1. STUDIJU VIRZIENA RAKSTUROJUMS
1.2. STUDIJU VIRZIENĀ REALIZĒJAMĀS STUDIJU PROGRAMMAS
Tabula 1.2.1.
N.p.
k.

Studiju programmas
nosaukums

Kredītpunk
tu skaits

Studiju
veids

Iegūstamais
grāds/profesion
ālā
kvalifikācija

Studiju
programmas
atbilstība Latvijas
Republikas un
augstskolas vai
koledžas stratēģijai

1.

Akadēmiskā bakalaura
studiju programma
„Austrumeiropas
kultūras un biznesa
sakari”

120 KP

Pilna un
nepilna laika
klātienes
studijas

humanitāro
zinātņu
bakalaurs
Austrumeiropas
kultūras studijās

Studiju programma
atbilst Daugavpils
Universitātes
attīstības stratēģijai

2.

Akadēmiskā bakalaura
studiju programma
„Filoloģija”

120 KP

Pilna un
nepilna laika
klātienes
studijas

humanitāro
zinātņu
bakalaurs
filoloģijā ar
specializāciju
vienā no
sekojošajiem
virzieniem:

Studiju programma
atbilst Daugavpils
Universitātes
attīstības stratēģijai

latviešu
filoloģija
krievu filoloģija
angļu filoloģija
vācu filoloģija
poļu filoloģija
3.

Akadēmiskā maģistra
studiju programma
„Filoloģija”

80 KP

Pilna un
nepilna laika
klātienes
studijas

humanitāro
zinātņu maģistrs
filoloģijā ar
specializāciju
vienā no
sekojošajiem
virzieniem:
latviešu
filoloģija krievu
filoloģija angļu
filoloģija vācu
filoloģija
salīdzināmā
filoloģija

Studiju programma
atbilst Daugavpils
Universitātes
attīstības stratēģijai

4.

Profesionālā maģistra
studiju programma
„Starpkultūru
attiecības”

80 KP

Pilna un
nepilna laika
klātienes
studijas

profesionālais
maģistra grāds
starpkultūru
attiecībās

Studiju programma
atbilst Daugavpils
Universitātes
attīstības stratēģijai
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5.

Doktora studiju
programma
„Valodniecība”

120 KP

Pilna un
nepilna laika
klātienes
studijas

filoloģijas
doktors
valodniecības
nozarē
salīdzināmās un
sastatāmās
valodniecības
apakšnozarē

Studiju programma
atbilst Daugavpils
Universitātes
attīstības stratēģijai

6.

Doktora studiju
programma
„Literatūrzinātne”

120 KP

Pilna un
nepilna laika
klātienes
studijas

filoloģijas
doktors
literatūrzinātnes
nozarē
Salīdzināmās
literatūrzinātnes
un Cittautu
literatūras
vēstures
apakšnozarēs

Studiju programma
atbilst Daugavpils
Universitātes
attīstības stratēģijai
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2. STUDIJU PROGRAMMU RAKSTUROJUMS
2.1. AKADĒMISKĀ

BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMA
KULTŪRAS UN BIZNESA SAKARI”

„AUSTRUMEIROPAS

2.1.1. STUDIJU PROGRAMMAS MĒRĶI UN UZDEVUMI
Bakalaura studiju programma “Austrumeiropas kultūras un biznesa sakari” (turpmāk –
studiju programma) ir paredzēta humanitāro zinātņu bakalaura grāda kultūrā iegūšanai.
Studiju programmas stratēģiskais mērķis ir nodrošināt studējošajiem teorētisko zināšanu un
pētniecības iemaņu un prasmju apguvi Austrumeiropas kultūras un biznesa jomā.
Studiju programmas mērķi ir:





sniegt studējošajiem iespēju gūt plašas teorētiskās zināšanas un kvalitatīvu pētniecisko
pieredzi un kompetenci kultūras jomā, sagatavojot studentus tālākai akadēmiskajai
darbībai radniecīgās vai tuvās zinātņu nozarēs;
attīstīt Latvijas kultūras videi nepieciešamas un starptautiskajā mērogā
konkurētspējīgas radošas personības;
sagatavot augsti kvalificētus speciālistus Austrumeiropas kultūras un biznesa sakaru
jomā, kas izglītības kvalitātes ziņā ir konkurētspējīgi darba tirgū Latvijā un
starptautiskajā vidē.

Studiju programmas uzdevumi ir:









dot teorētiskās pamatzināšanas, lai veidotu studentu kompetenci Austrumeiropas
kultūras un biznesa sakaru jomā;
attīstīt studējošo zinātniskās analīzes spējas un prasmi patstāvīgi risināt problēmas,
sagatavojot studējošos turpmākajām zinātniskās pētniecības studijām;
attīstīt spējas vākt un analizēt atbilstošus datus savā studiju jomā, izdarīt slēdzienus un
secinājumus, kas ir ļoti svarīgi zinātniskā darba veikšanai; šādas prasmes un iemaņas
ir arī nepieciešamas bakalaura darbu izstrādāšanai un aizstāvēšanai;
attīstīt studentu
patstāvīgas izziņas un izpētes darba iemaņas, sagatavojot tālākām studijām maģistra
vai profesionālajās programmās;
veidot starpkultūru komunikācijas prasmes un iemaņas;
sagatavot akadēmiski izglītotus speciālistus Austrumeiropas kultūras un biznesa
sakaru jomā, kas būtu spējīgi konkurēt akadēmiskajā un profesionālajā vidē Latvijā
vai ārvalstīs.

2.1.2. IEGŪSTAMIE STUDIJU REZULTĀTI ZINĀŠANU,

PRASMJU UN KOMPETENČU

FORMĀ

Programma paredz, ka studiju laikā studējošie apgūst noteiktas zināšanas, metodoloģiskās
nostādnes Austrumeiropas kultūras un biznesa jomā (skat. 2.1.2.1. tabulu).
Iegūstamie studiju rezultāti – zināšanas, prasmes un kompetence - ir atbilstošai izvēlētajai
studiju jomai.
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Tabula 2.1.2.1.
Zināšanas

Prasmes

Kompetence

Programmas
studējošie
spēj parādīt pamata un
specializētas
zināšanas
kulturoloģijā, socioloģijā,
ekonomikā un šo zināšanu
kritisku izpratni, turklāt
daļa
zināšanu
atbilst
kulturoloģijas, socioloģijas,
ekonomikas
jaunāko
sasniegumu
līmenim.
Studējošie spēj parādīt
kulturoloģijas, socioloģijas,
ekonomikas
svarīgāko
jēdzienu un likumsakarību
izpratni.

Programmas studējošie spēj, izmantojot
apgūtos teorētiskos
pamatus, veikt
inovatīvu un pētniecisku darbību,
formulēt
un
analītiski
aprakstīt
informāciju, problēmas un risinājumus
kulturoloģijā, socioloģijā, ekonomikā, tos
izskaidrot un argumentēti diskutēt par
tiem gan ar speciālistiem, gan ar
nespeciālistiem. Spēj patstāvīgi strukturēt
savu mācīšanos, virzīt savu un tālāku
mācīšanos un profesionālo pilnveidi,
parādīt
zinātnisku pieeju problēmas
risināšanā, uzņemties atbildību un
iniciatīvu, veicot
darbu individuāli,
komandā vai vadot citu cilvēku darbu,
pieņemt
lēmumus un rast radošus
risinājumus mainīgos vai neskaidros
apstākļos.

Programmas
studējošie
spēj atlasīt un analizēt
informāciju
un
to
izmantot,
pieņemt
lēmumus
un
risināt
problēmas
kulturoloģijā,
socioloģijā,
ekonomikā.
Spēj parādīt, ka izprot
profesionālo ētiku, izvērtēt
savas darbības ietekmi uz
vidi un sabiedrību un
piedalīties kulturoloģijas,
socioloģijas, ekonomikas
jomas attīstībā.

2.1.3. STUDIJU PROGRAMMAS SATURS UN PLĀNS
Tabula 2.1.3.1.
A daļa kopā: 69 KP
A daļa – studiju kursi, kuri atspoguļo nozares pamatnostādnes, principi, struktūra un metodoloģija (32
KP)
Nr.

Kursa nosaukums

KP

Pārbaudes
forma
dif.iesk.

1.

ES pamatnostādnes

2

2.

Modulis: Mākslas zinātnes
pamati:

5

eksāmens

Docētājs
Mg.hist., lekt. D.Oļehnovičs
Dr.paed., asoc.prof. V.Liepa
Dr.philol., asoc.prof. E.Vasiļjeva
Dr.philol., asoc.prof. A.Ņeminuščijs
Dr.philol., doc. N.Fjodorova
Dr.philol., doc. I.Kupšāne
Dr.philol., doc. G.Ozoliņš

3.

Mārketinga pamati

Dr.phil., vad.pētnieks V.Voronovs

3
eksāmens

4.

Ekonomikas pamati

4

eksāmens

Mg.oec., asistents G.Vanags

Mg.oec., as. L.Paņina
Dr.phil., vad.pētnieks V.Voronovs
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5.

6.

7.

Kultūras semiotika

Etnosa teorija

Kultūras teorija

2

dif. iesk.

2

dif. iesk.

2

dif. iesk.

8.

Studiju darbi (2)

2

dif. iesk.

9.

Bakalaura darbs

10

aizstāvēšana

Dr.philol., asoc.prof. A.Ņeminuščijs
Dr.philol., doc. V.Lukaševičs
Dr.philol., pētnieks Ž.Badins
Dr.philol., asoc.prof. J.Koroļova
Dr.philol., doc. G.Markovs
Mg.philol., lekt. A.Kazjukevičs

A daļa – studiju kursi, kuri atspoguļo
nozares attīstības vēsturi un aktuālās problēmas (16 KP)
1.

2.

3.

Kultūras procesa vēsture

Tradicionālas
kultūras
(Latvija,
Lietuva,
Polija,
Krievija, Baltkrievija)
Modulis: Mākslas vēsture
(Latvija, Lietuva, Polija,
Krievija, Baltkrievija)

4

eksāmens

2

dif. iesk.

Dr.philol., asoc.prof. A.Stankeviča
Dr.philol., doc. I. Dvorecka
Dr.philol., asoc.prof. A.Stankeviča
Dr.philol., doc. I.Dvorecka
Dr.paed., asoc.prof. V.Liepa
Dr.philol., doc. G.Markovs

10

eksāmens

Dr.philol., asoc.prof. A.Ņeminuščijs
Dr.philol., doc. N.Fjodorova
Dr.philol., asoc.prof. E.Vasiļjeva
Dr.paed., prof. J.Davidova

A daļa – studiju kursi, kuri atspoguļo
nozares raksturojumu un problēmas starpnozaru aspektā (19 KP)

1.

Austrumeiropas
kultūras
sakari un integrācija

Dr.philol., asoc. prof. E.Vasiļjeva
3

eksāmens

Dr.paed., asoc.prof. V.Liepa
Dr.philol., doc. V.Lukaševičs

2.

Austrumeiropas
sakari

biznesa

3.

Biznesa ētika

4..

Pierobežas kultūras īpatnības
(Latvija, Lietuva, Polija,
Krievija, Baltkrievija)

3

eksāmens

2

dif. ieskait.

Dr.phil., vad.pētnieks V.Voronovs

Dr.oec. A.Čaplinska

Dr.philol., doc. V.Lukaševičs
3

eksāmens

Dr.philol., pētnieks Ž.Badins
Dr.paed., asoc.prof. V.Liepa

5.

Austrumeiropas
valstu
uzņēmējdarbības vide

2

dif. iesk.

11

Dr.phil., vad.pētnieks V.Voronovs
Dr.sc.soc., prof. V.Meņšikovs

Mg.oec., pētniece O.Lavrinenko
6.

7.

8.

Austrumeiropas
nodokļu sistēmas

valstu

Austrumeiropas
valstu
ekonomika (Latvija, Lietuva,
Polija, Krievija, Baltkrievija)
Studiju prakse II

2

dif. iesk.

Dr.oec., pētniece V.Boroņenko

Dr.sc.soc., prof. V.Meņšikovs
3

eksāmens

Dr.phil., vad.pētnieks V.Voronovs

1

dif. iesk.

Dr.philol., doc. I. Dvorecka

B daļa kopā: 47
B1 daļa. Ierobežotās izvēles daļa (39 KP)
1.

2.

3.

4.

Valsts
studijas
Lietuva, Polija,
Baltkrievija)

(Latvija,
Krievija,

Dr.philol., doc. I.Dvorecka
3

eksāmens

1

dif. iesk.

6

dif. iesk. un
eksāmens

Dr.philol., pētn. I.Kačane

3

eksāmens

Mg.philol., lekt. V.Ruža,

Studuju prakse I

Dr.hist., prof. I.Saleniece
Dr.philol., doc. I.Dvorecka

Profesionālā angļu valoda

Lietišķā latviešu valoda

Dr.philol., lekt. J.Semeņeca

Mg.philol., lekt. I.Teilāne
5.

Lietišķā krievu valoda

3

eksāmens

Dr.philol., doc. N.Fjodorova
Dr.philol., doc. G.Pitkeviča

6.

7.

8.

9.

Politika un valstu politiskās
attiecības ES valstīs
Kultūra
līdzekļi

un

plašsaziņas

4

3

eksāmens

eksāmens

Komerctiesības (Latvija, Lietuva,
Polija,
Krievija,
Baltkrievija)

4

Lietišķā kultūra un etiķete

2

eksāmens

4

dif. iesk. un
eksāmens

Mg.hist., lekt. D.Oļehnovičs
Dr.hist., vad.pētn. A.Ivanovs
Dr.philol., doc. V.Lukaševičs
Dr.philol., asoc.prof. A.Ņeminuščijs
Dr.iur., doc. J.Radionovs

eksāmens
Dr.philol., prof. M.Burima

Austrumeiropā
10.

Literārā teksta interpretācija

11.

Projektu vadība

12.

Menedžments

2

4

dif. iesk.
eksāmens

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

Dr.paed., doc. I.Ostrovska

B2 daļa. Ierobežotās izvēles daļa (8 KP)

1.

Latviešu sarunvaloda
komunikatīva lingvistika

un

4

dif. iesk.

Mg.philol., lekt. I. Teilāne,
Mg.philol., as. I. Zuģicka

12

2.

Krievu
sarunvaloda
komunikatīva lingvistika

un

Poļu
sarunvaloda
komunikatīva lingvistika

un

4.

Lietuviešu sarunvaloda
komunikatīva lingvistika

un

4

diferencētā
ieskaite

Dr.philol., prof. V.Šaudiņa

5.

Baltkrievu sarunvaloda
komunikatīva lingvistika

un

4

diferencētā
ieskaite

Mg.philol., lekt. T.Bučele

3.

4

dif. iesk.

Dr.philol., doc. G.Pitkeviča
Dr.philol., doc. E.Isajeva
Dr.philol., doc. K.Barkovska

4
diferencētā
ieskaite

Mg.philol., lekt. A.Kazjukevičs

C daļa. Brīvās izvēles daļa (6 KP)
1.

Indijas kultūra

2

diferencētā
ieskaite

Dr.philol., doc. G.Markovs

2.

Zviedru valoda

2

diferencētā
ieskaite

Mg.philol., lekt. A. Jakovele

3.

Lietišķā
valoda

un

2

diferencētā
ieskaite

Mg.philol., lekt. I. Teilāne

Ebreju diaspora: vēsture un
kultūra

2

diferencētā
ieskaite

Dr.philol., asoc.prof. E.Vasiļjeva

Islāms – reliģija, kultūra,
politika

2

4.
5.

komunikācija

Dr.philol., prof. A. Stašulāne

Moduļu saturs:
Modulis Mākslas zinātnes pamati – (5 KP)
1.
2.
3.
4.
5.

