Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS, projekta dalībnieks prof. J.Ivanciks.
Projekts „Event Support Scheme” of Regional Studies Association. Financial Support for the
7th International Scientific Conference: Social Sciences for Regional Development 2012 by
theme „Impact of the Financial Capital on the Region’s Economic Competitiveness”
(projekta menedžere Daugavpils Universitātē – E.Jermolajeva, dalībnieki: V.Šipilova).
Realizēšanas laiks: 2012. maijs -2013. gada februāris. Finansētājs: Regional Studies
Association (RSA).
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Projekts „Zināšanu pārvaldība kā uzņēmējdarbības attīstības priekšnosacījums: salīdzinošais
pētījums Vācijas (Meklenburgas-Priekšpomerānijas) un Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu
kontekstā” (Projekta vadītājs – J.Stašāne, dalībnieki: V.Voronovs, O.Lavriņenko).
Realizēšanas laiks: 01.02.2012.-15.12.2012. Finansētājs: Baltijas-Vācijas Augstskolu birojs ar
Vācijas Akadēmiskā apmaiņas dienesta (DAAD) līdzekļiem.
Projekts „Augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšana un priekšlikumi kvalitātes
paaugstināšanai” Nr. 2011/0012/1DP/1.1.2.2.1/11/IPIA/VIAA/001) (dalībnieki: I.Plotka,
I.J.Mihailovs, A.Stankevičs). Realizēšanas laiks: 2012.g. Finansētājs: Eiropas sociālais fonds
(ESF)
Projekts „A Toolkit For Integration”. ES Mūžizglītības programmas Grundtvig
apakšprogramma (Projekta vadītāja: E.Jermolajeva). LV2 LLP-Com-Era-Gru-SV (APA).
Realizēšanas laiks 2010.-2012.
Projekts „Best Agers – Using the knowledge and experience of professionals in their primes
to foster business and skills development in the Baltic Sea Region” (Projekta vadītāja:
E.Jermolajeva). INTERREG IVB Baltijas jūras reģiona programma 2007.-2013. (ERAF)
Projekts „CaDEC/ Capitalization and Dissamination of ESPON results” (Projekta vadītāja:
E.Jermolajeva). ES ESPON programma.Realizēšanas laiks - 2011.-2012.g.

Mācību grāmatas, metodiskā literatūra, monogrāfijas
I.Lavrinoviča, O.Lavriņenko. Integrālo indikatoru konstruēšana. Mācību metodiskais
līdzeklis. Daugavpils Universitātes akadēmiskais apgāds „Saule”, Daugavpils, 2013, ISBN
978-9984-14645-47
Vitolds Zahars. (2012). Īss Eiropas cilvēktiesību kurss. Mācību līdzeklis. Daugavpils
Universitātes akadēmiskais apgāds „Saule”. 131 lpp.
Ņesterova M. (2013) Ieslodzīto sociālie priekšstati par taisnīgumu un ticība taisnīgai
pasaulei. Monogrāfija. Daugavpils: Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds „Saule”.
ISBN 978-9984-14-611-9
E.Jermolajeva autoru kolektīva sastāvā 2.nodaļa „Situācija augstākajā izglītībā Latvijā un
citās ES dalībvalstīs kā atskaites punkts reformām” (61. – 106.lpp.). Monogrāfijā Rivža B.,
Brence I. red. „Studiju programmu starptautiskā izvērtēšana kā priekšnoteikums Latvijas
augstākās izglītības modernizācijai”, R., 2013., 309 lpp. ISBN 978-9984-48-119-7

LZP eksperta darbība
Prof. A.Vorobjovs: psiholoģija.
Asoc.prof. I.Kokina: psiholoģija.
Prof. V.Zahars: juridiskā zinātne.
Prof. J.Ivančiks: juridiskā zinātne.
Asoc.prof. J.Teivāns-Treinovskis: juridiskā zinātne.
Prof. A.Stašulāne: Teoloģija un reliģiju zinātne: Baznīcas un reliģiju vēsture, Filozofija:
Reliģijas filozofija.
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Prof. V.Meņšikovs: socioloģija.
Prof. J.Davidova: pedagoģija.
Asoc.prof. E.Jermolajeva: ekonomika.
Prof. A.Kuzņecovs: valodniecība.
Asoc.prof. S.Meškova: literatūrzinātne.
Doc. G.Ozoliņš: folkloristika.
Pētn. M.Ņesterova: psiholoģija.
Vad.pēn. O.Lavriņenko: ekonomika.
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5.PIELIKUMS

PRAKSES NOLIKUMS
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6.PIELIKUMS

LĪGUMA PARAUGS PAR STUDĒJOŠO PRAKSI.
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7.PIELIKUMS

STUDĒJOŠO APTAUJAS ANKETU REZULTĀTI.
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DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES STUDENTU APTAUJAS ANKETA
CIENĪJAMAIS STUDENT!
Piedāvātās anketas mērķis – noskaidrot Jūsu attieksmi pret studiju procesa gaitu un kvalitāti.
Lūdzam izteikt savus vērtējumus un viedokļus, jo aptaujas dati tiks izmantoti ar nolūku pozitīvi
ietekmēt studiju procesu, balstoties uz studentu domām un priekšlikumiem.
Fakultāte: _____SZF__ Programmas direktors: J.Teivāns-Treinovskis
STUDIJU PROGRAMMA: PROFESIONĀLĀ BAKALAURA ST.PR. „TIESĪBU ZINĀTNE”
Kurss: I
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 augsts
5 - ļoti svarīgs
4 - augsts
4 - svarīgs
3 - vidējs
3 - vidēji svarīgs
2 - zems
2 - nesvarīgs
1 – ļoti zems
1 - nav vajadzīgs
Lūdzu, atzīmējiet, ko, pēc Jūsu domām, vajadzētu izdarīt: stundu skaits attiecīgajā studiju kursā
jāpalielina (+), jāsamazina (-), jāatstāj bez izmaiņām (=).
A. tabula
Studiju kursa nosaukums
Ievads studijās