Mākslas zinātnes pamati: estētiskas kategorijas (1 KP)
Mākslas zinātnes pamati: glezniecība un grafika (1 KP)
Mākslas zinātnes pamati: literatūra (1 KP)
Mākslas zinātnes pamati: teātris (1 KP)
Mākslas zinātnes pamati: kino (1KP)

Modulis Mākslas vēsture(Latvija, Lietuva, Polija, Krievija, Baltkrievija) – 10 KP:
1. Mākslas vēsture (Latvija, Lietuva, Polija, Krievija, Baltkrievija):tēlotājmāksla
un arhitektūra (2KP)
2. Mākslas vēsture (Latvija, Lietuva, Polija, Krievija, Baltkrievija): literatūra
(4KP)
3. Mākslas vēsture (Latvija, Lietuva, Polija, Krievija, Baltkrievija): teātris (1KP)
4. Mākslas vēsture (Latvija, Lietuva, Polija, Krievija, Baltkrievija): kino (1KP)
5. Mākslas vēsture (Latvija, Lietuva, Polija, Krievija, Baltkrievija): mūzika (2KP)

Studiju programmas pilna laika 2012.–2013. st.g. studiju plāns ir 1. pielikumā, studiju kursu
apraksti – 2. pielikumā.
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2.1.4. STUDIJU PROGRAMMAS ORGANIZĀCIJA
Studiju process ir organizēts atbilstoši Augstskolu likumam, LR MK noteikumiem Nr.418 un
citiem LR normatīvajiemdokumentiem, kuri ir spēkā Latvijas Republikā, kā arī saskaņā ar DU
Satversmi un studijas reglamentējošiem dokumentiem. Imatrikulācija notiek saskaņā ar
Uzņemšanas noteikumiem DU, kurus ik gadu apstiprina DU Senāts.
Studiju programmu realizāciju nodrošina DU Humanitārā un Sociālo zinātņu fakultātes.
Nepieciešamās izmaiņas studiju programmā vai studiju plānā tiek izskatītas programmas
padomes sēdēs vai HF struktūrvienību un HF Domes sēdēs un apstiprinātas DU Studiju
padomē.
Studiju process notiek gan latviešu, gan krievu valodā studiju kursos, kur tas ir nepieciešams;
kas atbilst Augstskolu likuma 56.panta 3.punktam, kas nosaka, ka studiju programmas var
īstenot svešvalodā, jo tas nepieciešams studiju programmas mērķu sasniegšanai, saskaņā ar
Latvijas Republikas izglītības klasifikāciju studijas svešvalodā var notikt šādās izglītības
programmu grupās: valodu un kultūras studijas, valodu programmas; daži specializētie
priekšmeti tiek pasniegti angļu, poļu, lietuviešu, baltkrievu valodā. Studenti vienlaikus
svešvalodu apguvei iepazīst arī attiecīgo valstu kultūru, biznesa vidi, mūsdienu sociāli
ekonomisko un politisko situāciju. Svešvalodu zināšanas paplašina studējošo darba iespējas
gan Latvijā, gan arī Austrumeiropā un ES.
Studiju programmas akadēmiskais statuss
Pēc bakalaura studiju programmas apguves izglītojamie iegūst akadēmisko humanitāro
zinātņu bakalaura grādu Austrumeiropas kultūras studijās (MK not. Nr. 2. Bakalaura grādu –
izglītības zinātņu bakalaurs, humanitāro zinātņu bakalaurs, sociālo zinātņu bakalaurs,
dabaszinātņu bakalaurs, inženierzinātņu bakalaurs, lauksaimniecības zinātņu bakalaurs,
veselības zinātņu bakalaurs un vides zinātņu bakalaurs – piešķir radniecīgu zinātņu nozaru
grupā atbilstoši Latvijas Republikas Izglītības klasifikācijā noteiktajām izglītības
tematiskajām grupām”).
Studiju programmas struktūra
Akadēmiskā bakalaura studiju programma „Austrumeiropas kultūras un biznesa sakari”
(apjoms 120 KP) atbilst MK noteikumiem Nr.2 „Noteikumi par valsts akadēmiskās izglītības
standartu” un ir strukturēta šādās daļās:
Akadēmiskās programmas saturu veido:





obligātā daļa (A) - 67 KP:
- nozares pamatnostādnes, principi, struktūra un metodoloģija – 32 KP;
- nozares attīstības vēsture un aktuālas problēmas – 16 KP;
- nozares raksturojums un problēmas starpnozaru aspektā – 19 KP;
ierobežotās izvēles daļa (B) – 47 KP;
brīvas izvēles daļa (C) – 6 KP

Diagramma 2.1.4.1.
6

Obligātā daļa(A) 67 KP

47

Ierobežotās izvēles daļa(B)
47 KP

67

Brīvās izvēles daļa(C) 6
KP
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2.1.5. IMATRIKULĀCIJAS NOTEIKUMI
DU dod iespēju apgūt akdēmisko bakalaura studiju programmu „Austrumeiropas kultūras un
biznesa sakari” reflektantiem, kuriem ir vidējā vai vispārējā speciālā izglītība.
Studentu ieskaitīšana studiju programmā notiek konkursa kārtībā, pretendentiem iesniedzot
uzņemšanas komisijā vidējo izglītību apliecinošu dokumentu.

2.1.6. STUDIJU PROGRAMMAS PRAKTISKĀ ĪSTENOŠANA
2.1.6.1. Izmantojamās studiju metodes un formas
Studiju procesā tiek izmantotas šādas programmas īstenošanas formas:








lekcijas,
semināri,
praktiskās nodarbības, kur tiek izmantots gan individuālais, gan pāru, gan grupu
darbs,
studējošo patstāvīgais darbs,
studijas ar datortehnikas pielietojumu un interneta resursu izmantošana,
darbnīcas (workshops),
prakse.

Studiju realizācijas formu izvēli nosaka mūsdienīgas pasniegšanas pieejas:






kognitīvā pieeja;
pētnieciskā pieeja;
radošā pieeja;
problēmrisinājuma pieeja,
autonomas studijas

un metodes :






vispārīgās studiju metodes,
informācijas vākšana, sistematizācija, prezentācija;
zinātniskās informācijas analīze un apkopošana,
informācijas diahroniskā un sinhroniskā izpēte;
diskursa analīze;

Studiju procesā izmantotās programmas īstenošanas formas veicina teorētisko zināšanu
apguvi un paplašināšanu, attīsta kritisko un radošo domāšanu, prasmi diskutēt un argumentēt
savu viedokli, prasmes un iemaņas izmantot aktīvās mācību metodes, analizēt un apkopot
informāciju.
Studiju formas docētāji izvēlas, ņemot vērā studiju kursu saturu un īpatnības, mērķus un
uzdevumus. Lielākajā daļā no studiju programmā paredzētajiem kursiem attiecība starp
kontaktnodarbībām un studējošo patstāvīgo darbu nepārsniedz 50%.

2.1.6.2. Prakse
Daugavpils Universitātes BSP „Austrumeiropas kultūras un biznesa sakari” pēc plāna ir
paredzētas divas studijuu prakses. „Studiju prakse I” (1 KP) ir vērošanas prakse, studenti
apmeklē latviešu, krievu, poļu, lietuviešu, baltkrievu kulturbiedrības. Atskaites forma šīs
prakses noslēgumā – darbs, kurā studenti salīdzina un vispārina kultūras sabiedrību darbības
principus. “Studijuu prakses II” (1 KP) laikā studējošie iepazīstas ar Lietuvas Republikas,
Krievijas Federācijas, Baltkrievijas Republikas, Polijas konsulātu un vēstniecību, kā arī
Daugavpils pilsētas domes un и Latgales Plānošanas Reģiona darbību kultūras un
ekonomiskās sadarbības projektu organizēšanā. Otrās prakses laikā studenti piedalās
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praktiskajā darbā, realizējot kultūras un ekonomiskās sadarbības projektus. Daugavpils
Universitāte ir noslēgusi sadarbības līgumus ar lielāko daļu no augstākminētajām
organizācijām par sadarbību BSP „Austrumeiropas kultūras un biznesa sakari” studentu
sagatavošanas ietvaros.

2.1.7. VĒRTĒŠANAS SISTĒMA
Vērtējot akadēmiskās bakalaura studiju programmas apguvi, tiks ievēroti pamatprincipi, kuri
ir norādīti MK noteikumos Nr.2 “Noteikumi par valsts akadēmiskās izglītības standartu”:








vērtējuma obligātuma princips – nepieciešams iegūt pozitīvu vērtējumu par
programmas satura apguvi;
vērtēšanā izmantoto pārbaudes veidu dažādības princips – programmas apguves
vērtēšanā izmanto dažādus pārbaudes veidus; pārbaudes pamatforma – ieskaite un
eksāmens;
vērtējuma atbilstības princips – studējošajiem tiek dota iespēja apliecināt savas
analītiskās, radošās un pētnieciskās spējas, parādīt zināšanas pārbaudes darbos un
zinātnisko atziņu lietošanas prasmi;
studiju rezultātus vērtē 10 ballu skalā.
Studiju programmas beigās gala pārbaudījumu un bakalaura darbu vērtē ar atzīmi
gala pārbaudījumu komisija, ko pēc fakultātes priekšlikuma apstiprinājusi DU
rektors. Tādējādi tiek realizēta gan nepārtraukta, gan gala rezultātu vērtēšana

Lai saņemtu bakalaura akadēmisko grādu:




sekmīgi jāapgūst studiju programmā paredzētie studiju kursi paredzēto
kredītpunktu apjomā;
sekmīgi jānokārto bakalaura gala pārbaudījumi;
jāizstrādā un sekmīgi jāaizstāv bakalaura darbs.

2.1.8. FINANŠU RESURSI
Studijas notiek DU pilna laika studiju veidā par valsts budžetu, ka arī fizisku vai juridisku
personu iemaksātiem studiju maksas līdzekļiem.

2.1.9. STUDIJU PROGRAMMAS PERSPEKTĪVAIS NOVĒRTĒJUMS
2.1.9.1. Studiju programmas atbilstība akadēmiskās / profesionālās
izglītības standartam
DU bakalaura studiju programma „Austrumeiropas kultūras un biznesa sakari” ir veidota
saskaņā ar LR MK Noteikumiem Nr. 2 „Noteikumi par valsts akadēmiskās izglītības
standartu”.
Tabula 2.1.9.1.
Studiju programmas „Austrumeiropas kultūras un biznesa sakari”
atbilstība MK noteikumiem Nr.2
Studiju programma „Austrumeiropas kultūras un
biznesa sakari”

MK noteikumi Nr.2
Bakalaura studiju programmas apjoms ir vismaz
120 KP

Programmas apjoms ir 120 KP

Bakalaura darbs vismaz 10 KP

Bakalaura darbs ir 10 KP
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Programmas obligātā daļa (ne mazāk kā 50 KP):

Programmas obligātā daļa ir 67 KP:

1. nozares pamatnostādnes, principi, struktūra un 1. nozares pamatnostādnes, principi, struktūra un
metodoloģija (ne mazāk kā 25 KP),
metodoloģija ir 32 KP ( t.s. arī bakalaura darbs 10 KP un studiju darbi - 2 KP)

2. nozares attīstības vēsture un
problēmas (ne mazāk kā 10 KP) ,

aktuālas

2. nozares attīstības
problēmas ir 16 KP,

vēsture

un

aktuālas

3. nozares raksturojums un problēmas starpnozaru 3. nozares raksturojums un problēmas starpnozaru
aspektā (ne mazāk kā 15 KP);
aspektā ir 19 KP;

Ierobežotās izvēles daļa (ne mazāk kā 20 KP)

Ierobežotās izvēles daļa ir 47 KP

Brīvas izvēles daļa

Brīvas izvēles daļa 6 KP

Bakalaura grādu – (humanitāro zinātņu bakalaurs) Pēc studiju programmas apguves izglītojamie
piešķir radniecīgu zinātņu nozaru grupā atbilstoši iegūst humanitāro zinātņu bakalaura grādu
LR Izglītības klasifikācijā noteiktajām izglītības Austrumeiropas kultūras studijās
tematiskajām grupām

2.1.9.2. Studiju programmas atbilstība profesijas standartam
Profesijas standarts akadēmiskajā studiju programmā nav paredzēts.

2.1.9.3. Studiju rezultātu un programmas salīdzinājums līdzīgām
studiju programmām Latvijā (1) un Eiropas Savienības valstīs (2)
Tabula 2.1.9.3.

Daugavpils
Universitātes BSP
„Austrumeiropas
kultūras un biznesa
sakari”

JagelonijasUniversitāte
(Polija) bakalaura
studiju programma
„Kulturoloģija”
specializācija
„Krievijas un
kaimiņvalstu kultūra”
(kultura Rosji i
narodów sąsiednich)

Latvijas Kultūras
akadēmijas bakalaura
studiju programmas
„Māksla”
apakšprogramma
„Starptautiskie kultūras
sakari Latvija – Polija”

Oksforda Universitātes
bakalaura studiju
programma „Krievija
un Austrumeiropas
studijas”
(Russian&East
European Studies)

VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS
Studiju ilgums un apjoms
3 studiju gadi pilna
laika studijas,

4 studiju gadi pilna 3 studiju gadi pilna 3 studiju gadi pilna
laika studijas,
laika studijas,
laika studijas,

4 studiju gadi nepilna
laika studijas,

160 KP

120 KP

120 KP

120 KP
Prasības, uzsākot studiju programmu
Vispārējā vidējā
speciālā izglītība

vai Vispārējā
izglītība

vidējā

Vidējā izglītība
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Vidējā izglītība

Iegūstamais grāds
Humanitāro
zinātņu Humanitāro
bakalaura
grāds bakalaura
Austrumeiropas
mākslās
kultūras studijās

zinātņu Humanitāro
zinātņu
grāds bakalaurs kulturoloģijā

Bakalaura
lingvistikā

grāds

Programmu struktūra
Studiju
programma
sastāv no trim daļām:
A daļa – obligātie
studiju
kursi
–
kultūras
un
ekonomikas teorijā un
vēsturē – 57 KP
Bakalaura darbs – 10
KP

Studiju
programma
sastāv no trim daļām:

Studiju
programma
sastāv no trim daļām:

Obligātie
studiju
kursi: 20. gadsimta
Austrumeiropas valstu
A daļa – obligātie A daļa – obligātie
vēsture; Politiskie un
studiju
kursi
– studiju
kursi
–
ekonomiskie
sakari
kultūras un mākslas Krievijas kultūrā 10.Austrumeiropā;
teorijā un vēsturē – 80 20. gadsimtā – 50 KP
Krievijas
un
KP
Austrumeiropas valstu
kultūra.

Kopā: 67 KP
B daļa – obligātās
izvēles
kursi
–
Austrumeiropas valstu
kultūra, ekonomika un
politika – 47 KP

B daļa – obligātās
izvēles kursi – 80 KP

B daļa – obligātās
izvēles kursi – 10.-20.
gadsimta
Krievijas
Kursi sadalīti 3 blokos,
vēsture,
ģeogrāfija,
kuri
sastāv
no
tekstu semiotika – 62
10apakšprogrammām:
KP
starptautiskie kultūras
sakari:
tajā skaitā
Latvija
–
Polija;
vadībzinības; kultūras
socioloģija
un
menedžments; latviešu
folklora un tradicionālā
kultūra; ka arī modernā
māksla.

C daļa – brīvās izvēles
kursi – 6 KP

C daļa – brīvās izvēles
kursi – svešvalodas

Izvēles kursiem ir 5
moduļi:
ekonomika;
vēsture,
politika,
literatūra; sabiedrība,
kultūra un sociālā
politika,
no kuriem
studējošiem ir jāizvēlas
2.

C daļa – brīvās izvēles
kursi – 8 KP ar
moduļiem:
1)Baltkrievijas kultūra,
vēsture un valoda;
2)Ukrainas kultūra un
vēsture

Programmu salīdzinājums dod iespēju atzīmēt šādas kopīgas iezīmes:




struktūras ziņā programmas ir analoģiskas: sastāv no 3 (2) daļām, obligātajiem studiju
kursiem, obligātās (ierobežotās) izvēles studiju kursiem un brīvas izvēles kursiem;
programmās obligātajā daļā dominē kultūras un ekonomikas teorijas, vēstures un
metodoloģijas kursi;
obligātajā daļā daudzi studiju kursi sakrīt vai pēc nosaukuma, vai pēc būtības: kultūras
teorija un vēsture (DU, Latvijas Kultūras akadēmija, Jagellonas Universitāte), valodas,
literārā teksta interpretācija (DU, Latvijas Kultūras akadēmija);
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obligātās (ierobežotās) izvēles studiju kursos tiek aplūkotas šaurākas problēmas
politikā, vēsturē, ekonomikā, literatūrā;
ekonomikas un biznesa studiju kursi ir Jagellonas Universitātes programmā,
Oksfordas Universitātes programmā, mazāk – Latvijas Kultūras akadēmijas
programmā;
visās programmās iekļauti Austrumeiropas valstu kultūras, vēstures, valodas,
ekonomikas, politikas studiju kursi;
brīvās izvēles daļā visbiežāk iekļauti tādi kursi kā datorzinības, svešvalodas, atsevišķo
Austrumeiropas valstu vēsture, kultūra, valoda.
Salīdzināto studiju programmu atšķirības:
Oksfordas Universitātei programmas pamatā ir moduļu sistēma ar plašām izvēles
iespējām;
Jagellonas Universitātes (Polija) programmā lielāka uzmanība tiek pievērsta tieši
Krievijas kultūrai un vēsturei, kā arī studējošie papildus var izvēlēties Baltkrievijas un
Ukrainas studijas.

2.1.10. STUDĒJOŠIE
2.1.10.1. Studējošo skaits
Uz doto brīdi studiju programmā studē pilna laika studijās – 36 studenti
Tabula 2.1.10.1.1.
Studējošo skaita dinamika
PILNA LAIKA STUDIJAS

NEPILNA LAIKA STUDIJAS

KOPĀ

1. studiju
gads

2. studiju
gads

3. studiju
gads

1. studiju
gads

2. studiju
gads

3. studiju
gads

2009/2010

16

-

-

5

-

-

21

2010/2011

8

14

-

-

5

-

27

2011/2012

10

9

12

-

-

4

35

14

10

2012/2013
2013/2014

15

11

9

-

-

-

33

10

-

-

-

36

2.1.10.2. Pirmajā studiju gadā imatrikulēto studējošo skaits
2009./2010. st.g. Daugavpils Universitātes BSP „Austrumeiropas kultūras un biznesa
sakari” tika imatrikulēti 16 studējošie (pilna laiks studijām) un 5 studējošie (nepilna laiks
studijām), kopā – 21 studējošie, 2010./2011.st.g.– 8 studējošie un 2011./2012. st.g. – 10
studējošie. 2012./2013.st.g. – 14studējošie. 2013./2014. st.g.– 15 studējošie.