Studiju kursa
svarīgums

Pasniegšanas
līmenis

3,3

4,2

3,6

2,2

4,7

4,5

2,9

2

4,6

4,9

3,9

4,5

4,3

4,1

3,3

4

3,3

3,9

3,1

3,9

2,6

2,5

2,6

2,5

3,5

2,5

Lietvedības pamati

Svešvalodu studijas juristiem – Angļu
valoda
Svešvalodu studijas juristiem – Vācu
valoda
Valsts teorija
Latvijas valsts un tiesību vēsture

Tiesu varas institūciju tiesības
Lietišķā informātika

Psiholoģijas pamati

Pasaules kultūras vēsture
Reliģiju vēsture
Filosofijas pamati
Loģika

73

Izmaiņas kursa
apjomā
„-” 46%
„=” 54%
„-” 23%
„=” 69%
„+” 8%
„=” 62%
„+” 38%
„=” 67%
„+” 33%
„-” 15%
„=” 85%
„-” 8%
„=” 84%
„+” 8%
„-” 23%
„=” 77%
„-” 15%
„=” 77%
„+” 8%
„-” 39%
„=” 46%
„+” 15%
„-” 25%
„=” 75%
„=” 67%
„+” 33%
„=” 67%
„+” 33%
„=” 67%

Runas māksla
3,9

2,8

3,4

3,8

3,5

4,1

4,9

5

3,7

4,3

4,5

3,5

4,8

4,6

3,7

3,8

Latvijas kultūras vēsture

Ekonomika
Tiesību teorija

Profesionālā ētika
Konstitucionālās tiesības

Krimināltiesības (vispārīgā daļa)
Studiju darbs

„+” 33%
„-” 15%
„=” 54%
„+” 31%
„-” 23%
„=” 62%
„+” 15%
„-” 23%
„=” 77%
„-” 8%
„=” 77%
„+” 15%
„=” 92%
„+” 8%
„-” 23%
„=” 62%
„+” 15%
„-” 8%
„=” 92%
„-” 27%
„=” 64%
„+” 9%

2.

Vai Jūs apmierina izvēlētā studiju programma
kopumā?

1.
2.
3.
4.
5.

Pilnīgi apmierina 31%
Pamatā apmierina 62%
Daļēji apmierina 8%
Neapmierina
Pilnīgi neapmierina un es vēlos
aiziet no universitātes

3.
4.

Kā Jūs vērtējat studiju procesa nodrošinājumu ar
mācību literatūru un metodiskajiem materiāliem?
Vai Jūs studiju procesā izmantojat datortehniku?

1.
2.
1.
2.
3.

Pietiekams 23%
Nepietiekams 77%
Jā, bieži 84%
Jā, bet reti. Kāpēc? 8%
Nē. Kāpēc? 8%

5.

Vai Jūs studiju procesā izmantojat Internet?

1.
2.
3.

Jā, bieži 85%
Jā, bet reti. Kāpēc? 15%
Nē. Kāpēc?

6.

Vai izvēles kursu piedāvājums ir pietiekams?

1.
2.

Jā 46%
Nē 54%

7.

Vai studiju programmas nodrošinājums
vieslektoriem ir pietiekams?

1.
2.

Jā 62%
Nē 38%

8.

Kā Jūs vērtējat sadarbību ar mācībspēkiem?

1.
2.

Apmierinoša 100%
Neapmierinoša

9.

Kā Jūs vērtējat studiju programmas realizēšanu
kopumā?

1.
2.
3.

Apmierinoši 100%
Neapmierinoši
Cita atbilde

10.

Kādi ir Jūsu priekšlikumi studiju programmas
kvalitātes uzlabošanā?

74

ar

-lai būtu iespēja izvēlēties izvēles kursus, nevis ņemt tos, kuri palika
-pamainīt 2.semestra priekšmetus uz 1.semestri – kā pareizi noformēt studiju darbus un
lietvedību
-organizēt praktiskos uzdevumus – attēlot tiesas sēdi
Paldies par atsaucību!

DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES STUDENTU APTAUJAS ANKETA
CIENĪJAMAIS STUDENT!
Piedāvātās anketas mērķis – noskaidrot Jūsu attieksmi pret studiju procesa gaitu un kvalitāti.
Lūdzam izteikt savus vērtējumus un viedokļus, jo aptaujas dati tiks izmantoti ar nolūku pozitīvi
ietekmēt studiju procesu, balstoties uz studentu domām un priekšlikumiem.
Fakultāte: _____SZF__ Programmas direktors: J.Teivāns-Treinovskis
STUDIJU PROGRAMMA: PROFESIONĀLĀ BAKALAURA ST.PR. „TIESĪBU ZINĀTNE”
Kurss: II
Vispirms, novērtējiet, lūdzu, pēdējo gadu laikā apgūtos studiju kursus (sk. A. tabulu).
1.2

Novērtējiet
studiju
kursa 1.3
Novērtējiet pasniegšanas līmeni,
svarīguma pakāpi piecu baļļu
kur:
sistēmā, kur:
5 - ļoti augsts
5 - ļoti svarīgs
4 - augsts
4 - svarīgs
3 - vidējs
3 - vidēji svarīgs
2 - zems
2 - nesvarīgs
1 – ļoti zems
1 - nav vajadzīgs
Lūdzu, atzīmējiet, ko, pēc Jūsu domām, vajadzētu izdarīt: stundu skaits attiecīgajā studiju kursā
jāpalielina (+), jāsamazina (-), jāatstāj bez izmaiņām (=).
A. tabula
Studiju kursa nosaukums
Svešvalodu studijas juristiem – Angļu val.
Svešvalodu studijas juristiem – Vācu
valoda
Saskarsmes (komunikācijas) psiholoģija