2.1.10.3. Absolventu skaits
2012./2013. st.g. – 6absolventi.
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2.1.10.4. Studējošo aptauju rezultāti un to analīze
Studenti programmas apguves laikā tiek iesaistīti studiju programmas norises
izvērtējumā.
2012./2013. st.g., vērtējot studentu atbildes uz jautājumu “Vai jūs apmierina izvēlētā
studiju programma kopumā?”, jāsecina, ka 51,0 % aptaujāto atzīst programmas darbību ar
visaugstāko vērtējumu, 44 % uzskata to par labu un 5 % kā daļēji apmierinošu.
Izvērtējot studentu apmierinātību ar studiju procesa nodrošinājumu (mācību literatūru
un materiāliem), jāatzīmē, ka 85,0 % uzskata, ka tas ir pietiekams, bet 15,0 % - ka
nepietiekams. 740% studentu uzskata, ka studiju programmu nodrošinājums ar vieslektoriem
ir pietiekams, 26,0% ka nepietiekams.
67% studenti uzskata, ka kursu piedāvājums ir pietiekams, 33% - ka nepietiekams.
92,0% studentu bieži izmanto datortehniku studiju procesā, 8,0% - reti.

2.1.10.5. Absolventu aptauju rezultāti un to analīze
Studiju programmas attīstības stratēģija pastāvīgi pilnveidojas, ievērojot
izmaiņas darba tirgū un svarīgākās attīstības tendences pasaulē. Pieprasījuma un darba tirgus
pētīšana sekmēs pastāvīgu studiju programmas koriģēšanu un attīstību. Darba devēju un
potenciālo darba devēju aptaujai tika izstrādāti anketas divi paraugi:



darba devējiem, pie kuriem pašlaik strādā programmas absolventi un darbadevēji, kuri
ar studējošiem ir iepazinušies prakses laikā;
potenciālajiem darba devējiem, kuri var novērtēt studiju programmas perspektīvas.

Augstie vērtējumi ir iegūti prakšu laikā, par ko liecina arī darba devēju
vērtējumi.Tā kā pirmais programmas izlaidums notika 2012.gadā, absolventu vairākums
turpina studijas maģistrantūrā (Daugavpils Universitātē, Latvijas Universitātē). Daudzi
vienlaikus strādā. Apkopojot datus par absolventu nodarbinātību, ir noskaidrots, ka reālie
darba devēji ir, valsts pārvaldes iestādes, plašsaziņas līdzekļi, kultūras iestādes, starptautiskie
uzņēmumi un dažāda veida uzņēmumi. Lai paplašinātu absolventu izredzes darba tirgū,
regulāri tiek parakstīti sadarbības līgumi ar prakses vietu devējiem. Absolventu izredzes
iekļauties darba tirgū palielina bakalaura darbu praktiskā novirze. Tēmas pārsvarā ir saistītas
ar praktisko pielietojamību: kultūras projekti, mērķtiecīgo ekskursiju sagatavošana, konkrētu
sociokultūroloģisko situāciju izpēte.

2.1.10.6. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā
Studentu līdzdalība studiju programmas realizācijā ir vērojama ne tikai iesaistot viņus
programmas darba izvērtējumā, kā tas bija aprakstīts augstāk, bet arī tieši ar programmas
direktora starpniecību, risinot radušās problēmas starp docētāju un studējošajiem par
nodarbību laikiem, kursa realizācijas gaitu un citas.
Studējošo organizatoriskajās pilnsapulcēs studējošie aktīvi iesaistās diskusijās par
neskaidriem jautājumiem vaiproblēmām, kas rodas studiju kvalitātes nodrošināšanā, par
korekcijām studiju programmas realizācijas gaitā u.c. jautājumiem.
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2.2. AKADĒMISKĀ BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMA „FILOLOĢIJA”
2.2.1. STUDIJU PROGRAMMAS MĒRĶI UN UZDEVUMI
Akadēmiskās bakalaura studiju programmas mērķis atbilstoši MK noteikumiem Nr.2. ir
nodrošināt studējošajiem teorētisko zināšanu un pētniecības iemaņu un prasmju apguvi
filoloģijā (latviešu filoloģijā vai krievu filoloģijā, vai angļu filoloģijā, vai vācu filoloģijā, vai
poļu filoloģijā).
Studiju programmas galvenie uzdevumi ir:








dot teorētiskās pamatzināšanas valodniecības un literatūrzinātnes nozarēs, lai veidotu
studentu filoloģisko kompetenci;
attīstīt spējas vākt un analizēt atbilstošus datus savā studiju jomā, izdarīt slēdzienus un
secinājumus, kas ir ļoti svarīgi zinātniskā darba veikšanai; šādas prasmes un iemaņas
ir arī nepieciešamas bakalaura darbu filoloģijā izstrādāšanai un aizstāvēšanai;
attīstīt spējas izklāstīt informāciju, idejas un risinājumus gan speciālistu, gan
nespeciālistu auditorijā;
attīstīt studentu patstāvīgas izziņas un izpētes darba iemaņas, sagatavojot studentus
tālākām studijām maģistra vai profesionālajās programmās;
veidot starpkultūru komunikācijas prasmes un iemaņas;
sagatavot akadēmiski izglītotus speciālistus filoloģijā, kas būtu spējīgi konkurēt
akadēmiskajā un profesionālajā vidē Latvijā vai ārvalstīs.

Angļu, vācu, poļu filoloģijas apakšprogrammās nodrošināt iespēju apgūt otro svešvalodu.

2.2.2. IEGŪSTAMIE STUDIJU REZULTĀTI ZINĀŠANU,

PRASMJU UN KOMPETENČU

FORMĀ

ABSP Filoloģija studiju rezultāti definēti atbilstoši 02.12.2008. MK noteikumiem Nr.990
„Noteikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju”. Iegūstamie studiju rezultāti tiek formulēti kā
zināšanas, prasmes un kompetence.
Pēc studiju programmas apguves studējošie:
Tabula 2.2.2.1.
Zināšanas

- spēj parādīt filoloģijai raksturīgās pamata un
specializētās zināšanas un šo zināšanu kritisku
izpratni, turklāt daļa zināšanu atbilst filoloģijas
augstāko sasniegumu līmenim;
- spēj parādīt filoloģijas svarīgāko jēdzienu un
likumsakarību izpratni.

Prasmes

- spēj, izmantojot apgūtos teorētiskos pamatus
un prasmes, veikt inovatīvu vai pētniecisku
darbību, formulēt un analītiski aprakstīt
informāciju, problēmas un risinājumus
filoloģijas zinātnē, tos izskaidrot un
argumentēti diskutēt par tiem gan ar
speciālistiem, gan ar nespeciālistiem:
- spēj patstāvīgi strukturēt savu mācīšanos,
virzīt savu tālāku mācīšanos un profesionālo
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pilnveidi, parādīt zinātnisko pieeju problēmu
risināšanā, uzņemties atbildību un iniciatīvu,
veicot darbu individuāli, komandā vai vadot
citu cilvēku darbu, pieņemt lēmumus un rast
radošus risinājumus mainīgos apstākļos;
- spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt
informāciju un to izmantot, pieņemt lēmumus
un risināt problēmas filoloģijas nozarē;

Kompetence

- spēj izvērtēt savas profesionālās darbības
ietekmi uz vidi un sabiedrību.

Studiju rezultāti definēti arī katram studiju kursam, atbilstoši MK Noteikumiem Nr. 990
"Noteikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju", un līdz ar to arī pārskatīts un
nepieciešamības gadījumā mainīts studiju kursa saturs.

2.2.3. STUDIJU PROGRAMMAS SATURS UN PLĀNS
2.2.3.1. Apakšprogramma „Angļu filoloģija”
Tabula 2.2.3.1.1.
Studiju kursu nosaukums
A1 un A2 daļas
Ievads valodniecībā
Latīņu valoda
Ievads literatūrzinātnē
Literārā darba analīze
Ievads ģermānistikā
Studiju darbs
Bakalaura darbs
Angļu valodas fonētika un fonoloģija
Leksikoloģija un frazeoloģija

KP
81
2
4
2
2
2
1
10
2
4

Pārbaudījums

Docētāji

Eksāmens
Dif.ieskaite
Dif.ieskaite
Dif.ieskaite
Eksāmens
Dif.ieskaite
ieskaite
Eksāmens
Eksāmens

Mg.philol.,lekt.N.Minova
Dr.philol., doc.A. Kuzņecovs
Dr.philol., pētn. I.Kačāne
Dr.philol., doc. I. Presņakova
Dr.philol., doc. I. Presņakova

Sistēmiskā gramatika
Angļu valodas ortogrāfija
Funkcionālā komunikācija

4
2
4

Eksāmens
Dif.ieskaite
Dif.ieskaite

Normatīvā gramatika

8

Dif.ieskaite
Eksāmens

Teksta lingvistiskā analīze

8

Dif.ieskaite

Angļu valodas vēsture

4

Ievads sociolingvistikā
Britu un ASV literatūra līdz 19.gs.
19.gs.britu un ASV literatūra

2
4
4

20.gs.britu un ASV literatūra

4

Literārā teksta interpretācija

3

Dif.ieskaite
Eksāmens
Dif.ieskaite
Eksāmens
Dif.ieskaite
Eksāmens
Dif.ieskaite
Eksāmens
Dif.ieskaite

22

Dr.philol., doc. I. Presņakova
Mg.philol.,lekt.N.Minova
Dr.philol., doc. I.Oļehnoviča
Dr.philol., doc. I.Oļehnoviča
Viesasistente O.Gorska
Dr.philol., doc. I.Oļehnoviča
Vieslektore J.Tretjakova
Dr.philol., doc.J.Semeņeca
Mg.philol., lekt. N. Minova
Dr.habil.philol.,prof.Z.Ikere
Viesasistente O.Gorska
Dr.philol., doc. I.Vingre
Vieslektore J.Tretjakova
Dr.philol., asoc.prof. S.Meškova
Dr.philol., doc. I.Oļehnoviča
Dr.philol., doc.J.Semeņeca
Dr.philol., doc.J.Semeņeca
Dr.philol., doc.J.Semeņeca
Dr.philol., doc.I.Presņakova
Dr.philol., doc. I. Presņakova
Dr.philol., doc.J.Semeņeca

Kultūrstudijas

4

Dif.ieskaite

Bakalaura darba tehnoloģijā
1
B daļa - obligātās izvēles daļa (otrā
svešvaloda:
33
vācu/ franču/ zviedru/ poļu/ spāņu)
Otrās svešvalodas fonētika un fonoloģija 2

Dif.ieskaite

Normatīvā gramatika

8

Dif.ieskaite
Eksāmens

Teksta lingvistiskā analīze

6

Dif.ieskaite
Eksāmens

Funkcionālā komunikācija

8

Dif.ieskaite
Eksāmens

Kultūrstudijas

2

Eksāmens

Literārā teksta interpretācija

4

Dif.ieskaite
Eksāmens

20.gs. literatūra

2

Dif.ieskaite

Eksāmens

23

Viesasistente O.Gorska
Dr.philol., doc.J.Semeņeca
Mg.philol.,lekt.N.Minova

Mg.paed., lekt. J. Sergejeva
Mg.paed., Mg.philol., lekt. A.
Jakovele
Dr.philol., doc. K.Barkovska
Mg.philol., lekt.V.Baranovska
Mg.philol., lekt. S.Poļanskis
Dr.philol., doc. N.Dainoviča
Dr.philol., doc.N.Jundina
Mg.philol., lekt.V.Taļerko
vieslekt. B.Conton
Mg.paed., Mg.philol., lekt. A.
Jakovele
Mg.philol.,lekt.A.Kazjukevičs
Mg.philol.,lekt. V.Baranovska
Dr.philol., doc. N.Dainoviča
Dr.philol., doc. I.Vingre
Dr.philol., viesdoc.D.Baldes
vieslekt. B.Conton
Dr.philol., pētn.I.Ļaha
Mg.paed.,
Mg.philol.,
lekt.
A.Jakovele
Mg.philol.,lekt.A.Kazjukevičs
Mg.philol.,lekt.V.Baranovska
Dr.philol., doc. N.Dainoviča,
Dr.philol., doc.N.Jundina,
Mg.philol., lekt.V.Taļerko
vieslekt. B.Conton
Mg.philol., lekt. S.Poļanskis
Dr.philol., pētn.I.Ļaha
Mg.paed., Mg.philol., lekt. A.
Jakovele
Dr.philol.,doc.K.Barkovska
Mg.philol., lekt.V.Baranovska
Vieslektors I.Arza Busto
Dr.philol., doc. N. Dainoviča
vieslektors B.Conton
Dr.philol., pētn.I.Ļaha,
Mg.paed., Mg.philol., lekt. A.
Jakovele
Mg.philol., lekt. V. Baranovska
Mg.philol.,lekt.A.Kazjukevičs
Dr.philol.,doc.N.Jundina
Mg.paed., Mg.philol., lekt. A.
Jakovele
Mg.philol, lekt.A.Kazjukevičs
Vieslektors I. Arza Busto
vieslektors B.Conton
Dr.philol., doc. N.Dainoviča
Mg.philol., lekt. S.Poļanskis
Mg.paed.,
Mg.philol.,
lekt.

A.Jakovele
Mg.philol.,lekt.A.Kazjukevičs
Mg.philol.,lekt. V.Baranovska
Studiju darbs
C daļa
KOPĀ:

Dif.ieskaite

1
6
120

GALA PĀRBAUDĪJUMI akadēmiskā grāda humunitāro zinātņu bakalaurs filoloģijā (angļu
filoloģijā) iegūšanai:
1. Bakalaura eksāmens angļu filoloģijā
2. Eksāmens otrajā svešvalodā
3. Bakalaura darba aizstāvēšana angļu filoloģijā
2.2.3.2.Apakšprogramma „Krievu filoloģija”
Tabula 2.2.3.2.1.
Studiju kursi

KP

A1 daļa: obligātie kursi filoloģijā
Ievads valodniecībā
Latīņu valoda
Ievads slāvistikā
Ievads literatūrzinātnē
Literārā darba analīze
Studiju darbi (2)
Bakalaura darbs
A 2 daļa:
Krievu valoda
Valodniecības pamati
Mūsdienu krievu literāra valoda:
- MKLV fonētika
- MKLV leksikoloģija
- MKLV vārddarināšana

24
2
4
2
2
2
2
10
59
33
2
23
4
4
4

- MKLV morfoloģija
- MKLV sintakse

4
7

Krievu dialektoloģija
Senslāvu valoda
Krievu valodas vēsturiskā gramatika

2
2
4

Krievu literatūra
Literatūrzinātnes pamati

26
4

Slāvu mitoloģija un krievu folklora
Krievu literatūras vēsture
- senkrievu literatūras vēsture

Pārbaudes
forma

Docētājs

Eksāmens
Ieskaite
Ieskaite
Ieskaite
Eksāmens

Dr.philol., doc. E. Isajeva
Dr.philol., asoc.prof. A.Kuzņecovs
Dr.philol., asoc.prof. A.Kuzņecovs
Dr.philol., doc. N. Fjodorova
Dr.philol., doc. N. Fjodorova

Ieskaite

Dr.philol., doc. E. Isajeva

Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens

Dr.philol., doc. G.Pitkeviča
Dr.philol., asoc.prof. G.Sirica
Dr.philol., asoc.prof. J.Koroļova
Dr.philol., doc. G.Pitkeviča
Dr.philol., doc. G.Pitkeviča
Dr.philol., asoc.prof. J.Koroļova,
Dr.philol., asoc.prof. A.Kuzņecovs
Dr.philol., asoc.prof. J.Koroļova
Dr.philol., asoc.prof. A.Kuzņecovs
Dr.philol., asoc.prof. A.Kuzņecovs

Eksāmens
ieskaite,
eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
ieskaite,
eksāmens

Dr.philol., doc.. N. Fjodorova

2

ieskaite,
eksāmens
Eksāmens

19
2

dif.ieskaite

Dr.philol., pētn. Ž.Badins
Dr.philol., doc. G. Markovs
Dr.philol., asoc.prof. A.Ņeminuščijs
Dr.philol., doc. N.Fjodorova

- 18. gs. krievu literatūras vēsture
1
- 19.gs. 1. puses krievu literatūras 2
vēsture (1800.-1840.)

dif.ieskaite
Eksāmens

24

Dr.philol., pētn. Ž.Badins

- Krievu “zelta laikmeta” dzeja
- 19. gs. 2. puses krievu literatūras
vēsture
- 1890.-1920. g. krievu literatūras
vēsture
- Krievu “sudraba laikmeta” dzeja
- 1930.g.- XXI gs. sākuma krievu
literatūras vēsture
Prakse (krievu dialektoloģijā/krievu
folklorā)

2
4

dif.ieskaite
Eksāmens

Dr.philol., doc. N.Fjodorova
Dr.philol., asoc.prof. A.Ņeminuščijs

2

Eksāmens

Dr. philol., doc. I.Dvorecka

2
4

dif. ieskaite
dif. ieskaite

1

Ieskaite

Dr.philol., doc. N.Fjodorova
Dr.philol., doc. I.Dvorecka
Dr. philol., asoc.prof. E.Vasiļjeva
Dr.philol., doc. I.Dvorecka
Dr. philol., asoc.prof. J.Koroļova
Dr. philol., doc. G.Markovs

B daļa:ierobežotās izvēles kursi
Krievu valoda
Teksta lingvistika
Lingvopoētika
Krievu valodas stilistika
Ortogrāfijas
un
punktuācijas
problēmjautājumi
Krievu literatūra
Ievads Rietumeiropas literatūrā