Studiju kursa
svarīgums

Pasniegšanas
līmenis

4,7

4,1

4

4,7

3,4

3,4

4,6

3,8

4,7

4,6

4,6

3,4

4,6

3,9

Civiltiesību vispārīgie pamati

Krimināltiesības (sevišķā daļa)

Administratīvās tiesības

Darba tiesības
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Izmaiņas kursa
apjomā
„=” 50%
„+” 50%
„=” 33%
„+” 67%
„-” 28%
„=” 67%
„+” 5%
„-” 6%
„=” 65%
„+” 29%
„-” 11%
„=” 72%
„+” 17%
„-” 6%
„=” 78%
„+” 17%
„-” 6%
„=” 72%
„+” 22%

Juridiskā metodoloģija
4,3

3,7

3,2

3,7

4,5

4,4

4,4

3,6

4,7

4,3

4,5

3,4

3,4

3,8

4

3,9

3,5

2,7

2,6

2,7

3,5

3,7

Krievu valoda juristiem

Eiropas cilvēktiesības

Ģimenes un mantojuma tiesības

Kriminālprocesa tiesības

Administratīvā procesa tiesības

Vides tiesības

Kriminālistika

Kriminoloģija

Socioloģija
Studiju darbs

„-” 11%
„=” 83%
„+”6%
„-” 11%
„=” 61%
„+” 28%
„-” 6%
„=” 76%
„+” 18%
„-” 22%
„=” 61%
„+” 17%
„-” 6%
„=” 88%
„+” 6%
„-” 6%
„=” 83%
„+” 11%
„-” 22%
„=” 67%
„+” 11%
„-” 6%
„=” 61%
„+” 33%
„-” 33%
„=” 33%
„+” 33%
„-” 67%
„=” 33%
„-” 31%
„=” 69%

2.

Vai Jūs apmierina izvēlētā studiju programma
kopumā?

1.
2.
3.
4.
5.

Pilnīgi apmierina 11%
Pamatā apmierina 77%
Daļēji apmierina 6%
Neapmierina 6%
Pilnīgi neapmierina un es vēlos
aiziet no universitātes

3.
4.

Kā Jūs vērtējat studiju procesa nodrošinājumu ar
mācību literatūru un metodiskajiem materiāliem?
Vai Jūs studiju procesā izmantojat datortehniku?

1.
2.
1.
2.
3.

Pietiekams 56%
Nepietiekams 44%
Jā, bieži 100%
Jā, bet reti. Kāpēc?
Nē. Kāpēc?

5.

Vai Jūs studiju procesā izmantojat Internet?

1.
2.
3.

Jā, bieži 94%
Jā, bet reti. Kāpēc? 6%
Nē. Kāpēc?

6.

Vai izvēles kursu piedāvājums ir pietiekams?

1.
2.

Jā 61%
Nē 39%

7.

Vai studiju programmas nodrošinājums
vieslektoriem ir pietiekams?

1.
2.

Jā 83%
Nē 17%

8.

Kā Jūs vērtējat sadarbību ar mācībspēkiem?

1.
2.

Apmierinoša 89%
Neapmierinoša 11%
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9.

Kā Jūs vērtējat studiju programmas realizēšanu
kopumā?

10.

Kādi ir Jūsu priekšlikumi studiju programmas
kvalitātes uzlabošanā?

1.
2.
3.

Apmierinoši 94%
Neapmierinoši
Cita atbilde 6%

-docētājiem ņemt piemēru no A.Daugavvanaga
-godīgi vērtēt studentus, atbilstoši zināšanām
-nodrošināt jaunāko literatūru
-pasniedzējiem skaidrāk formulēt uzdevumus
-lai pasniedzēji nopietnāk attiecas pret studijām
-vairāk praktisko nodarbību
-vairāk vieslektoru
Paldies par atsaucību!

DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES STUDENTU APTAUJAS ANKETA
CIENĪJAMAIS STUDENT!
Piedāvātās anketas mērķis – noskaidrot Jūsu attieksmi pret studiju procesa gaitu un kvalitāti.
Lūdzam izteikt savus vērtējumus un viedokļus, jo aptaujas dati tiks izmantoti ar nolūku pozitīvi
ietekmēt studiju procesu, balstoties uz studentu domām un priekšlikumiem.
Fakultāte: _____SZF__ Programmas direktors: J.Teivāns-Treinovskis
STUDIJU PROGRAMMA: PROFESIONĀLĀ BAKALAURA ST.PR. „TIESĪBU ZINĀTNE”
Kurss: III
Vispirms, novērtējiet, lūdzu, pēdējo gadu laikā apgūtos studiju kursus (sk. A. tabulu).
1.3

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

Studiju kursa
svarīgums

Pasniegšanas
līmenis

2,8

3,8

4,4

4

4,3

4,5

4

3,2

Tiesību filozofija

Saistību tiesības
Eiropas kopienu tiesības
Pašvaldību tiesības
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Izmaiņas kursa
apjomā
„-” 17%
„=” 75%
„+” 8%
„=” 67%
„+” 33%
„=” 83%
„+” 17%
„-” 17%

Lietu (īpašuma) tiesības

Kriminālsodu izpildes tiesības
Politoloģija
Starptautiskās tiesības

4,3

3,8

4,3

4,7

3,9

4,9

4,7

4,6

4,3

3,8

4,1

3,5

4,3

3,8

4,1

3,9

2,8

3,8

Nodokļu tiesības

Komerctiesības

Civilprocesa tiesības

Zemes tiesības

Studiju darbs

„=” 58%
„+” 25%
„-” 17%
„=” 58%
„+” 25%
„=” 64%
„+” 36%
„=” 50%
„+” 50%
„=” 58%
„+” 42%
„-” 16%
„=” 42%
„+” 42%
„-” 33%
„=” 58%
„+” 9%
„-” 17%
„=” 50%
„+” 33%
„-” 17%
„=” 75%
„+” 8%
„-” 40%
„=” 60%

2.