31
9
2
2
3
2

dif. ieskaite
Eksāmens
Eksāmens
dif.ieskaite

18.-19.gs.Krievijas kultūrvēsturiskais
fenomens
20.-21.gs.Krievijas kultūrvēsturiskais
fenomens
Bībele un antīkā pasaule 19.-20. gs.
krievu kultūrā
Eiropas
un
Amerikas
mākslinieciskas izpratnes vēsture:
- Romantisms
- 19.gs. 2. puse
Slāvu literatūras vēsture
XX-XXI
gs.
Rietumeiropas
literatūras vēsture
(kursa „Rietumeiropas modernisms”
vietā)
“Sudraba laikmets” krievu kultūras
vēsturē
Krievu literatūra ārzemēs
C daļa: brīvās izvēles kursi
Programma kopā:

2

dif.
Iesk., Dr.philol., asoc.prof. A. Stankeviča
eksāmens
dif. ieskaite
Dr.philol., doc. N.Fjodorova

2

dif.ieskaite

Dr.philol., doc. N.Fjodorova

2

dif. ieskaite

Dr.philol., doc. G.Markovs,
Dr.philol., asoc.prof.A.Stankeviča

2
2
2
2

dif. ieskaite
dif. ieskaite
Eksāmens
dif. ieskaite

Dr.philol., asoc. prof. A.Stankeviča
Dr.philol., asoc. prof. A.Stankeviča
Mg. philol., lekt. A. Kazjukevičs
Dr.philol., asoc.prof. E.Vasiļjeva,
Dr.philol.,doc. I.Dvorecka

2

dif. ieskaite

Dr.philol.,asoc.prof. A.Stankeviča,
Dr.philol.,asoc.prof. A.Ņeminuščijs
Dr.philol., doc. N.Fjodorova

22
4

Dr.philol., asoc.prof. G.Sirica
Dr.philol., asoc.prof.G.Sirica
Dr.philol., asoc.prof. G.Sirica
Dr.philol., doc. E. Isajeva

4

2
Eksāmens
6
120 KP

GALA PĀRBAUDĪJUMI akadēmiskā grāda humunitāro zinātņu bakalaurs filoloģijā (krievu
filoloģijā) iegūšanai:
1. Bakalaura eksāmens krievu valodā.
2. Bakalaura eksāmens krievu literatūrā.
3. Bakalaura darba aizstāvēšana krievu filoloģijā

2.2.3.3.Apakšprogramma „Latviešu filoloģija”
25

Tabula 2.2.3.3.1.
Studiju kursi

KP

Pārbaudes
forma

Docētājs

Mg. philol., lekt. V. Baranovska,
Dr.
philol.,
asoc.prof.
A.Kuzņecovs
Dr.habil. philol., prof. Z. Ikere,
Mg. philol., lekt. I.Saukāne
Dr. philol., doc. V. Lukaševičs
Dr. philol., prof. M. Burima
Dr. philol., prof. V. Šaudiņa
Mg. philol., lekt. I. Teilāne

A1 daļa
Latīņu valoda

24
4

2 dif. ieskaites

Ievads valodniecībā

2

dif. ieskaite

Ievads literatūras zinātnē
Literāra darba analīze
Ievads baltu valodniecībā

2
2
2

dif. ieskaite
dif. ieskaite
eks.

Studiju darbi (2)
Bakalaura darbs
A2 daļa
Mūsdienu latviešu valoda:
- fonētika
- leksikoloģija un frazeoloģija

2
10
40
3
3

eks.
dif. ieskaite

- morfoloģija

4

eks.

- vārddarināšana
- sintakse

3
6

Lietuviešu valoda
Literatūras teorija
Latviešu folklora
Latviešu literatūras vēsture:
- 17.–19. gs. literatūra

4
2
2

eks.
eks.,
dif. ieskaite
dif. ieskaite
dif. ieskaite
dif. ieskaite

2

eks.

- 20. gs. sākuma literatūra
- 20. gs. 20.–30. g. literatūra

2
2

eks.
eks.

- trimdas literatūra
- 20. gs. 40.–90. g. literatūra

2
2

eks.
eks.

- latviešu jaunākā literatūra (20.
gs. 90.g. –21. gs. sāk.)

2

eks.

Prakse
(folklorā
vai
dialektoloģijā)
B daļa: ierobežotās izvēles daļa
Ortogrāfija un ortoēpija

1
50
2

dif. ieskaite

Baltu valodu pētnieki

2

dif. ieskaite

Latviešu dialektoloģija
Latgaliešu rakstu valoda
Stilistika un valodas kultūra

2
2
2

dif. ieskaite
dif. ieskaite
dif. ieskaite

Valoda kultūras aspektā

2

dif. ieskaite

26

Mg. philol., lekt. V. Ruža
Dr.habil. philol., prof. Z. Ikere
Mg. philol., lekt. I. Saukāne
Mg. philol., lekt. I. Teilāne
Dr. philol., prof. V. Šaudiņa
Dr. philol., doc. S. Polkovņikova
Dr. philol., doc. S. Polkovņikova
Mg. philol., lekt. V. Ruža
Mg. philol., lekt. I. Teilāne
Dr. philol., prof. V. Šaudiņa
Dr. philol., doc. V. Lukaševičs
Dr. philol., prof. M. Burima
Dr. philol., doc. V. Lukaševičs
Dr. philol., doc. G. Ozoliņš
Dr. philol., prof. M. Burima
Dr. philol., prof. M. Burima
Dr. philol., doc. V. Lukaševičs
Dr. philol.,doc. I. Kupšāne
Dr. philol., doc. V. Lukaševičs
Dr.
philol.,
pētniece
A.
Romanovska
Dr. philol., doc. V. Lukaševičs
Dr.
philol.,
pētniece
A.
Romanovska

Mg. philol., as. I. Zuģicka
Mg. philol., lekt. V. Ruža
Mg. philol., lekt. V. Ruža
Mg. philol., lekt. I. Teilāne
Mg. philol., lekt. I. Teilāne
Mg. philol., lekt. I. Teilāne
Mg. philol., lekt. V. Ruža
Mg. philol., lekt. I. Teilāne
Dr. philol., doc. S. Polkovņikova
Mg. philol., lekt. I. Saukāne

Latviešu tautasdziesmu valoda

2

dif. ieskaite

Latviešu
literārās
vēsture
Teksta lingvistika

4

dif. ieskaites

2

dif. ieskaite

2
1
2
2
2
2

dif. ieskaite
dif. ieskaite
dif. ieskaite
dif. ieskaite
dif. ieskaite
dif. ieskaite

2

dif. ieskaite

2
2

dif. ieskaite
dif. ieskaite

Dr. philol., prof. M. Burima
Dr. philol.,doc. R. Rinkēviča
Dr. philol., doc. S. Meškova
Dr. philol., doc. S. Meškova

2
2
2

dif. ieskaite
dif. ieskaite
dif. ieskaite

Dr. philol.,doc. R. Rinkēviča
Dr. philol., doc. V. Lukaševičs
Dr. philol., doc. S. Meškova

2

dif. ieskaite

Dr. philol., doc. V. Lukaševičs

2

dif. ieskaite

Dr. philol., pētn. A.Romanovska

2

dif. ieskaite

Dr. philol., doc. S. Meškova

2

dif. ieskaite

Dr. philol., doc. S. Meškova

valodas

Darījumu tekstu valoda
Ievads fonoloģijā
Antīkās literatūras vēsture
Reliģiskā tematika literatūrā
Baltu mītoloģija
Viduslaiku
un
renesanses
literatūra
Latviešu literatūras kritikas
vēsture
Šekspīra lugu poētika
Romantisms
Rietumeiropas
literatūrā
Latviešu bērnu literatūra
Latgaliešu 20 .gs proza
19. gs. reālisma tradīcija
Rietumeiropas literatūrā
20. gs. 60.–80. gadu latviešu
dzeja
20. gs. 60.–80. gadu latviešu
romāns
Modernisms 20. gs. angļu un
amerikāņu literatūrā
Eiropas literārie virzieni Latvijā

Mg. philol., lekt. I. Saukāne
Mg. philol., as. I. Zuģicka
Dr. philol., prof. V. Šaudiņa
Mg. philol., as. I. Zuģicka
Mg. philol., lekt. V. Ruža
Dr. philol., doc. S. Polkovņikova
Mg. philol., lekt. V. Ruža
Mg. philol., lekt. V. Ruža
Dr. philol., doc. S. Meškova
Dr. teol., prof. A. Stašulāne
Dr. philol., doc. G. Ozoliņš
Dr. philol., doc. S. Meškova

GALA PĀRBAUDĪJUMI akadēmiskā grāda humunitāro zinātņu bakalaurs
(latviešu filoloģijā) iegūšanai:
1. Bakalaura eksāmens latviešu valodā.
2. Bakalaura eksāmens latviešu literatūrā.
3. Bakalaura darba aizstāvēšana latviešu filoloģijā

filoloģijā

2.2.3.4.Apakšprogramma „Poļu filoloģija”
Tabula 2.2.3.4.1.
Studiju kursa nosaukums

KP

Pārbaudes
forma

Ievads valodniecībā

2

Ievads polonistikā

2

Latīņu valoda
Literārā darba analīze

4
2

dif. ieskaite

Ievads literatūrzinātnē
Studiju darbs poļu filoloģijā
Studiju darbs otrajā svešvalodā
Bakalaura darbs
Poļu valodas fonētika

2
1
1
10
2

eksāmens
dif. ieskaite
dif. ieskaite

eksāmens
eksāmens

eksāmens

dif. ieskaite

27

Akadēmiskais
personāls
Dr.philol., doc. K.Barkovska
Mg.philol., as. D.Rubene
Dr.philol., doc. K.Barkovska
Mg. philol., viesasistents J. T. Szostak
Dr.philol., as.prof. A.Kuzņecovs
Mg.philol., lekt.A.Kazjukevičs
Mg. philol., viesasistents J. T. Szostak
Mg.philol., lekt. A.Kazjukevičs

Dr.philol., doc. K.Barkovska;
Mg.philol., as. D.Rubene
Mg. philol., viesasistents J. T. Szostak

Leksikoloģija un frazeoloģija

4

Dr.philol., doc. K.Barkovska;
Mg.philol., as. D.Rubene
Mg.philol., lekt. A.Kazjukevičs
Dr.philol., doc. K.Barkovska;
eksāmens
Mg.philol., lekt. A.Kazjukevičs
Dr.philol., doc. K.Barkovska;
dif. ieskaite
Mg.philol., as. D.Rubene
Mg. philol., viesasistents J. T. Szostak
Dr.philol., doc. K.Barkovska;
Mg.philol., lekt. A.Kazjukevičs
dif. ieskaite
Mg.philol., as. D.Rubene
Mg. philol., viesasistents J. T. Szostak
Dr.philol., doc. K.Barkovska;
dif.
ieskaite, Mg.philol., lekt. A.Kazjukevičs
eksāmens
Mg.philol., as. D.Rubene
Mg. philol., viesasistents J. T. Szostak
Dr.philol., doc. K.Barkovska;
dif.
ieskaite
Mg.philol., lekt. A.Kazjukevičs
eksāmens
Mg. philol., viesasistents J. T. Szostak
Dr.philol., doc. K.Barkovska;
dif. ieskaite
Mg.philol., as. D.Rubene
dif. ieskaite
Dr.philol., as.prof. A.Kuzņecovs
Dr.philol., doc. K.Barkovska;
dif. ieskaite
Mg.philol., as. D.Rubene
dif. ieskaite
Mg.philol., lekt. A.Kazjukevičs
Dr.philol., doc. K.Barkovska;
eksāmens
Mg.philol., lekt. A.Kazjukevičs
Dr.philol., doc. K.Barkovska;
eksāmens
Mg.philol., lekt.A.Kazjukevičs
dif. ieskaite
Mg.philol., lekt. A.Kazjukevičs
Dr.philol., doc. K.Barkovska;
dif. ieskaites
Mg.philol., lekt. A.Kazjukevičs
Dr.philol., doc. K.Barkovska;
dif. ieskaites
Mg.philol., lekt. A.Kazjukevičs
dif. ieskaite
Mg.philol., lekt. A.Kazjukevičs
dif. ieskaite

Sistēmiskā
gramatika 4
(morfoloģija, sintakse)
Poļu ortogrāfijas pamati
1

Funkcionālā komunikācija

3

Normatīvā gramatika

9

Teksta lingvistiskā analīze

9

Poļu valodas vēsture

2

Senslāvu valoda
Ievads sociolingvistikā

2
2

Poļu literatūra līdz 19.gs.
19.gs. poļu literatūra

2
4

20.gs. poļu literatūra

4

Slāvu literatūras vēsture
Literārā teksta interpretācija

2
3

Kultūrstudijas

4

Bakalaura darba tehnoloģija
1
Kopā:
82
B daļa (32KP) otrā svešvaloda (angļu / vācu / franču / zviedru / spāņu)
Otrās svešvalodas fonētika
2
Eksāmens
Mg.paed., lekt.J.Sergejeva
Dr.philol, pētn. I.Ļaha
Dr.paed., doc. L.Rumjanceva
Mg.philol.,lekt.V.Baranovska
Vieslektors no Francijas
Normatīvā gramatika
8
Dif.iesk.
Dr.philol.,doc.N.Jundina
Eksāmens
Mg.philol.,as.Jakovele,
Mg.philol., lekt. M.Maslova
Mg.paed.,as.D.Sergejeva
Vieslektors no Francijas
Mg.philol.,lekt.V.Baranovska
Teksta lingvistiskā analīze
6
Dif.iesk.
Dr.philol.,doc.I.Vingre,
Eksāmens
Mg.philol., as.A.Jakovele,
Dr.philol, pētn. I.Ļaha
Mg.paed.,as.D.Sergejeva
Mg.philol.,lekt. V.Baranovska
Vieslektors no Francijas
Funkcionālā komunikācija
8
Dif.iesk.
Mg.philol.,lekt. J.Sergejeva,
Eksāmens
Mg.philol., as. Jakovele,
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Kultūrstudijas

2

Eksāmens

Literārā teksta interpretācija

4

Dif.iesk.
Eksāmens

20.g. literatūra

2

Dif.ieskaite

Kopā:
C daļa (kopā 6 KP)
Kopā programmā:

32
6
120

Gala pārbaudījumi:

Dr.philol, pētn. I.Ļaha
Mg.paed.,as.D.Sergejeva
Mg.philol.,lekt.V.Baranovska,
Mg.philol., lekt. M.Maslova
Vieslektors no Francijas
Mg.philol.,lekt. J.Sergejeva,
Mg.philol., as. Jakovele,
Dr.philol, pētn. I.Ļaha
Mg.philol.,lekt.V.Baranovska,
Mg.paed.,as.D.Sergejeva
Mg.philol., lekt. M.Maslova
Vieslektors no Francijas
Dr.philol.,doc.N.Jundina,
Mg.philol., as. Jakovele,
Mg.philol.,lekt.V.Baranovska,
Mg.paed.,as. D.Sergejeva
Mg.philol., lekt. M.Maslova
Vieslektors noVācijas,
Vieslektors no Francijas,
Dr.philol, pētn. I.Ļaha
Mg.philol.,lekt.V.Baranovska,
Mg.philol., lekt. J.Semeņeca

1. Bakalaura eksāmens poļu filoloģijā
2. Eksāmens otrajā svešvalodā
3. Bakalaura darba aizstāvēšana poļu filoloģijā

2.2.3.5. Apakšprogramma „Vācu filoloģija”
Tabula 2.2.3.5.1.
Studiju kursa nosaukums

KP

Pārbaudes
forma

Docētājs

A1 daļa - obligātie kursi filoloģijā
Ievads valodniecībā

24
2

eksāmens

Latīņu valoda

4

dif.iesk.

Ievads literatūrzinātnē
Literārā darba analīze
Ievads ģermānistikā

2
2
2

dif.iesk.
dif.iesk.
eksāmens

Vieslektors no Vācijas Dr. philol. D.
Baldess
Asoc.prof., dr.philol.A. Kuzņecovs
Mg. philol., as. V. Baranovska
Dr. philol., doc. N. Dainoviča
Dr. philol., doc. N. Dainoviča
Vieslektors no Vācijas Dr. philol. D.
Baldess

Studiju darbs (divi)
Bakalaura darbs
A2 daļa - obligātie kursi vācu
filoloģijā
Vācu valodas fonētika un fonoloģija

2
10
58
2

eksāmens

Leksikoloģija un frazeoloģija

4

eksāmens

Sistēmiskā gramatika (morfoloģija, 4
sintakse)
Vācu valodas ortogrāfija
2

eksāmeni

Vieslektors no Vācijas Dr. philol. D.
Baldess
Dr.philol., doc.N. Jundina
Mg.philol., lekt.V. Taļerko
Dr. philol., doc.N. Jundina

dif.iesk.

Vieslektors no Vācijas Dr. philol. D.

29

Funkcionālā komunikācija

4

Normatīvā gramatika

8

Teksta lingvistiskā analīze

8

Vācu valodas vēsture

4

Ievads sociolingvistikā
Vācu literatūra līdz 19.gs.