Vai Jūs apmierina izvēlētā studiju programma
kopumā?

1.
2.
3.
4.
5.

Pilnīgi apmierina 8%
Pamatā apmierina 50%
Daļēji apmierina 34%
Neapmierina 8%
Pilnīgi neapmierina un es vēlos
aiziet no universitātes

3.
4.

Kā Jūs vērtējat studiju procesa nodrošinājumu ar
mācību literatūru un metodiskajiem materiāliem?
Vai Jūs studiju procesā izmantojat datortehniku?

1.
2.
1.
2.
3.

Pietiekams 75%
Nepietiekams 25%
Jā, bieži 100%
Jā, bet reti. Kāpēc?
Nē. Kāpēc?

5.

Vai Jūs studiju procesā izmantojat Internet?

1.
2.
3.

Jā, bieži 92%
Jā, bet reti. Kāpēc? 8%
Nē. Kāpēc?

6.

Vai izvēles kursu piedāvājums ir pietiekams?

1.
2.

Jā 58%
Nē 42%

7.

Vai studiju programmas nodrošinājums
vieslektoriem ir pietiekams?

1.
2.

Jā 58%
Nē 42%

8.

Kā Jūs vērtējat sadarbību ar mācībspēkiem?

1.
2.

Apmierinoša 67%
Neapmierinoša 33%

9.

Kā Jūs vērtējat studiju programmas realizēšanu
kopumā?

1.
2.
3.

Apmierinoši 75%
Neapmierinoši 17%
Cita atbilde 8%
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10.

Kādi ir Jūsu priekšlikumi studiju programmas
kvalitātes uzlabošanā?

-koriģēt nodarbību sarakstu, nelikt lekcijas vienā dienā no 9:00 līdz 17:00
-vairāk praktisko nodarbību, treniņu juridisko dokumentu pareizai noformēšanai
-kvalitatīvāk veidot lekciju prezentācijas
-atcelt ikgadējos studiju darbus
Paldies par atsaucību!

DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES STUDENTU APTAUJAS ANKETA
CIENĪJAMAIS STUDENT!
Piedāvātās anketas mērķis – noskaidrot Jūsu attieksmi pret studiju procesa gaitu un kvalitāti.
Lūdzam izteikt savus vērtējumus un viedokļus, jo aptaujas dati tiks izmantoti ar nolūku pozitīvi
ietekmēt studiju procesu, balstoties uz studentu domām un priekšlikumiem.
Fakultāte: _____SZF__ Programmas direktors: J.Teivāns-Treinovskis
STUDIJU PROGRAMMA: PROFESIONĀLĀ BAKALAURA ST.PR. „TIESĪBU ZINĀTNE”
Kurss: III
Vispirms, novērtējiet, lūdzu, pēdējo gadu laikā apgūtos studiju kursus (sk. A. tabulu).
1.4

Novērtējiet
studiju
kursa 1.5
Novērtējiet pasniegšanas līmeni,
svarīguma pakāpi piecu baļļu
kur:
sistēmā, kur:
5 - ļoti augsts
5 - ļoti svarīgs
4 - augsts
4 - svarīgs
3 - vidējs
3 - vidēji svarīgs
2 - zems
2 - nesvarīgs
1 – ļoti zems
1 - nav vajadzīgs
Lūdzu, atzīmējiet, ko, pēc Jūsu domām, vajadzētu izdarīt: stundu skaits attiecīgajā studiju kursā
jāpalielina (+), jāsamazina (-), jāatstāj bez izmaiņām (=).
A. tabula
Studiju kursa nosaukums

Studiju kursa
svarīgums

Pasniegšanas
līmenis

3,4

3,6

4,6

4,1

4,2

3,7

Projektu izstrāde un vadība

Kvalifikācijas prakse

Diplomdarba izstrāde

2.
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Vai Jūs apmierina izvēlētā studiju programma
kopumā?

1.
2.
3.
4.
5.

Izmaiņas kursa
apjomā
„-” 29%
„=” 47%
„+” 24%
„-” 12%
„=” 41%
„+” 47%
„-” 24%
„=” 35%
„+” 41%

Pilnīgi apmierina 35%
Pamatā apmierina 45%
Daļēji apmierina 20%
Neapmierina
Pilnīgi neapmierina un es vēlos
aiziet no universitātes

3.
4.

Kā Jūs vērtējat studiju procesa nodrošinājumu ar 1.
mācību literatūru un metodiskajiem materiāliem? 2.
Vai Jūs studiju procesā izmantojat datortehniku?
1.
2.
3.

Pietiekams 40%
Nepietiekams 60%
Jā, bieži 100%
Jā, bet reti. Kāpēc?
Nē. Kāpēc?

5.

Vai Jūs studiju procesā izmantojat Internet?

1.
2.
3.

Jā, bieži 90%
Jā, bet reti. Kāpēc? 10%
Nē. Kāpēc?

6.

Vai izvēles kursu piedāvājums ir pietiekams?

1.
2.

Jā 80%
Nē 20%

7.

Vai studiju programmas nodrošinājums
vieslektoriem ir pietiekams?

1.
2.

Jā 90%
Nē 10%

8.

Kā Jūs vērtējat sadarbību ar mācībspēkiem?

1.
2.

Apmierinoša 85%
Neapmierinoša 15%

9.

Kā Jūs vērtējat studiju programmas realizēšanu
kopumā?

1.
2.
3.

Apmierinoši 80%
Neapmierinoši 15%
Cita atbilde 5%

ar

10.

Kādi ir Jūsu priekšlikumi studiju programmas
kvalitātes uzlabošanā?
-palielināt lekciju un semināru skaitu
-vairāk literatūras un periodisko izdevumu
-vairāk vieslektoru

Paldies par atsaucību!
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DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES STUDENTU APTAUJAS ANKETA
CIENĪJAMAIS STUDENT!
Piedāvātās anketas mērķis – noskaidrot Jūsu attieksmi pret studiju procesa gaitu un kvalitāti.
Lūdzam izteikt savus vērtējumus un viedokļus, jo aptaujas dati tiks izmantoti ar nolūku pozitīvi
ietekmēt studiju procesu, balstoties uz studentu domām un priekšlikumiem.
Fakultāte: _____SZF__ Programmas direktors: A.Baikovs
STUDIJU PROGRAMMA: PROFESIONĀLĀ MAĢISTRA ST.PR. „TIESĪBU ZINĀTNE”
Kurss: I
Vispirms, novērtējiet, lūdzu, pēdējo gadu laikā apgūtos studiju kursus (sk. A. tabulu).
1.5

Novērtējiet
studiju
kursa 1.6
Novērtējiet pasniegšanas līmeni,
svarīguma pakāpi piecu baļļu
kur:
sistēmā, kur:
5 - ļoti augsts
5 - ļoti svarīgs
4 - augsts
4 - svarīgs
3 - vidējs
3 - vidēji svarīgs
2 - zems
2 - nesvarīgs
1 – ļoti zems
1 - nav vajadzīgs
Lūdzu, atzīmējiet, ko, pēc Jūsu domām, vajadzētu izdarīt: stundu skaits attiecīgajā studiju kursā
jāpalielina (+), jāsamazina (-), jāatstāj bez izmaiņām (=).
A. tabula
Studiju kursa nosaukums
Salīdzinošās tiesības
Latvijas un Eiropas Savienības tiesību
pilnveides problēmas
Vadības teorija
Augstskolu pedagoģija
Projektu vadība

Studiju kursa
svarīgums
4,6
4,8

Pasniegšanas
līmenis
4,8
4,6

4
3,8

4,8
4,8

4

4,4

Juridiskā psiholoģija

4,2

4

Tiesību tālākveidošana
Tiesiskās izziņas metodoloģija
Ģimenes un mantojuma tiesību problēmas
Komerctiesību aktuālās problēmas

4,4
4,2
4,6
5

5
4,4
4,8
4,8

Starptautiskās komerctiesības

4,8

4,8

Noziedzības attīstības tendences

4,5

4,8

Salīdzinošās krimināltiesības

4,8

4,8

Kriminālpolitika

4,6

5

5

4.3

Maģistra darba izstrāde
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Izmaiņas kursa
apjomā
„=” 100%
„+” 75%
„=” 25%
„=” 100%
„-” 75%
„=” 25%
„-” 75%
„=” 25%
„+” 50%
„=” 50%
„=” 100%
„=” 100%
„=” 100%
„+” 50%
„=” 50%
„+” 50%
„=” 50%
„+” 50%
„=” 50%
„+” 50%
„=” 50%
„+” 50%
„=” 50%
„+” 75%
„=” 25%

DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES STUDENTU APTAUJAS ANKETA
CIENĪJAMAIS STUDENT!
Piedāvātās anketas mērķis – noskaidrot Jūsu attieksmi pret studiju procesa gaitu un kvalitāti.
Lūdzam izteikt savus vērtējumus un viedokļus, jo aptaujas dati tiks izmantoti ar nolūku pozitīvi
ietekmēt studiju procesu, balstoties uz studentu domām un priekšlikumiem.
Fakultāte: _____SZF__ Programmas direktors: A.Baikovs
STUDIJU PROGRAMMA: PROFESIONĀLĀ MAĢISTRA ST.PR. „TIESĪBU ZINĀTNE”
Kurss: II
Vispirms, novērtējiet, lūdzu, pēdējo gadu laikā apgūtos studiju kursus (sk. A. tabulu).
1.6

Novērtējiet
studiju
kursa 1.7
Novērtējiet pasniegšanas līmeni,
svarīguma pakāpi piecu baļļu
kur:
sistēmā, kur:
5 - ļoti augsts
5 - ļoti svarīgs
4 - augsts
4 - svarīgs
3 - vidējs
3 - vidēji svarīgs
2 - zems
2 - nesvarīgs
1 – ļoti zems
1 - nav vajadzīgs
Lūdzu, atzīmējiet, ko, pēc Jūsu domām, vajadzētu izdarīt: stundu skaits attiecīgajā studiju kursā
jāpalielina (+), jāsamazina (-), jāatstāj bez izmaiņām (=).
A. tabula
Studiju kursa nosaukums

Studiju kursa
svarīgums
5

Pasniegšanas
līmenis
4,8

Tiesu nolēmumu izpildes problēmas
civilprocesā
Kriminālsodu un to izpildes pilnveides
problēmas
Kriminālprocesa tiesību problēmas
Maģistra darba izstrāde

5

4,8

Prakse/Kvalifikācijas prakse

5

Saistību tiesību aktuālās problēmas

4,8

5
5

4,8
4,4

5

5

Izmaiņas kursa
apjomā
„-” 50%
„=” 50%
„+” 75%
„=” 25%
„+” 50%
„=” 50%
„=” 100%
„+” 50%
„=” 50%
„+” 100%

2.

Vai Jūs apmierina izvēlētā studiju programma
kopumā?