2
4

19. gs. vācu literatūra

4

Baldess
dif. iesk.
Mg.philol., lekt. V. Taļerko,
Dr. philol., doc. I. Vingre,
Dr. philol., doc. N. Jundina
eks., dif. iesk.
Mg.philol., lekt. V. Taļerko,
Dr. philol., doc. I. Vingre,
Dr. philol., doc. N. Jundina
dif. iesk.
Mg.philol., lekt.V.Taļerko,
Dr. philol., doc. N. Dainoviča
Dr.philol., doc.N. Jundina
dif. iesk., eks.
Vieslektors no Vācijas Dr. philol. D.
Baldess
dif.iesk.
Dr.philol., doc. N. Jundina
dif.
iesk., Dr. philol., doc. N. Dainoviča
eksāmens
dif. iesk.
Dr. philol., doc. N. Dainoviča

20. gs. vācu literatūra
Literārā teksta interpretācija
Kultūrstudijas
Bakalaura darba tehnoloģija
B daļa – obligātās izvēles daļa
(otrā svešvaloda: angļu/ franču/
zviedru/ poļu/ spāņu)
Otrās svešvalodas fonētika un
fonoloģija

4
5
4
1

eks., dif. iesk.
dif. iesk.
dif. iesk.
dif. iesk.

Dr. philol., doc. N. Dainoviča
Dr.philol., doc.N. Jundina
Dr. philol., doc. N. Dainoviča
Dr. philol., doc. N. Dainoviča

2

eksāmens

Normatīvā gramatika

8

eks., dif.iesk.

Teksta lingvistiskā analīze

6

eks., dif.iesk.

Funkcionālā komunikācija

8

eks., dif.iesk.

Kultūrstudijas

2

dif.iesk.

Literārā teksta interpretācija

4

eks., dif.iesk.

Mg. philol., lekt. M. Maslova
Mg. paed., as. D. Sergejeva
Vieslektors no Francijas F. A. E.
Lobepina
Mg. paed., as. A. Jakovele
Mg. philol., lekt. A. Kazjukevičs
Mg. philol., lekt. M. Maslova
Mg. paed., as. D. Sergejeva
Vieslektors no Francijas F. A. E.
Lobepina
Mg. paed., as. A. Jakovele
Mg. philol., lekt. A. Kazjukevičs
Mg. paed., as. D. Sergejeva
Vieslektors no Francijas F. A. E.
Lobepina
Viesasistents no Polijas T. PilatReszka
Mg. philol., lekt. M. Maslova
Vieslektors no Francijas F. A. E.
Lobepina
Viesasistents no Spānijas Arza Busto
Mg. paed., as. A. Jakovele
Mg. philol., lekt. A. Kazjukevičs
Mg. paed., as. D. Sergejeva
Vieslektors no Francijas. F. A. E.
Lobepina
Mg. philol., lekt. V.Baranovska
Mg.paed., as. A. Jakovele
Mg. philol., lekt. A. Kazjukevičs
Mg.paed., as. A. Jakovele
Mg. philol., lekt. M. Maslova
Viesasistents no Spānijas Arza Busto
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20.gs. literatūra

2

C daļa
KOPĀ:

6
120

dif.iesk.

Mg. paed., as. A. Jakovele
Mg. philol., lekt. A. Kazjukevičs
Mg. philol., lekt. V.Baranovska
Mg. philol., lekt. A. Kazjukevičs
Dr. philol., doc. O. Šostaka
Mg.paed., as. A. Jakovele
Vieslektors no Francijas. F. A. E.
Lobepina

Gala pārbaudījumi:
1) bakalaura eksāmens vācu filoloģijā;
2) eksāmens otrajā svešvalodā;
3) bakalaura darba aizstāvēšana vācu filoloģijā.
C daļa - brīvās izvēles kursi - ir vienāda visām apakšprogrammām
(Katrā semestrī (1.-3. sem.) obligāti 2 KP; kopā 6 KP)
Tabula 2.2.3.5.2.
Angļu valoda
Vācu valoda
Zviedru valoda
Franču valoda
Spāņu valoda
Latviešu valoda
Krievu valoda
Latgaliešu rakstu valoda
Krievu kultūras vēsture
Reliģiju vēsture
Indijas kultūra
Vēstures paradoksi
Islams – reliģija, kultūra, politika
Kultūru interpretācija
Dzimte un kultūra
Ebreju diaspora: vēsture un kultūra
Jeruzaleme: reliģijas un kultūras
fenomens
Valodas kultūras pamati

4
4
4
4
4
4
4
2
4
4
2
2
2
2
2
2
2

ieskaite
ieskaite
ieskaite
ieskaite
ieskaite
ieskaite
ieskaite
ieskaite
ieskaite
ieskaite
ieskaite
ieskaite
ieskaite
ieskaite
ieskaite
ieskaite
ieskaite

Mg.paed.,as.D.Sergejeva
Mg.philol.,lekt. J.Sergejeva
Mg.philol., as. Jakovele
Vieslektors no Francijas
Mg.philol.,lekt.V.Baranovska
Mg.philol., lekt. V.Ruža
Dr.philol., doc. E.Isajeva
Mg.philol., as.I.Teilāne
Dr.philol.,as.prof. A.Ņeminuščijs
Dr.theol.,prof.A.Stašulāne
Dr.philol.,doc.G.Markovs
Mg.hist.,lekt. A.Kupšāns
Dr.theol.,prof.A.Stašulāne
Dr.philol., doc. G.Ozoliņš
Dr.philol.,doc.S.Meškova
Dr.philol.,asoc. prof.E.Vasiļjeva
Dr.philol.,asoc. prof.E.Vasiļjeva

2

ieskaite

Mg.philol., as.I.Teilāne

2.2.4. STUDIJU PROGRAMMAS ORGANIZĀCIJA
Studiju process ir organizēts atbilstoši Daugavpils Universitātes Satversmei, Augstskolu
likumam, Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr.2 un citiem normatīvajiem
dokumentiem, kuri ir spēkā Latvijas Republikā, kā arī saskaņā ar DU Senātā pieņemtiem
studijas reglamentējošiem dokumentiem. Imatrikulācija notiek saskaņā ar Uzņemšanas
noteikumiem DU, kurus ik gadu apstiprina DU Senāts.
ABSP Filoloģija kopējo vadību nodrošina DU Studiju padome, konkrētos jautājumus risina
HF dekanāts, programmas padome, ko veido atbildīgie docētāji par katru apakšprogrammu.
Programmas realizācijā piedalās akadēmiskais personāls no HF katedrām, kā arī no citām DU
struktūrvienībām. Studijas notiek pamatā HF auditorijās. ABSP Filoloģija vada programmas
direktorsDr. philol., doc. Gatis Ozoliņš.
ABSP Filoloģija ietver šādas apakšprogrammas:
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Latviešu filoloģija (apakšprogrammas direktore dr.philol., as.prof. Vilma Šaudiņa),
Krievu filoloģija (apakšprogrammas direktore dr. philo., as. Inna Dvorecka),
Angļu filoloģija (apakšprogrammas direktore Dr. philol., doc. Irina Presņakova),
Vācu filoloģija (apakšprogrammas direktore lekt. Valentīna Taļerko),
Poļu filoloģija (apakšprogrammas direktore Dr. philol., doc. Svetlana Polkovņikova).

Pēc studiju programmas apguves izglītojamie iegūst humanitāro zinātņu bakalaura
akadēmisko grādu latviešu filoloģijā vai krievu filoloģijā, vai angļu filoloģijā, vai vācu
filoloģijā, vai poļu filoloģijā.
Iegūstamais humanitāro zinātņu akadēmiskais bakalaura grāds atbilstoši apakšprogrammas
izvēlei:
Humanitāro zinātņu akadēmiskais bakalaura grāds latviešu filoloģijā
Humanitāro zinātņu akadēmiskais bakalaura grāds krievu filoloģijā
Humanitāro zinātņu akadēmiskais bakalaura grāds angļu filoloģijā
Humanitāro zinātņu akadēmiskais bakalaura grāds vācu filoloģijā
Humanitāro zinātņu akadēmiskais bakalaura grāds poļu filoloģijā

ABSP Filoloģija absolventiem ir iespēja turpināt studijas DU akadēmiskajā maģistra studiju
programmā „Filoloģija”, profesionālajā maģistra studiju programmā „Starpkultūru attiecības,
profesionālajā maģistra studiju programmā „Tulks, tulkotājs”, profesionālajā maģistra studiju
programmā „Vidējās izglītības skolotājs” vai līdzīgajās studiju programmās citās Latvijas
augstskolās.
ABSP Filoloģija (apjoms 120 KP) atbilst MK noteikumiem Nr.2 „Noteikumi par valsts
akadēmiskās izglītības standartu” un ir strukturēta šādās daļās:
A daļa. Obligātie studiju kursi – 64 – 86 KP, tai skaitā:
A1 daļa – studiju kursi, kuri atspoguļo zinātņu nozares raksturojumu un problēmas
starpnozaru aspektā – 24 KP. (A1 daļas studiju kursi ir obligāti visiem bakalaura studiju
programmā studējošajiem);
A2 daļa – studiju kursi, kuri atspoguļo zinātņu nozares pamatnostādnes, principus,
struktūru un metodoloģiju, kā arī tās attīstības vēsturi un aktuālas problēmas – 40 – 62 KP
(A2 daļas studiju kursi veido apakšnozares moduli un ir obligāti visiem apakšnozarē
studējošajiem.);
B daļa –Ierobežotās izvēles daļa –28 – 50 KP;
C daļa –Brīvās izvēles daļa – 6 KP.
Bakalaura studiju programmas vispārīgā struktūra

2.2.5. IMATRIKULĀCIJAS NOTEIKUMI
Imatrikulācija studiju programmā notiek saskaņā ar Uzņemšanas noteikumiem DU, kuri ik
gadu tiek apstiprināti DU Senātā. Uzņemšanas noteikumi DU izdoti saskaņā ar Augstskolu
likumu, Ministru kabineta 2006.gada 10.oktobra noteikumiem Nr. 846 „Noteikumi par
prasībām, kritērijiem un kārtību uzņemšanai studiju programmās” un DU Satversmi.
Tiesības studēt DU ir Latvijas Republikas pilsoņiem un personām, kurām ir Latvijas
Republikas izdota nepilsoņa pase, kā arī personām, kurām ir izsniegtas pastāvīgās uzturēšanās
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atļaujas Latvijā. Ārvalstniekiem, kuriem nav izsniegta pastāvīgās uzturēšanās atļauja, tiesības
studēt DU nosaka Augstskolu likuma 83.pants un DU Uzņemšanas noteikumi pilna laika
studijām ārvalstniekiem.
Daugavpils Universitāte dod iespēju apgūt akadēmisko bakalaura studiju programmu
„Filoloģija” reflektantiem, kuriem ir vidējo izglītību apliecinošs dokuments.
Reflektanti tiek uzņemti, pamatojoties uz centralizēto eksāmenu rezultātiem.

2.2.6. STUDIJU PROGRAMMAS PRAKTISKĀ ĪSTENOŠANA
2.2.6.1. Izmantojamās studiju metodes un formas
ABSP „Filoloģija” tiek izmantotas šādas studiju realizācijas formas: lekcijas, semināri,
praktiskās nodarbības (frontālais un grupu darbs), konsultācijas, studējošo patstāvīgais darbs,
referāti u.c. Studiju realizācijai formu izvēli nosaka mūsdienīgās pieejas un metodes.
Pieejas:






kognitīvā pieeja;
pētnieciskā pieeja;
radošā pieeja;
problēmrisinājuma pieeja;
autonomā mācīšanās.

Metodes:






vispārīgas studiju metodes;
informācijas diahroniskā un sinhroniskā izpēte;
informācijas vākšana, sistematizācija, prezentācija;
zinātniskās informācijas analīze un apkopošana;
diskursa analīze.

Studiju formas docētāji izvēlas, ņemot vērā studiju kursu saturu un īpatnības, mērķus un
uzdevumus. Lekcijas un semināri veicina teorētisko zināšanu apguvi un paplašina, attīsta
kritisko un radošo domāšanu, prasmi diskutēt un argumentēt, aizstāvēt savu viedokli.
Praktiskās nodarbības (otrā svešvaloda u.c.) veicina valodas kompetences un iemaņu apguvi.
Studējošo individuālais darbs nodrošina atsevišķu valodniecības un literatūrzinātnes
jautājumu studēšanu, informācijas mediju (prese, TV, radio, internets u.c.) izmantošanu
studiju nolūkos.
Referātu izstrādāšana dod iespējas patstāvīgi izpētīt un iegūt zinātnisko informāciju par
noteiktiem jautājumiem, kā arī veicina pētītās problēmas dziļāku apzināšanu, lai pēc tam to
izklāstītu mutiskā vai rakstiskā veidā atbilstoši personīgai jautājumu izpratnei.
Studējošo pētnieciskais darbs galvenokārt notiek akadēmisko darbu izstrādāšanas ietvaros.
Studiju un bakalaura darbu tematika atbilst BSP saturam, t.i. bakalaura darbi pamatā tiek
izstrādāti lingvistikas un literatūrzinātnes nozarēs, kas arī atbilst katedru zinātnisko pētījumu
stratēģijai.
Lielākajā daļā no studiju programmā paredzētajiem kursiem
kontaktnodarbībām un studējošo patstāvīgo darbu nepārsniedz 50%.

2.2.6.2. Prakse
Apakšprogramma „Angļu filoloģija”
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attiecība

starp

Prakse nav paredzēta.
Apakšprogramma „Krievu filoloģija”
Krievu filoloģijas ABS apakšprogrammā paredzēta dialektoloģijas / folkloras prakse, lai
pilnveidotu studējošo pētnieciskā darba iemaņas un prasmes krievu dialektoloģijā / folklorā..
Prakses norises laiks: 1 nedēļa (1 KP). Prakse notiek krievu etniskās kopienās Latvijā vai
ārpus Latvijas. Lai nodrošinātu prakses norisi, DU Rusistikas un slāvistikas katedra rīko
ekspedīciju (tomēr studējošajiem ir iespēja vākt materiālus individuāli docētāja pārraudzībā).
Apakšprogramma „Latviešu filoloģija”
Lai pilnveidotu studējošo pētnieciskā darba iemaņas un prasmes, 2. studiju gadā ir paredzēta
dialektoloģijas un folkloras prakse (1 kredītpunkta apjomā). Tā notiek kā materiālu vākšanas
ekspedīcija noteiktā areālā. Studējošo uzdevums ir ne tikai apgūt prasmi veidot dialekta vai
folkloras tekstu vākumu, bet arī veikt to apstrādi un sistematizēšanu.
Apakšprogramma „Poļu filoloģija”
Prakse nav paredzēta.
Apakšprogramma „Vācu filoloģija”
Prakse nav paredzēta.

2.2.7. VĒRTĒŠANAS SISTĒMA
Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 2 „Noteikumi par akadēmiskās izglītības
standartu” zināšanu vērtēšana notiek pēc 10 ballu skalas.
Vērtēšana notiek saskaņā ar šādiem pamatprincipiem:





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 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.

Studējošo zināšanas tiek vērtētas, balstoties uz šādām kontroles formām: mutiskās atbildes,
rakstiskie testi, esejas, referāti, diskusija semināru laikā, diferencētās ieskaites, eksāmeni, gala
pārbaudījums, bakalaura darba aizstāvēšana.
Studiju kursos, kas vairāk saistīti ar praktisku iemaņu un prasmju apguvi (piem. franču
valoda), izmanto gan mutiskas atbildes, gan rakstisku darba kontroles formu. Studiju kursos,
kas saistīti ar teorētisko atziņu izpēti un apguvi, vērtēšana galvenokārt notiek semināru laikā,
kā arī ar uzdoto eseju, referātu vai cita rakstveida kontroldarbu palīdzību. Šādas zināšanu
kontroles formas nodrošina ne tikai studējošo zināšanu apguves kontroli, bet arī attīsta viņu
individuālā darba prasmes un iemaņas. Tiek koptas arī prasmes runāt publiski, diskutēt,
aizstāvēt savu viedokli.
Visi studiju kursi noslēdzas ar eksāmenu vai diferencēto ieskaiti. Studiju programmas beigās
gala pārbaudījumu un bakalaura darbu vērtē ar atzīmi gala pārbaudījumu komisija, ko pēc
fakultātes priekšlikuma apstiprinājusi DU rektors. Tādējādi tiek realizēta gan studiju gaitas,
gan gala rezultātu vērtēšana.
Lai saņemtu bakalaura akadēmisko grādu:
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1) sekmīgi jāapgūst studiju programmā paredzētie studiju kursi paredzēto kredītpunktu
apjomā;
2) sekmīgi jānokārto bakalaura gala pārbaudījumi;
3) jāizstrādā un sekmīgi jāaizstāv bakalaura darbs.

2.2.8. FINANŠU RESURSI
Studijas notiek DU pilna laika studiju veidā par valsts budžeta un fizisku vai juridisku
personu iemaksātiem studiju maksas līdzekļiem un nepilna laika studiju veidā par fizisku vai
juridisku personu iemaksātiem studiju maksas līdzekļiem.
Studiju programmas finansējums galvenokārt tiek realizēts no valsts budžeta līdzekļiem un
paredz arī iespēju studentam apgūt studiju programmu par maksu (12.pielikums).

2.2.9. STUDIJU PROGRAMMAS PERSPEKTĪVAIS NOVĒRTĒJUMS
2.2.9.1. Studiju programmas atbilstība akadēmiskās / profesionālās
izglītības standartam
Studiju programmas struktūra atbilst Ministru kabineta noteikumiem Nr. 2 ''Noteikumi par
valsts akadēmiskās izglītības standartu'' (Rīgā 2002. gada 3. janvārī; prot. Nr. 1, 4.§).

PRASĪBAS MK NOTEIKUMOS (KP)

BAKALAURA STUDIJU
''FILOLOĢIJA'' (KP)

PROGRAMMA

Bakalaura studiju programmas apjoms
pilna laika studijās ir 120 līdz
160 kredītpunktu

Bakalaura studiju programmas apjoms ir
120 KP

Obligātā daļa (ne mazāk kā 50 KP)

Obligātā daļa satur no 62 līdz 86 KP
atkarībā no apakšprogrammas

Obligātās izvēles daļa (ne mazāk kā 20
KP)

Obligātās izvēles daļa satur no 28 līdz 50
KP atkarībā no apakšprogrammas.

Brīvās izvēles daļa (KP skaits nav
reglamentēts)

Brīvās izvēles daļa - 6 KP.

Bakalaura darbs (ne mazāk kā 10 KP)

Bakalaura darbs - 10 KP.
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2.2.9.2. Studiju programmas atbilstība profesijas standartam
Nav attiecināms.

2.2.9.3. Studiju rezultātu un programmas salīdzinājums līdzīgām
studiju programmām Latvijā (1) un Eiropas Savienības valstīs (2)
Apakšprogramma „Angļu filoloģija”
Tabula 2.2.9.3.1.
Daugavpils
LU
Angļu Mančesteras
Universitātes
filoloģijas BSP
universitātes
BSP „Filoloģija
(Lielbritānijā) BSP
(angļu
filoloģija)”

Oulu
Universitātes
(Somija) BSP

Vispārīgs raksturojums
St.programmas
kods

43222 01

43222 01

QR 17

Studiju ilgums
un apjoms

3
studiju
gadi,120KP

4 st.gadi, 160KP

4 gadi, 480 KP

Prasības sākot Vispārēja
studiju
izglītība
programmu

Vispārēja
izglītība

C līmeņa zināšanas C
līmeņa
angļu valodā
zin.angļu valodā

Iegūstamais
grāds

Humanitāro
zinātņu
bakalaurs
filoloģijā

Humanitāro
zinātņu
bakalaurs
filoloģijā

BA (bachelor of arts) BA (bachelor of
(Humanitāro
zinātņu arts)
bakalaurs)
(Humanitāro
zinātņu
bakalaurs)

Studiju
programma
sastāv no
daļām:

LU BSP arī Programma piedāvā:
sastāv no 3
Obligāto kursu apjoms
daļām:
200KP
A
daļa
–
obligātie kursi –
86KP

3 st.gadi, 120
KP

Struktūra

3

A
daļa
–
obligātie studiju
kursi – 71KP
B
daļa
–
obligātās izvēles
kursi
(otrā
svešvaloda:vācu,
franču, zviedru,
spāņu,poļu)
–
33KP

B
obligātās

daļa:

izvēles kursi –
72KP
ar moduļiem:
a/ kontrastīvās
studijas
I,II,III,IV;
b/valodniecība
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Izvēles kursu apjoms
200KP un viens studiju
kurss
no
galveno
studiju kursu sarakstā
neiekļautajiem kursiem
– 80KP

Programma
piedāvā:
Obligāto kursu
apjoms 100KP

Izvēles
kursu
apjoms 20KP
Iekļauti studiju
kursi „Tehniskā
komunikācija”

C daļa: brīvas I,II;
izvēles kursi –
c/ārzemju
6KP
literatūras.
(Trešā
svešvaloda,
C daļa: citu
datorzinību
pamati
un zinātņu nozaru
kursi – 2KP
kultūrstudijas
kursi)

Saturs
DU BSP sastāv Ir
teorētiskie
no trīs kursu studiju
kursi
blokiem:
lingvistikā,
literatūrzinātne,
- studiju kursi
kultūrstudijas.
lingvistikā,
Studējošie
Sociolingvistikā papildus apgūst
- studiju kursi tulkošanas
teorijas
un
literatūrzinātnē;
didaktikas
- kultūrstudijās.
pamatkursus.

Programma
piedāvā
studijas lingvistikā,

Ir
teorētiskie
studiju
kursi
lingvistikā,
literatūrzinātnē,
literatūrzinātne,
sociolingvistikā,valodas kultūrstudijas.
vēsturē, strruktūra un Studējošie
papildus apgūst
evolūcijā.
tulkošanas
1.kursā stundu skaits, teorijas
un
kas domāts studiju didaktikas
programmas
pamatkursus
pamatvalodas
(angļu izvēles daļā.
val.) apgūšanai un otrās
svešvalodas apgūšanai,
ir vienāds. Tālākajos
kursos proporcijai jābūt
šādai: 2/3 laika jāvelta
pamatvalodas
(angļu
val.) apgūšanai un 1/3
- otrās svešvalodas
apgūšanai.
III
studiju
gadā
studējošie studē valstīs,
kurās apgūstamā valoda
ir dzimtā valoda.

Secinājumi:
LU, DU, Oulu un Mančesteras BSP programmas salīdzinājums atklāj gan atšķirības, gan
kopīgās iezīmes:
Kopīgās iezīmes:







satura ziņa programmas kopumā ir analogas;
studiju kursi filoloģijā ietver divus principiālus blokus – lingvistisko un
literatūrzinātnes;
A daļās ir obligātie kursi anglistikā,
studiju programmās ir iekļauti valodniecības un literatūrzinātnes ievadkursi,
DU, tāpat kā LU,Oulu un Mančesteras BSP piedāvā 3 svešvalodu izvēli,
LU un DU otrās un trešās svešvalodas apgūšanai vajag plānot vairāk laika.
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Atšķirības


Mācību ilgums DU – 3 st.gadi, Oulu – 3 st.gadi, LU – 4 st.gadi, un Mančesteras
universitātē – 4 st.gadi un kredītu skaits ir atšķirīgs DU un Oulu – 120KP, LU –
160KP, Mančesteras universitātē – 480KP.
Mančesteras BSP kredītpunktu ziņā stipri pārsniedz Latvijas universitāšu
kredītpunktus.
Taču jāņem vērā tas apstāklis, ka 1 KP Latvijas programmās pielīdzināms 1,5KP
Eiropas programmās. Mančesteras programmā katra studiju kursa apjoms ir 20KP, lai
gan kontaktstundu skaits nedēļā nepārsniedz 12. DU – 20 kontaktstundas nedēļā.
LU programma piedāvā vairāk moduļus nekā DU.
LU BSP lielāka priekšmetu izvēle, piem., a/ ne tikai Lielbritānijas un ASV
kultūrstudijas, bet arī Kanādas kultūrstudijas; b/ ne tikai latīņu valoda, bet arī grieķu
valoda; c/ kursi skandināvistikā; d/ divas svešvalodas – 36KP apjomā u.c.
Oulu BSP piedāva studiju kursu „Dialektoloģija”, kurš ir iekļauts DU filoloģijas
maģistrantūras programmā.









Apakšprogramma „Krievu filoloģija”
Tabula 2.2.9.3.2.
Daugavpils
Universitātes

Latvijas
Universitātes

BSP Krievu filoloģija

Krievu
filoloģijasBSP

Tartu Universitātes

Tamperes Universitātes

(Igaunija) Krievu

(Somija)

un
filoloģijasBSP

slāvu Slāvu (krievu) filoloģijas
BSP

VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS
Studiju ilgums un apjoms
3 studiju gadi pilna
laika studijas,

3 studiju gadi pilna 3 studiju gadi, 120 KP
laika studijas,

4 studiju gadi nepilna
laika studijas, 120 KP

4
studiju gadi
nepilna
laika
neklātienē, 120 KP

3 studiju gadi, 120 KP

Prasības, uzsākot studiju programmu
Vidējā vai vispārējā

Vispārējā vidējā

Vispārējā vidējā

Vispārējā vidējā

speciālā izglītība

izglītība

Izglītība

izglītība

Humanitāro zinātņu

Humanitāro zinātņu

Humanitāro zinātņu

Filozofijas bakalaurs

bakalaurs krievu

bakalaurs

bakalaurs filoloģijā

filoloģijā

filoloģijā

(krievu un slāvu

Iegūstamais grāds

filoloģijā)
STRUKTŪRA
Studiju programma

Studiju programma

Studiju programma

Studiju programma

sastāv no 3 daļām:

sastāv no 3 daļām:

sastāv no 3 daļām:

sastāv no 3 daļām:
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A daļa – obligātie

A daļa – obligātie

A daļa – obligātie

A daļa – obligātie

kursi 86 KP:

studiju kursi 76 KP

studiju kursi 68KP

studiju kursi 74 KP

- filoloģijā 24 KP;

ar moduļiem:

ar moduļiem:

- krievu
62KP

- krievu un slāvu

- krievu un slāvu

filoloģijā

filoloģija,
- slāvistika,

filoloģija,
- krievu valoda kā

- krievu valoda kā svešvaloda,
svešvaloda,
- krievu valoda un
- krievu valoda un
kultūra,
kultūra.
- didaktikas studiju kursi.
Studentam ir jāizvēlas
Studentam ir jāizvēlas
2 virzieni (otrs virziens
2 virzieni (otrs virziens
nav obligāti saistīts ar
nav obligāti saistīts ar
filoloģiju).
filoloģiju).
B daļa – ierobežotās B daļa – obligātās B daļa – obligātās
izvēles kursi - 28 KP izvēles kursi - 40 izvēles kursi - 40 KP
KP
ar moduļiem:
ar moduļiem:
- krievu un slāvu
valodniecības filoloģija,
(krievu
un slāvu
- slāvistika,
valodu) modulis,
- krievu valoda kā
literatūrzinātnes
svešvaloda,
(krievu
un slāvu
- krievu valoda un
literatūru) modulis.
kultūra.
C daļa – brīvās
izvēles kursi – 6 KP

B daļa – obligātās izvēles
kursi - 36 KP
ar moduļiem:
- krievu un slāvu filoloģija,
- slāvistika,
krievu
svešvaloda,

valoda

kā

- krievu valoda un
kultūra,
- didaktikas studiju kursi.

C daļa – brīvās C daļa – brīvās C daļa – brīvās izvēles
izvēles daļa– 4 KP
izvēles kursi
un kursi un fakultatīvi – 10
fakultatīvi – 12 KP
KP

SATURS
Studiju programmā ir
iekļauti kursi krievu
valodas un literatūras
teorijā un vēsturē, kā
arī kultūras studijas.

Studiju programmā
ir
iekļauti
Universitātes
pamatstudiju kursi,
kā arī kursi krievu
un slāvu valodu un
literatūru teorijā un
vēsturē,
krievulatviešu valodas un
literatūras studijas.

Pateicoties
attīstītai
moduļu sistēmai ,
studiju programmā ir
iekļauti kursi krievu
un slāvu valodu un
literatūru vēsturē un
teorijā,
kā
arī
Igaunijas,
Krievijas,
Polijas,
Čehijas
kultūras un vēstures
studijas.

Studiju programmā
ir
iekļauti kursi krievu un
slāvu valodu un literatūru
teorijā un vēsturē, kā arī
slāvu
valstu
kultūras
studijas un
didaktikas
studiju kursi.

LU, DU, Tartu(Igaunija) un Tamperes Universitātes (Somija) programmas salīdzinājums
atklāj gan kopīgās iezīmes, gan atšķirības.
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Kopīgās iezīmes:








visām programmām studiju ilgums – 3 gadi, studiju apjoms – 120 KP;
struktūras ziņā programmas kopumā ir analoģiskas, sastāv no 3/4 daļām: obligātajiem
studiju kursiem, obligātās (ierobežotās) izvēles kursiem un brīvās izvēles kursiem;
programmās literatūrzinātne un lingvistika eksistē paritatīvi;
obligātajā daļā daudzi kursi sakrīt: valodniecības un literatūrzinātnes ievadkursi,
krievu valodas un literatūras vēstures un teorijas kursi;
obligātās (ierobežotās) izvēles kursos tiekaplūkotas šaurākas problēmas, kas saistītas
gan ar valodu, gan ar literatūru, gan ar kultūru;
programmās iekļauti latīņu un slāvu valodu, slāvu literatūru, vēstures un kultūras
kursi;
brīvās izvēles daļā visbiežāk ir iekļauti kursi, kas saistīti ar svešvalodām,
datorzinībām, pasaules kultūras vēsturi, filozofiju u. tml.

Atšķirības:










LU, Tartu un Tamperes Universitātes, kur mācās daudz studentu, programmu pamatā
ir moduļu sistēma;
Tartu un Tamperes Universitātes programmas studentiem ir jāizvēlas2 virzieni (otrs
virziens nav obligāti saistīts ar filoloģiju), tāpēc studentiem ir plašas iespējas izvēlēties
moduļus;
Daugavpils Universitātes programmā studentu skaits ir krietni mazāks, tāpēc
studentiem ir tikai iespēja izvēlēties bakalaura darba virzienu (vai literatūrzinātnē, vai
valodniecībā);
Tartu un Tamperes Universitātes programmās lielākā uzmanība tiek pievērsta
praktiskās valodas attīstībai;
Tamperes Universitātes programmā izvēles kursiem literatūrā un kultūrā bieži ir
integrēts raksturs, piemēram: „Krievu vēsture un politika mākslinieciskajos tēlos”,
„Dzimta, miesa un politika XX gs. krievu kultūrā”;
DU un LU programmās lielāka uzmanība pievērsta bakalauru teorētiskajai
sagatavošanai.

Apakšprogramma „Latviešu filoloģija”
Tabula 2.2.9.3.3.
Daugavpils
LU BSP
Universitātes
„Baltu
BSP „Filoloģija
filoloģija”
(latviešu
filoloģija)”

Šefīldas
universitātes
BSP(Lielbritānija)

ViļņasUniversitātes
Kauņas
humanitārās
fakultātes BSP

„Angļu valoda un
lingvistika”,
(Lietuva)
„Angļu valoda un
„Lietuviešu
angļu literatūra”
filoloģija
reklāma”

Vispārīgs raksturojums
St.programmas
kods

43222

43222

Q301, Q304

Studiju ilgums
un apjoms

3 studiju gadi 3 studiju gadi 3studijugadi
pilna
laika pilna
laika
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612U10004

4 studiju gadi

un

studijas,

studijas,

120 KP

140 -180 KP

4 studiju gadi 4 studiju gadi
nepilna
laika nepilna
laika
studijas
neklātiene
120 KP

120 KP

Prasības sākot
studiju
programmu

Vispārējā

Vispārējā vidējā
izglītība

A līmeņa AAA vai Vidējā izglītība
AAB pakāpe (Alevel grades AAA
or AAB)

Darba formas

Lekcija,
seminārs,
praktiskās
nodarbības,
patstāvīgais
darbs,
prakse
u.c.

Lekcija,
seminārs,
praktiskās
nodarbības,
patstavīgais
darbs,
prakse
u.c.

Lekcijas, semināri, Lekcijas, semināri,
grupu projekti,
praktiskās
nodarbības,
patstāvīgais darbs,
patstāvīgais darbs,
prezentācijas, esejas
prakse u.c.
u.c.

Iegūstamais
grāds

Humanitāro
zinātņu
bakalaurs
filoloģijā
(latviešu
filoloģijā)

Humanitāro
zinātņu
bakalaurs
filoloģijā

BA (Bachelor
Arts)

Studiju
programma
sastāv no
daļām:

Programma
sastāv no
daļām:

vidējā izglītība

of Lietuviešu
filoloģijas
bakalaurs

Struktūra

3

A1
daļa:obligātie
kursi filoloģijā –

3

Obligātā daļa –
80 KP:

Programma piedāvā Studiju programma
2 daļas:
sastāv no 3 studiju
blokiem:

Obligātie studiju Vispārīgo
kursi (pamatmoduļi priekšmetu bloks
1. st.g.)

-vispārējo
universitātes
24 KP
pamatstudiju
A2
Izvēles
studiju
modulis 20 KP
daļa:obligātie
kursi
(izvēles
-studiju nozares
kursi
latviešu
moduļi 2.,3.st.g.)
pamatstudiju
filoloģijā
–
moduļi 60 KP
40 KP
-baltu filoloģija
I,
baltu
filoloģija
II,
baltu filoloģija
III.
Obligātās
izvēles
daļu
veido 10 moduļi
B daļa:obligātās (katrs 10 KP,
studentam
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Studiju virziena
priekšmeti
Speciālie
priekšmeti

izvēles daļa–
50KP

jāapgūst
moduļi).
Brīvās
daļa

2
izvēles

C daļa:
brīvas
izvēles
kursi - 6 KP

Gala
pārbaudījumi

Bakalaura darba Bakalaura darba Patstāvīgs
aizstāvēšana un aizstāvēšana
pētniecības
eksāmeni
projekts, ko
aizstāvēt
disertāciju

Bakalaura
darba
aizstāvēšana
vai
var kvalifikācijas
kā eksāmens

Saturs
DU BSP sastāv LU BSP iekļauj
no šadiem kursu universitātes
blokiem:
pamatkursus,
nozares
- studiju kursi
teorētiskos
valodniecībā,
pamatkursus
- studiju kursi (baltu
literatūrzinātnē, filoloģija)
un
virzienu
-interdisciplinārie
studiju moduļus
kursi

Vērtēšana

Bakalaura darbs,
eksāmeni, dif.
ieskaites, testi,
kontroldarbi

Bakalaura
darbs,
eksāmeni, dif.
ieskaites, testi,
kontroldarbi

Šefīldas Universitātes
BSP
tiek
piedāvāti
dažādi
studiju virzieni:
angļu
valodaun
lingvistika, angļu
valoda un angļu
literatūra,
angļu
valoda
un
socioloģija u.c. Tas
nosaka
studiju
moduļu izvēli 2., 3.
st. gadā. 1. st. g.
apgūst pamatmoduli

Bakalaura
eksāmeni,
rakstiskais
u.c.