1.
2.
3.
4.
5.

Pilnīgi apmierina 40%
Pamatā apmierina 60%
Daļēji apmierina
Neapmierina
Pilnīgi neapmierina un es vēlos
aiziet no universitātes

3.

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

1.
2.

Pietiekams 68%
Nepietiekams 32%

4.

Vai Jūs studiju procesā izmantojat datortehniku?

1.
2.
3.

Jā, bieži 100%
Jā, bet reti. Kāpēc?
Nē. Kāpēc?

5.

Vai Jūs studiju procesā izmantojat Internet?

1.
2.
3.

Jā, bieži 100%
Jā, bet reti. Kāpēc?
Nē. Kāpēc?

6.

Vai izvēles kursu piedāvājums ir pietiekams?

1.

Jā 20%
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2.

Nē 80%

1.
2.

Jā 50%
Nē 50%

7.

Vai studiju programmas nodrošinājums
vieslektoriem ir pietiekams?

8.

Kā Jūs vērtējat sadarbību ar mācībspēkiem?

1.
2.

Apmierinoša 93%
Neapmierinoša 7%

9.

Kā Jūs vērtējat studiju programmas realizēšanu
kopumā?

1.
2.
3.

Apmierinoši 93%
Neapmierinoši
Cita atbilde 7%

10.

Kādi ir Jūsu priekšlikumi studiju programmas
kvalitātes uzlabošanā?

Pieaicināt vairāk viesdocētāju; ieviest izvēles kursus.

Paldies par atsaucību!
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DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES STUDENTU APTAUJAS ANKETA
CIENĪJAMAIS STUDENT!
Piedāvātās anketas mērķis – noskaidrot Jūsu attieksmi pret studiju procesa gaitu un kvalitāti.
Lūdzam izteikt savus vērtējumus un viedokļus, jo aptaujas dati tiks izmantoti ar nolūku pozitīvi
ietekmēt studiju procesu, balstoties uz studentu domām un priekšlikumiem.
Fakultāte: _____SZF__ Programmas direktors: V.Zahars
STUDIJU PROGRAMMA: DOKTORA ST.PR. „JURIDISKĀ ZINĀTNE”
Kurss: I, II
Vispirms, novērtējiet, lūdzu, pēdējo gadu laikā apgūtos studiju kursus (sk. A. tabulu).
1.7

Novērtējiet
studiju
kursa 1.8
Novērtējiet pasniegšanas līmeni,
svarīguma pakāpi piecu baļļu
kur:
sistēmā, kur:
5 - ļoti augsts
5 - ļoti svarīgs
4 - augsts
4 - svarīgs
3 - vidējs
3 - vidēji svarīgs
2 - zems
2 - nesvarīgs
1 – ļoti zems
1 - nav vajadzīgs
Lūdzu, atzīmējiet, ko, pēc Jūsu domām, vajadzētu izdarīt: stundu skaits attiecīgajā studiju kursā
jāpalielina (+), jāsamazina (-), jāatstāj bez izmaiņām (=).
A. tabula
Studiju kursa nosaukums
Valsts pārvalde un dienests
Cilvēktiesības
Tiesību loģika
Krimināltiesības
Policijas tiesības
Kriminālistika un operatīvās
teorija
Personības psiholoģija
Promocijas darba izpilde

darbības

Studiju kursa
svarīgums
4,4
4,7
4,4
5
5
5

Pasniegšanas
līmenis
4,8
4,9
4.8
5
5
5

Izmaiņas kursa
apjomā
„=” 100%
„=” 100%
„=” 100%
„+” 100%
„+” 100%
„+” 100%

4,5
5

5
5

„=” 100%
„+” 50%
„=” 50%

2.

Vai Jūs apmierina izvēlētā studiju programma
kopumā?

1.
2.
3.
4.
5.

Pilnīgi apmierina 100%
Pamatā apmierina
Daļēji apmierina
Neapmierina
Pilnīgi neapmierina un es vēlos
aiziet no universitātes

3.

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

1.
2.

Pietiekams 75%
Nepietiekams 25%

4.

Vai Jūs studiju procesā izmantojat datortehniku?

1.
2.
3.

Jā, bieži 100%
Jā, bet reti. Kāpēc?
Nē. Kāpēc?

5.

Vai Jūs studiju procesā izmantojat Internet?

1.
2.
3.

Jā, bieži 100%
Jā, bet reti. Kāpēc?
Nē. Kāpēc?

6.

Vai izvēles kursu piedāvājums ir pietiekams?

1.

Jā 75%
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ar

2.

Nē 25%

1.
2.

Jā 75%
Nē 25%

7.

Vai studiju programmas nodrošinājums
vieslektoriem ir pietiekams?

8.

Kā Jūs vērtējat sadarbību ar mācībspēkiem?

1.
2.

Apmierinoša 100%
Neapmierinoša

9.

Kā Jūs vērtējat studiju programmas realizēšanu
kopumā?

1.
2.
3.

Apmierinoši 100%
Neapmierinoši
Cita atbilde

10.

Kādi ir Jūsu priekšlikumi studiju programmas
kvalitātes uzlabošanā?