VU
Kauņas
humanitārās
fakultātes
BSP
piedāvātie studiju
virzieni: vispārīgie
priekšmeti
(filozofija, estētika
u.c.);
studiju
virziena priekšmeti
(lietuviešu rakstu
valoda, lietuviešu
literatūras
historiogrāfija,
teksta
interpretācija);
speciālie priekšmeti
(mūsdienu
lietuviešu valodas
un literatūrzinātnes
problēmas) u.c.

darbs, Bakalaura
darbs,
eksāmeni,
darbs rakstiskie darbi

Salīdzinājumā izmantotie avoti: www.lu.lv ; www.shef.ac.uk ; www.khf.vu.lt
Secinājumi:
LU, DU, Šefīldas Universitātes (ŠU) un Viļņas Universitātes Kauņas Humanitārās fakultātes
(VU KHF) BSP salīdzinājums atklāj gan kopīgas iezīmes, gan atšķirības:
Kopīgās iezīmes:
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BSP studiju ilgums LU, DU un ŠU ir 3 gadi;
apgūstamie studiju kursi ir līdzvērtīgi vai līdzīgi;
visās programmās ir obligātie un izvēles kursi
studiju kursi filoloģijā ietver divus blokus –valodniecību un literatūrzinātni;
pēc satura DU, LU, ŠU un VUKHF studiju programmas ir līdzīgas;
LU, ŠU, VU KHF un DU studenti ir virzīti strādāt patstāvīgi;
LU, ŠU, VU KHF un DU BSP vērtēšana ir līdzīga, bet to sadalījums un formas ir
dažādas;
gala pārbaudījums ir bakalaura darba aizstāvēšana;
BSP absolventi var turpināt studijas maģistra līmenī.

Atšķirības:










BSP studiju ilgums DU ir 3 gadi, bet VU KHF – 4 gadi;
atšķirības studiju saturā nosaka programmu virzieni, piemēram, baltu filoloģija,
lietuviešu filoloģija un reklāma;
atšķirības obligātās izvēles daļā – no 10 moduļiem jāizvēlas 2 moduļi, dod plašākas
izvēles iespējas. DU tās ierobežo studējošo daudzums;
Šefīldas Universitātes studiju procesā piedalās daudz ārvalstu vieslektoru.
 DU šajā virzienā vēlams darbu aktivizēt;
LU programma piedāvā vislielāko moduļu skaitu salīdzinājumā ar citām BSP;
DU BSP ir ļoti plašs studiju kursu piedāvājums C daļā (svešvalodas, kultūrstudijas,
datorzinātnes);
Kauņas Humanitārās fakultātes studenti ir labāk sagatavoti darba tirgum (var strādāt
izdevniecībās, laikrakstu, TV redakcijās, kultūras iestādēs; par redaktoriem, valodas
konsultantiem u.c.). Kauņas Humanitārās fakultātes abu programmu absolventi var
iegūt skolotāja licenci, bet reklāmas speciālisti var darboties reklāmas aģentūrās.
DU absolventi var turpināt studijas profesionālajās programmās (skolotājs, tulkotājs,
starpkultūru attiecības).
Apakšprogramma „Poļu filoloģija”

Latvijā programma „Poļu filoloģja” tiek realizēta tikai Daugavpils Univeristātē, tādēļ
salīdzinājums tiek veikts ar citām līdzīgām programmām.
Tabula 2.2.9.3.4.
Daugavpils
Universitātes
(DU)
bakalaura
studiju
programma

Latvijas
Universitātes
(LU)
bakalaura
studiju
programma

Viļņas Universitātes Tartu
(VU)
Universitātes
(TU)
bakalaura studiju
programma
bakalaura
studiju
„Poļu filoloģija”
programma

“Franču
filoloģija”

„Poļu
filoloģija”

“Krievu
un
slāvu filoloģija”

Vispārīgs raksturojums
St.programmas
kods

43222

43 222 03

Studiju ilgums
un apjoms

3 studiju gadi
pilna
laika
studijas,

4 studiju gadi 4studijugadi
pilna
laika
160 KP
studijas

4 studiju

61204H118

gadi
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3 studiju gadi
120 KP

nepilna
studijas

laika

160 KP

120 KP
Prasības sākot Vispārējā
studiju
vidējā izglītība
programmu

Vispārējā vidējā Vispārējā
izglītība
izglītība

vidējā

Vidējā izglītība

Darba formas

Lekcija,
seminārs,
praktiskās
nodarbības,
patstāvīgais
darbs,
prakse
u.c.

Lekcija,
seminārs,
praktiskās
nodarbības,
patstavīgais
darbs, prakse u.c.

Iegūstamais
grāds

Humanitāro
zinātņu
bakalaurs
filoloģijā (poļu
filoloģijā)

Humanitāro
Filoloģijas bakalaurs Filoloģijas
zinātņu bakalaurs
bakalaurs
filoloģijā

Studiju
programma
sastāv no
daļām:

Programma
sastāv
no
daļām:

Lekcijas, semināri, Lekcijas,
grupu projekti,
semināri,
praktiskās
patstāvīgais darbs,
nodarbības,
prezentācijas, esejas
patstāvīgais
u.c.
darbs, prakse u.c.

Struktūra

3

A1
daļa:obligātie
kursi filoloģijā –
24 KP
A2
daļa:obligātie
kursi
latviešu
filoloģijā
–
40 KP

3

Studiju programma
sastāv no 3 daļām:

Studiju
programma
sastāv
no
daļām:

4

Obligātā daļa(A Obligātā daļa –
daļa) – 70 KP:
vispārizglītojošie
studiju kursi – 125
–
LU
KP
pamatstudiju
kurss – 10 KP;

Obligātā daļa –
98 KP:

–
Nozares Obligātās izveles
pamatstudiju
kursi – 27 KP
kurss – 60 KP;

II
modulis:
Slāvistika

I
modulis:
Krievu valoda un
literatūra;

Brīvās izveles
Obligātās
daļa – 8 KP
Brīvās izvēles kursi
izvēles daļa (B
– 8 KP (5.–8. sem.)
daļa):
Fakultatīvivi –
– otrā / trešā
B daļa:obligātās
10 KP
svešvaloda) – 80
izvēles daļa–
KP
50KP
Bakalaura
eksāmens
un
– Valodniecības
bakalaura
kurss – 20 KP;
darbs – 4 KP
– Literatūras un
kultūras kurss –
C daļa:
24 KP
brīvas
izvēles

44

kursi – 6 KP
(1.–3. sem.)

Gala
pārbaudījumi

Brīvās
izvēles
daļa (C daļa) –
10 KP (5.–6.
sem.)

Bakalaura darba Bakalaura darba Bakalaura
aizstāvēšana un aizstāvēšana
aizstāvēšana
bakalaura
eksāmeni

darba Bakalaura darba
aizstāvēšana un
bakalaura
eksāmens

Saturs
DU BSP sastāv LU BSP iekļauj
no šadiem kursu universitātes
blokiem:
pamatkursus,
nozares
- studiju kursi
teorētiskos
valodniecībā,
pamatkursus
- studiju kursi (franču
literatūrzinātnē,
filoloģija)
un
virzienu
moduļus
-interdisciplinārie
kursi
Vērtēšana

VU
BSP
tiek
piedāvāts tikai viens
virziens – poļu
filoloģija;
studiju
programmā ir plašs
vispārizglītojošo
studiju
kursu
īpatsvars

TU
BSP
piedāvāta apgūt
kādu
no
moduļiem, kuru
veido
gan
vispārizglītojošie
kursi,
gan
nozares
pamatkursi

Bakalaura darbs, Bakalaura
darbs,
eksāmeni,
dif. eksāmeni,
ieskaites, testi, rakstiskais darbs,
kontroldarbi
kontroldarbi

Bakalaura darbs,
eksāmeni,
rakstiskie darbi,
dif.
ieskaites,
kontroldarbi

studiju

Bakalaura darbs,
eksāmeni,
dif.
ieskaites, testi,
kontroldarbi

Salīdzinājumā izmantotie avoti:
Latvijas Universitātes bakalaura studiju programma “Franču filoloģija”: www.lu.lv;
Viļņas
Universitātes
bakalaura
filoloģija”:http://www.flf.vu.lt/index.php?id=1994
Tartu Universitates bakalaura studiju
http://www.ut.ee/FLVE/bak_rus_2010.pdf

studiju

programma

“Krievu

programma
un

slāvu

Secinājumi:
DU, LU, VU un TU BSP salīdzinājums atklāj gan kopīgas iezīmes, gan atšķirības:
Kopīgās iezīmes:






BSP studiju ilgums DU un TU ir 3 gadi;
apgūstamie studiju kursi ir līdzvērtīgi vai līdzīgi;
visās programmās ir obligātie un izvēles kursi;
studiju kursi filoloģijā ietver divus blokus –valodniecību un literatūrzinātni;
pēc satura DU, LU, VU un TU studiju programmas ir līdzīgas;
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„Poļu
filoloģija”:






DU, LU, VU un TU studējošie ir virzīti strādāt patstāvīgi;
DU, LU, VU un TU BSP vērtēšana, tās sadalījums un formas ir līdzīgas;
DU, LU, VU un TU gala parbaudījums ir bakalaura darba aizstāvēšana;
BSP absolventi var turpināt studijas maģistra līmenī.

Atšķirības:









BSP studiju ilgums LU un TU ir 4 gadi;
atšķirības studiju saturā nosaka programmu virzieni, piemēram, slāvistika, krievu
valoda, krievu literatūra u.c.;
DU studējošie var izvēlēties angļu, franču, spāņu, vācu vai zviedru valodu, savukārt
LU – angļu, itāļu, spāņu vai vācu;
VU studiju programma ietver arī specializācijai atbilstošas prakses: Tulkošanas
pamati un mācību prakse; Dialektoloģijas prakse; Poļu valodas un literatūras mācību
prakse; Profesionālā prakse;
TU studiju programma līdz ar brīvās izvēles daļu piedāvā arī vairākus fakultatīvus;
DU BSP ir ļoti plašs studiju kursu piedāvājums C daļā (svešvalodas, kultūrstudijas);
DU absolventi var turpināt studijas profesionālajās programmās (skolotājs, tulkotājs,
starpkultūru attiecības).

Kopumā studiju plānu salīdzinošā analīze rāda, ka pamatkursu ziņā starp realizētajām
bakalaura studiju programmām nav kardinālu atšķirību. Starp docējamiem priekšmetiem
obligātās daļas lielāko īpatsvaru veido vispārīgie humanitāro zinātņu kursi, ievada un pamata
kursi attiecīgajās filoloģijas disciplīnās. Uzsvars visās programmās tiek likts uz valodas un
literatūras vēstures un teorijas kursiem, kas veido vispārizglītojošu pamatu vai konkretizē
kādu studiju kursa daļu un padziļina studējošo zināšanas un prasmes izvēlētajā zinātnes
nozarē un apakšnozarē.

Apakšprogramma „Vācu filoloģija”
Tabula 2.2.9.3.5.
Daugavpils
LU
Vācu
Universitātes
filoloģijas BSP
BSP „Filoloģija
(vācu filoloģija)”

Bernes universitātes Fehtas
(Šveice) BSP
Universitātes
(Vācija) BSP

Vispārīgs raksturojums
St.programmas
kods

43222 10

Studiju ilgums
un apjoms

3 studiju
pilna
studijas,

gadi 3 studiju gadi 3gadi, 6 semestri
laika pilna
laika
120 KP
studijas,

4 studiju
nepilna
studijas

gadi 4 studiju gadi
laika nepilna
laika
neklātiene

120 KP

43222 10

120 KP
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3
st.gadi,
6 semestri
120 KP

Prasības
sākot
studiju
programmu

Vidējā
vai Vispārēja
vispārēja speciālā izglītība
izglītība

vidējā

Laba rakstiskā un
mutiskā
vācu
valodas kompetence,
skolas atestāts.

Laba rakstiskā
un mutiskā vācu
valodas
kompetence,
skolas atestāts.

Pasniegšanas
formas

Lekcija, seminārs, Lekcija,
praktiskās
seminārs,
nodarbības
praktiskās
nodarbības,
patstavīgais darbs

Iegūstamais
grāds

Humanitāro
Humanitāro
BA (bachelor of arts BA (bachelor of
zinātņu bakalaurs zinātņu bakalaurs /
Humanitāro arts
/
vācu filoloģijā
filoloģijā
zinātņu bakalaurs)
Humanitāro
zinātņu
bakalaurs)

Lekcija, seminārs, Lekcija,
kolokvijs, praktiskās seminārs,
nodarbības
projekts,
prakstiskās
nodarbības,
patstāvīgais
darbs

Struktūra
Studiju
Programma
programma sastāv sastāv
no
no 3 daļām:
daļām:

3

Programma piedāvā Studiju
3 daļas:
programma
sastāv no 3
studiju blokiem
(obligātiem
moduļiem):

Bakalaura darbs

A1 daļa(obligātie A daļa (obligātā
kursi filoloģijā) – daļa) – 66 KP:
24KP;
A1
daļa
A2 daļa (obligātie (pamatstudiju
kursi
vācu modulis)
–
filoloģijā)
– 10 KP;
58 KP
A2
daļa
(ģermānistiskais
minimums)
–
46 KP.

obligātie
studiju Obligātā daļa –
kursi (valodniecībā 50 KP:
un literatūrzinātnē) 74 KP

10 KP

10 KP

10 KP
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10 KP

B daļa – 32KP:
obligātās izvēles
daļa
(otrā
svešvaloda: angļu
/ franču / zviedru /
spāņu/ poļu).

B daļa - 48 KP: Specializācijas kursi
obligātās
(papildus
un
zināšanu
izvēles kursi –
padziļināšanas
ar
dažiem studiju kursi) –
moduļiem.
21 KP

Specializācijas
kursi
(valodniecība
un
literatūrzinātne)
– 60 KP

C daļa - 6 KP: C daļa - 6 KP: Izvēles daļa – 15 KP
brīvas
izvēles brīvās
izvēles
kursi
(trešā daļa.
svešvaloda
vai
datorzinību
pamati).
Saturs
DU BSP sastāv LU BSP iekļauj
no šadiem kursu universitātes
blokiem:
pamatkursus,
nozares
- studiju kursi
teorētiskus
valodniecībā,
pamatkursus
- studiju kursi (ģermānistiskais
literatūrzinātnē,
minimums)
un
moduļa virzienus
-interdisciplinā(filoloģija,
rie studiju kursi
tulkošana, vācuun
latviešu kultūras
valodas studijas,
praktikums.
kontrastīvās
studijas,
vācu
valodas
kompetence).
Vērtēšanas
metodes

Bakalaura darbs,
eksāmeni,
dif.
ieskaites,
testi,
kontroldarbi

Bernas universitātes
BSP apakšnozares
ir: valodniecība un
literatūrzinātne.

Bakalaura darbs, Bakalaura
darbs,
eksāmeni,
dif. eksāmeni,
ieskaites,
testi, rakstiskais darbs
kontroldarbi

Fehtas
universitātes
BSP
apakšnozares ir:
valodniecība,
literatūrzinātne.

Bakalaura
darbs,
eksāmeni,
kontroldarbi

Secinājumi:
LU, DU, Bernas universitātes un Fehtas universitātes BSP salīdzinājums atklāj gan atšķirības,
gan kopīgas iezīmes:
Kopīgās iezīmes:







BSP studiju ilgums ir 3 gadi;
satura ziņā programmas kopumā ir analogas;
studiju kursi filoloģijā ietver sevī divus principiālus blokus – programmas balstās uz
apakšnozarēm valodniecība un literatūrzinātne;
A daļās ir obligātie kursi ģermānistikā;
studiju programmās ir iekļauti valodniecības un literatūrzinātnes ievadkursi;
visas programmas ietver sevī studiju kursus, kas ir analogi DU studiju kursam
zinātnisko pētījumu metodika;
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Visas BSP beidzas ar bakalaura darba rakstīšanu un aizstāvēšanu;

Atšķirības:





DU, tapāt kā LU, Fehtas universitātes BSP piedāvā 3 svešvalodu izvēli, Bernas
universitātē otrās svešvalodas piedāvājuma nav;
LU programma piedāvā vislielāko moduļu skaitu salīdzinājumā ar citām BSP;
atšķirība starp Bernas universitātes BSP un citu universitāšu BSP ir tāda, ka BU BSP
nepiedāvā latīņu valodu;
DU BSP ir ļoti plašs studiju kursu piedāvājums C daļā (svešvalodas, kultūrstudijas,
datorzinātnes).

2.2.10. STUDĒJOŠIE
2.2.10.1. Studējošo skaits
Tabula 2.2.10.1.1.
PILNA LAIKA STUDIJAS

2012./2013.