Paldies par atsaucību!
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AIZSTĀVĒTO DIPLOMDARBU UN MAĢISTRA SARAKSTS.
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Aizstāvētie diplomdarbi
Vārds, uzvārds
Jevgēnijs Ciunelis

Jūlija Grafa

Fjodors Ivanovs

Marika Kirillova
Sanita Kozinda
Ināra Kursīte
Anita Lisovska
Svetlana Metlina
Ilona Mikulāne
Līga Naglinska
Santa Petrova
Ilvija Purvinska
Artūrs Purvinskis
Aigars Rivdiķis
Dana Smirnova
Inga Sosnāre
Sarmīte Stepiņa
Sabīne Šņepste

Ināra Viņaude
Marina Volkova
Beļajevs Viktors
Drele Ieva
Erte Sanita

Fjodorova Jūlija
Grūbe Inese
Grūbe Kristīne
Ignatjevs
Aleksandrs
Jemeļjanova Olga
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Nosaukums
Darbinieka tiesības, civiltiesiskā atbildība
un vienlīdzības princips darba tiesiskajās
attiecībās
Taisnīguma principa un vienlīdzības
principa raksturojums un nozīme tiesību
nozarēs
Galvojuma
tiesiskā
regulējuma
problemātika
Latvijas
Republikas
civiltiesībās
Cilvēku tirdzniecības krimināltiesiskie
aspekti
Bāriņtiesa kā bērnu tiesību aizsardzības
institūcija
Darba līguma noslēgšanas tiesiskie
aspekti
Līgumiskās un testamentārās mantošanas
īpatnības
Kriminālsodu piemērošanas un izpildes
īpatnības nepilngadīgām personām
Laupīšanu kvalificēšanas un pierādīšanas
īpatnības
Nekustamā īpašuma pirmpirkuma tiesības
Pirkuma līguma tiesiskie aspekti
Adopcijas tiesiskie aspekti Latvijas
Republikā
Laulības līguma tiesiskais regulējums un
problemātika
Korupcijas novēršanas un apkarošanas
tiesiskie līdzekļi
Cilvēktiesību ievērošanas nepieciešamība
kriminālsodu izpildē
Ķīlas
tiesību
nostiprināšana
zemesgrāmatā
Uzņēmuma līguma un tā reglamentējošo
aktu piemērošanas problemātika
Drošības
līdzekļa
„apcietinājums”
piemērošanas
problemātika
nepilngadīgajiem
pirmstiesas
izmeklēšanas laikā
Saistību tiesību pastiprināšana
Šķīrējtiesa kā alternatīvs civiltiesisku
strīdu risināšanas institūts
Izmeklēšanas darbībās iegūtās ziņas kā
pierādījumi kriminālprocesā
Kriminālsodu izpildes īpatnības
nepilngadīgām personām
Patērētāju tiesību aizsardzība
civiltiesiskos darījumos Latvijā un
Eiropas Savienībā
Fizisko personu maksātnespējas procesa
regulējums un problemātika Latvijas
civilprocesā
Laupīšanas kvalifikācijas īpatnības un ar
to saistītās problēmas
Laulāto
mantisko
attiecību
tiesiskais regulējums Latvijā
Zādzības kvalifikācijas problemātika

Zinātniskais vadītājs
J.Mašošins

Aizstāvēšanas laiks
2013.g. 15.jūnijs

A.Baikovs

2013.g. 15.jūnijs

A.Baikovs

2013.g. 15.jūnijs

J.Teivāns-Treinovskis

2013.g. 15.jūnijs

I.Ņikiforova

2013.g. 15.jūnijs

J.Radionovs

2013.g. 15.jūnijs

J.Mašošins

2013.g. 15.jūnijs

V.Zahars

2013.g. 15.jūnijs

J.Teivāns-Treinovskis

2013.g. 15.jūnijs

A.Ozerskis
J.Radionovs
I.Ņikiforova

2013.g. 15.jūnijs
2013.g. 15.jūnijs
2013.g. 15.jūnijs

J.Radionovs

2013.g. 15.jūnijs

I.Ņikiforova

2013.g. 15.jūnijs

V.Zahars

2013.g. 15.jūnijs

J.Mašošins

2013.g. 15.jūnijs

J.Radionovs

2013.g. 15.jūnijs

J.Mašošins

2013.g. 15.jūnijs

A.Baikovs
A.Ozerskis

2013.g. 15.jūnijs
2013.g. 15.jūnijs

J.Mašošins

2013.g. 7.jūnijs

V.Zahars

2013.g. 7.jūnijs

Ē.Krutova

2013.g. 7.jūnijs

I.Ņikiforova

2013.g. 7.jūnijs

J.Teivāns-Treinovskis

2013.g. 7.jūnijs

J.Radionovs

2013.g. 7.jūnijs

A.Ozerskis

2013.g. 7.jūnijs

Distances līgums kā tiesiska darījuma

Ē.Krutova

2013.g. 7.jūnijs

Kaļiņina Diāna

Kaļiņina Jeļena
Kāršenieks Jānis
Kavecka Rimma
Koļesņikova
Jevgēnija
Lizunova Ingrīda
Merkurjeva Santa
Rogoļeva
Jekaterīna
Rogozina Sandra
Rotberga Janīna

Valaine Liene
Zaiceva Lidija
Zarakovska Jeļena
Ziediņš Jānis

veids
Krimināllietu - izvairīšanās no nodokļiem
un
tiem
pielīdzināto
maksājumu
nomaksas - problemātika un atšķirības
tiesu praksē
Laulības šķiršanas tiesiskie aspekti teorijā
un praksē
Slepkavības pastiprinošos un sevišķi
pastiprinošos apstākļos kvalifikācijas
problēmas
Darba aizsardzības sistēma un tās
problēmas Latvijā
Maza apmēra prasības institūts Latvijas
Republikā un Eiropas Savienībā
Valsts zemes atsavināšanas process un
problemātika
Daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanas
tiesiskie aspekti
Atteikšanās uzsākt kriminālprocesu un ar
to saistītās problēmas
Nekustamā
īpašuma
tiesību
nostiprināšana zemesgrāmatā
Administratīvā pārkāpuma - atļautā
braukšanas ātruma neievērošanas problemātika Latvijā
Sociālā
dialoga
veidošanas
priekšnosacījumi uzņēmuma līmenī tiesiskās problēmas
Laulības šķiršanas tiesiskais regulējums
Ar brīvības atņemšanu notiesāto sieviešu
resocializācijas īpatnības
Fotoradaru loma satiksmes drošības
nodrošināšanā

I.Ņikiforova

2013.g. 8.jūnijs

J.Radionovs

2013.g. 8.jūnijs

J.Teivāns-Treinovskis

2013.g. 8.jūnijs

A.Baikovs

2013.g. 8.jūnijs

I.Ņikiforova

2013.g. 8.jūnijs

J.Mašošins

2013.g. 8.jūnijs

Ē.Krutova

2013.g. 8.jūnijs

J.Mašošins

2013.g. 8.jūnijs

J.Radionovs

2013.g. 8.jūnijs

I.Ņikiforova

2013.g. 8.jūnijs

A.Baikovs

2013.g. 8.jūnijs

A.Baikovs
V.Zahars

2013.g. 8.jūnijs
2013.g. 8.jūnijs

J.Mašošins

2013.g. 8.jūnijs

Aizstāvētie maģistra darbi
Vārds, uzvārds
Ināra Artekova
Māris Bekešs

Aivars Birulis
Ervīns
Bulmeisters
Abarasa
Aleksandra
Babicka Jūlija
Buleviča Irina
Distinfelde
Svetlana
Distinfelds
Mihails
Golubevs Andrejs
Grebeņuka
Nadežda
Karņicka Ērika
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Nosaukums
Publiskā iepirkuma regulējuma un
pielietošanas īpatnības pašvaldībās
Noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizēšanas
atklāšanas un apkarošanas problēmas un
perspektīvas Latvijā un pasaulē
Dalītā īpašuma tiesiskais institūts
Vardarbības ģimenē kvalifikācijas un
izmeklēšanas problēmas
Starptautiskās sadarbības tiesiskie un
praktiskie aspekti krimināltiesiskajā jomā
Īpašuma tiesību būtība un to iegūšanas
veidi
Galvojums kā saistību pastiprināšanas
veids
Laulāto un partnerattiecību dalībnieku
kopīgās mantas sadales tiesiskie aspekti
Mediācijas ieviešanas tiesiskie aspekti
civiltiesībās
Kukuļošana:
krimināltiesiskais
raksturojums, prevencija un prakse
Kriminālsodu
noteikšanas
aspekti
kriminālpolitikas liberalizācijas apstākļos
Brīvības atņemšanas soda progresīvā
izpilde
kontekstā
ar
notiesāto
resocializāciju

Zinātniskais vadītājs
J.Teivāns-Treinovskis

Aizstāvēšanas laiks
2013.g. 25.janvāris

J.Teivāns-Treinovskis

2013.g. 25.janvāris

A.Baikovs
J.Teivāns-Treinovskis

2013.g. 25.janvāris
2013.g. 25.janvāris

Ē.Krutova

2013.g. 16.jūnijs

A.Baikovs

2013.g. 16.jūnijs

J.Mašošins

2013.g. 16.jūnijs

A.Baikovs

2013.g. 16.jūnijs

J.Mašošins

2013.g. 16.jūnijs

J.Mašošins

2013.g. 16.jūnijs

V.Zahars

2013.g. 16.jūnijs

V.Zahars

2013.g. 16.jūnijs

Kazaka Oksana
Kipļuka Olga
Laizāne
Anastasija
Leikuma Ilga
Mazane Veronika
RimvidsMickevičs Jans
Romāne Svetlana
Sigņejeva Nataļja
Sinicina Natālija
Sjanita Jurijs
Survilo Inga

Zarāne Viktorija
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Preču zīmju un interneta domēna
savstarpēji strīdi
Kapitālsabiedrību
valdes
locekļu
nodarbinātības tiesiskais regulējums
Piespiedu darba normatīvā regulējuma un
izpildes aktualitātes
Civiltiesiskā atbildība: problemātika
teorijā un praksē
Brīvības atņemšanas soda izpildes
īpatnības sieviešu cietumā
Ar maksātnespējas procesu saistīto
noziedzīgo nodarījumu kvalifikācijas
problēmas
Saistību izpilde tiesas ceļā
Starptautiskais civilprocess
Ar brīvības atņemšanu saistīto procesuālo
piespiedu
līdzekļu
piemērošanas
ierobežošanas problēmas
Morālā
kaitējuma
kompensēšanas
problēmjautājumi civiltiesībās
Uzturlīdzekļu
piedziņas
tiesiskais
noregulējums Latvijas Republikā
Spīdzināšanas,
necilvēcīgas
vai
pazemojošas
attieksmes
aizlieguma
pārkāpumi tiesībsargājošajās iestādēs un
ieslodzījuma vietās

J.Mašošins

2013.g. 16.jūnijs

J.Mašošins

2013.g. 16.jūnijs

V.Zahars

2013.g. 16.jūnijs

A.Baikovs

2013.g. 16.jūnijs

V.Zahars

2013.g. 16.jūnijs

J.Teivāns-Treinovskis

2013.g. 16.jūnijs

A.Baikovs
A.Ozerskis
J.Teivāns-Treinovskis

2013.g. 16.jūnijs
2013.g. 16.jūnijs
2013.g. 16.jūnijs

J.Mašošins

2013.g. 16.jūnijs

Z.Indrikovs

2013.g. 16.jūnijs

V.Zahars

2013.g. 16.jūnijs

9.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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10.PIELIKUMS

ABSOLVENTU/DARBA DEVĒJU ATSAUKSMES.

11.PIELIKUMS
91

DIPLOMS UN TĀ PIELIKUMA PARAUGS.
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12.PIELIKUMS

PROGRAMMAS IZMAKSAS UZ VIENU STUDĒJOŠO.
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