KOPĀ

1. studiju gads

2. studiju gads

3. studiju gads

108

102

82

292

2.2.10.2. Pirmajā studiju gadā imatrikulēto studējošo skaits
Tabula 2.2.10.2.1.
Studiju gads

Pilna laika studijas

2012./2013.

101

2.2.10.3. Absolventu skaits
Tabula 2.2.10.3.1.
Studiju gads

Pilna laika studijas

2012./2013.

66

2.2.10.4. Studējošo aptauju rezultāti un to analīze
Katra studiju gada beigās tiek organizēta studentu anonīma aptauja. Tā tiek veikta, lai vērtētu
un turpmāk uzlabotu studiju kursu pasniegšanas kvalitāti, kā arī lai iegūtu priekšstatu par
studentu attieksmi pret studiju procesa nodrošinājumu ar mācību un metodisko literatūru,
datortehnikas un Interneta pieejamību un izmantošanu, sadarbību ar mācībspēkiem,
nodrošinājumu ar vieslektoriem, izvēles kursu piedāvājumu. Anketā tiek piedāvāta iespēja
novērtēt konkrētu kursu svarīgumu, pasniegšanas līmeni un no studentu viedokļa
nepieciešamās izmaiņas kursa apjomā (palielināt vai samazināt). Pēdējos gados šo aptauju
koordinē DU Studiju kvalitātes novērtēšanas centrs (SKNC). Ļoti svarīgu informāciju sniedz
studējošo priekšlikumi, kas ļautu uzlabot studiju programmas kvalitāti. Tā kā uz vieniem un
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tiem pašiem anketas jautājumiem atbild visu DU studiju programmu studenti, tad ir iespējams
salīdzināt un analizēt iegūtos rezultātus visas universitātes mērogā. Anketu apstrādē palīdz
DU Socioloģisko pētījumu laboratorija, tādējādi nodrošinot anketēšanas datu profesionālu
apstrādi.

2.2.10.5. Absolventu aptauju rezultāti un to analīze
Katra studiju gada beigās tiek organizēta studentu anonīma aptauja. Tā tiek veikta, lai vērtētu
un turpmāk uzlabotu studiju kursu pasniegšanas kvalitāti, kā arī lai iegūtu priekšstatu par
studentu attieksmi pret studiju procesa nodrošinājumu ar mācību un metodisko literatūru,
datortehnikas un Interneta pieejamību un izmantošanu, sadarbību ar mācībspēkiem,
nodrošinājumu ar vieslektoriem, izvēles kursu piedāvājumu. Anketā tiek piedāvāta iespēja
novērtēt konkrētu kursu svarīgumu, pasniegšanas līmeni un no studentu viedokļa
nepieciešamās izmaiņas kursa apjomā (palielināt vai samazināt). Pēdējos gados šo aptauju
koordinē DU Studiju kvalitātes novērtēšanas centrs (SKNC). Ļoti svarīgu informāciju sniedz
studējošo priekšlikumi, kas ļautu uzlabot studiju programmas kvalitāti. Tā kā uz vieniem un
tiem pašiem anketas jautājumiem atbild visu DU studiju programmu studenti, tad ir iespējams
salīdzināt un analizēt iegūtos rezultātus visas universitātes mērogā. Anketu apstrādē palīdz
DU Socioloģisko pētījumu laboratorija, tādējādi nodrošinot anketēšanas datu profesionālu
apstrādi.
Angļu filoloģija
Studiju procesa pilnveidošanai notiek studējošo viedokļu noskaidrošana par programmu,
rīkojot aptaujas (parasti – semestra beigās).
Tabula 2.2.10.5.1.

Pamatā
apmierina

2006./

2007./

2008./

2009./

2010./

2011./

2007.

2008.

2009.

2010.

2011.

2012.

65%

64%

62%

63%

51%

52%

69%

2012./
2013.

Pilnīgi
apmierina

8%

11%

10%

17%

5%

15%

14%

Daļēji
apmierina

21%

24%

25%

20%

30%

30%

29%

Neapmierin
a

2%

0%

1%

0%

2%

4%

5%

2012.-2013. studiju gadā pēc aptaujas rezultātiem var secināt:


studiju programma kopumā pamatā apmierina 52%, pilnīgi - 14%, daļēji – 29%,
neapmierina – 5 % no studējošajiem;
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Diagramma 2.2.10.5.1.

2010. /2011. studiju gads

Pamatā
apmierina

5%

Pilnīgi apmierina

29%

Daļēji apmierina

52%

Neapmierina

14%

Studējošo skaits procentos

Studējošo apmierinātība ar programmu
100%
80%
60%
40%
20%
0%

Pamatā
apmierina
Pilnīgi
apmierina
Daļēji
apmierina

Studiju gads





studiju kursu svarīguma pakāpe novērtēta pārsvarā kā svarīga (4.4; 4.0;4.1; 4.3;4.2,
4.2 4.0);
pasniegšanas līmenis novērtēts visbiežāk kā augsts;
100 % no programmā studējošiem bieži izmanto Internetu;
Dinamika no 2006.st.g.:

Tabula 2.2.10.5.2.

bieži
izmanto
Internet
u
reti
izmanto
Internet

2006./

2007./

2008./

2007.

2008.

2009.

86%

14%

85%

15%

2009./
2010.

2010./

90%

89%

10%

11%
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2011./
2012.

2012./
2013.

92%

94%

94%

8%

6%

6%

2011

u

studējošo skaits procentos

Interneta izmantošana studijām
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

bieži
reti

studiju gads



2012. /2013. studiju gadā 59% no studējošiem ir pilnīgi apmierināti ar nodrošinājumu
ar vieslektoriem;

Tabula 2.2.10.5.3.

Pilnīgi
apmierin
a

2006./

2007./

2007.

2008.

36%

34%

2008./2
009.

2009./

2010./

2011./

2012./

2010.

2011.

2012.

2013.

51%

36%

35%

63%

59%

Dinamika no 2006.st.g.:

studējošo skaits procentos

Apmierinātība ar vieslektoriem
100%
80%
60%

36%

34%

51%

63%
36%

59%

35%

40%

Pilnīgi
apmierina

20%
0%

studiju gads

2006./
2007.

2007./20
08.

2008./

2009./

2010./

2011./

2012./

2009.

2010.

2011.

2012.

2013.

93%

90%

97%

Apmierinoša
95%

94%

92%
91%

Neapmierinoša

5%

6%

7%

10%

52

3%

9%

8%



2012./ 2013. st.g. sadarbība ar mācībspēkiem 92 % no studējošiem ir novērtēta kā
apmierinoša;

Dinamika no 2006.-2007.st.g.: sadarbība ar mācībspēkiem pārsvarā (90% un vairāk) ir
novērtēta kā apmierinoša.
Jāatzīmē, ka aptaujā izteiktajiem viedokļiem dažkārt piemīt subjektivitāte, jo: 1.vērtējums
atkarīgs no iegūtās atzīmes; 2. personīgais ieguldījums studiju procesā norāda uz
pamatprasību ignorēšanu (50% studējošie izpilda obligātus uzdevumus daļēji un tikai dažreiz
velta laiku, lai iepazītos ar rekomendēto literatūru vai materiāliem (obligāti materiāli nav
iekļauti).
Studējošo priekšlikumi 2012./2013.st.g.:
1.st.g. studējošie:






vairāk kontaktstundu: palielināt lekciju skaitu vairākos studiju kursos (piem., angļu
valodas fonētika un fonoloģija, normatīvā gramatika, funkcionālā komunikācijā, teksta
lingvistiskā analīze, literārā darba analīzē);
turpināt piesaistīt gados jaunākos pasniedzējus;
vairāk interesantu lekciju, aktivitāšu;
vairāk vieslektoru.

2.st.g. studējošie:





aizvietot mazsvarīgus priekšmetus;
izveidot kafeinīcu studentiem;
likt lielāku akcentu studiju un sessiju grāfiku sastādīšanai;
vairāk radošas pieejas, praktiska darba; palielināt otras svešvalodas kursa apjomu u.c.

3.st.g. studējošie:






vairāk kontaktstundu un interaktīvu metožu studiju darbā;
jāuzlabo sadarbību starp katedrām un dekanātu, starp pasniedzējiem;
nodrošināt ar mācību literatūru;
piesaistīt vieslektorus;
pasniedzējiem rīkot sanāksmes ar studentiem ārpus lekcijām u. c.
Krievu filoloģija

2012.-2013. studiju gadā pēc aptaujas rezultātiem var secināt:


studiju programma kopumā pamatā apmierina 70%, pilnīgi – 30% no studējošiem;

Diagramma 2.2.10.5.2.
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dinamika no 2007.-2008.st.g.:
studiju programma kopumā pamatā
apmierina-60%;40%;40%;44%; 30%
pilnīgi
55%

apmierina-20%;40%;53%;44%;

daļēji apmierina-20%;20%; 7%; 12%;
15%no studējošiem;
dinamika no 2007.-2008.st.g.:
studiju programma kopumā pamatā
apmierina-60%;40%;40%;44%; 30%
pilnīgi
55%

apmierina-20%;40%;53%;44%;

daļēji apmierina-20%;20%; 7%; 12%;
15%no studējošiem;

Diagramma 2.2.10.5.3.





studiju kursu svarīguma pakāpe novērtēta pārsvarā kā svarīga ( 4,4;4,45; 4.8;4,4;
4,8;4,7);
pasniegšanas līmenis novērtēts visbiežāk kā augsts vai ļoti augsts;
100 % no programmā studējošiem izmanto Internetu:
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-bieži - 95%;
-reti – 5%/
Dinamika no 2007.-2008.st.g.:



bieži izmanto Internetu 90%;80%,93%; 100%; 100%
reti izmanto Internetu 10%20%,7%;0%; 0% no programmā studejošajiem, pamatojot
ar to, ka nav tādas nepieciešamības;

Diagramma 2.2.10.5.4.




60% no studējošiem ir pilnīgi apmierināti ar nodrošinājumu ar vieslektoriem;
sadarbību ar mācībspēkiem 90 % no studējošiem novērtē kā apmierinošu;

Dinamika no 2007.-2008.st.g.: sadarbība ar mācībspēkiem pārsvarā (90% un vairāk) ir
novērtēta kā apmierinoša.
Latviešu filoloģija
Studējošo aptaujas rezultāti 2012.-2013. studiju gadā:








Studiju programmas realizēšanu kopumā kā apmierinošu vērtē 97% studējošo,
Pasniegšanas līmenis vidēji programmā vērtēts ar 4,4 ballēm,
Sadarbību ar mācībspēkiem kā apmierinošu vērtē 100% studējošo,
Studiju procesa nodrošinājumu ar mācību literatūru kā pietiekamu vērtē 79%
studējošo,
Datortehniku studiju procesā izmanto 99% studējošo, internetu – 98% studējošo,
Izvēles kursu piedāvājums kā nepietiekams vērtēts 74%,
Studiju programmas nodrošinājums ar vieslektoriem kā pietiekams vērtēts 47%.
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Diagramma 2.2.10.5.5.
Studiju programmas izvēles vērtējums (%)
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Diagramma 2.2.10.5.6.
Pasniegšanas līmenis (1-5 balles)
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Diagramma 2.2.10.5.7.
Interneta izmantošana (%)
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Diagramma 2.2.10.5.8.
Sadarbība ar mācību spēkiem (%)
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Diagramma 2.2.10.5.9.
Studiju programmas realizēšana kopumā (%)
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Jāatzīmē, ka aptaujā izteiktajiem viedokļiem dažkārt piemīt subjektivitāte (atkarībā no iegūtā
vērtējuma).
Studējošo priekšlikumi 2012./2013.st.g.:
1.st.g. studējošie:




vairāk tikšanās ar vieslektoriem, ir vajadzīgs vairāk semināru;
2. st. g. studējošie:
kursos vairāk izmantot radošus uzdevumus;
3.st.g. studējošie:
studiju kursu „Ievads baltu valodniecībā” un studiju kursu „Baltu valodu
pētnieki”apvienot vienā studiju kursā.
Poļu filoloģija

Studējošo aptaujas rezultāti ļauj secināt:










studiju programma kopumā apmierina 75%, pilnīgi – 25%, daļēji 0% no studējošiem;
studiju kursu svarīguma pakāpe novērtēta pārsvarā 4,6;
pasniegšanas līmenis novērtēts visbiežāk kā augsts vai ļoti augsts;
100% studējošo bieži izmanto Internetu studiju procesā;
75% studējošo ir apmierināti ar nodrošinājumu ar vieslektoriem, 25% - nav
apmierināti;
sadarbība ar mācībspēkiem 100% ir novērtēta kā apmierinoša;
kopumā studiju kursu svarīgums ir novērtēts kā ļoti svarīgs 93%s un svarīgs 7%;
studiju kursu pasniegšanas līmenis novērtēts kā ļoti augsts 92% un augsta 8%;
pēc studējošo domām atsevišķos studiju kursos būtu vēlams palielināt stundu skaitu,
piemēram, Teksta lingvistiskā analīze, Literārā teksta interpretācija, Bakalaura darba
tehnoloģija, 19.gs. poļu literatūra, Sistēmiskā gramatika.

2012.-2013. studiju gadā pēc aptaujas rezultātiem var secināt:


studiju programma kopumā pamatā apmierina 75%, pilnīgi - 25% no studējošiem:

Diagramma 2.2.10.5.10.
58

0%

Pamatā apmierina
25%

Pilnīgi apmierina
75%

Daļēji apmierina

dinamika no 2006.-2007.st.g.:
studiju programma kopumā pamatā apmierina 50%;60%;40%;40%;47%;57%; 75%
pilnīgi apmierina-30%;20%;40%;53%;48%; 43%; 25%
daļēji apmierina-20%; 20%;20%; 7%;5%; 0%; 0% no studējošiem;
Diagramma 2.2.10.5.11.





studiju kursu svarīguma pakāpe novērtēta pārsvarā kā svarīga (4,5; 4,4;4,45; 4.8;4,4;
4,6);
pasniegšanas līmenis novērtēts visbiežāk kā augsts vai ļoti augsts;
100 % no programmā studējošiem bieži izmanto Internetu;
Dinamika no 2006.-2007.st.g.:




bieži izmanto Internetu 75 %;90%;80%,93%; 100%; 100%; 100%
reti izmanto Internetu 25 %;10%20%,7%; 0%; 0%; 0% no programmā studējošajiem,
pamatojot ar to, ka nav tādas nepieciešamības;

Diagramma 2.2.10.5.12.
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75% no studējošiem ir pilnīgi apmierināti ar nodrošinājumu ar vieslektoriem;
Dinamika no 2006.-2007.st.g.:

88%,80%; 80%,53%; 56%,67%; 75% no studējošiem ir apmierināti ar nodrošinājumu ar
vieslektoriem

Diagramma 2.2.10.5.13.



sadarbība ar mācībspēkiem 100 % no studējošiem ir novērtēta kā apmierinoša;

Dinamika no 2006.-2007.st.g.: sadarbība ar mācībspēkiem pārsvarā (90% un vairāk) ir
novērtēta kā apmierinoša.
Diemžēl anketēšanas rezultātā nav iespējams runāt par objektivitāti, jo dažos gadījumos
vērtējums ir pārāk subjektīvs, t.i., atkarīgs no iegūtās atzīmes.
Vācu filoloģija
Studiju kursu izvērtējums:
D. Baldes
Vācu valodas vēsture

III1
60

5

Teksta lingvistiskā analīze

III 1

4,8

Ievads valodniecībā

I1

4

Vācu valodas fonētika un fonoloģija

I1

4,7

Literāra teksta interpretācija

III1

4,8

Ievads ģermanīstikā

I1

4,6

Teksta lingvistiskā analīze

II1

4,2

Teksta lingvistiskā analīze

III0

4,3

Vācu valodas ortogrāfija

I1

4,5

Vācu valodas vēsture

II1

4,9

Funkcionālā komunikācija

I0

5

Normatīvā gramatika

I0

4,7

Teksta lingvistiskā analīze

III2

4,5

Leksikoloģija un frazeoloģija

II1

4,8

Teksta lingvistiskā analīze

I0

4,5

Funkcionālā komunikācija

I1

4,8

Teksta lingvistiskā analīze

II0

4,2

Funkcionālā komunikācija

I1

5

Normatīvā gramatika

I1

4,9

Teksta lingvistiskā analīze

II1

4,9

Leksikoloģija un frazeoloģija

II1

4,8

Normatīvā gramatika

II1

4,8

Literāra teksta interpretācija

III0

4,2

Sistēmiskā gramatika

III1

4,3

Literāra teksta interpretācija

II1

4,8

Teksta lingvistiskā analīze

I1

4,3

Normatīvā gramatika

II0

4,4

Funkcionālā komunikācija

II0

4,8

Ievads sociolingvistikā

III1

5

III0

3,9

V. Taļerko

I. Vingre

N. Jundina

N. Dainoviča
20. gs. literatūra (vācu)
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Normatīvā gramatika

II0

4

Funkcionālā komunikācija

II0

3,9

Bakalaura darba tehnoloģija

II1

3,8

Teksta lingvistiskā analīze

III0

4

Vācu literatūra līdz 19. gs.

II1

4,2

19. gs. vācu literatūra

II1

4,2

20. gs. vācu literatūra

III1

3,9

Kultūrstudijas

II1

4,2

Kultūrstudijas (Vācijas)

III0

4

Ievads literatūrzinātnē

I0

4

Literārā darba analīze

III1

3,8

Vācu literatūra līdz 19. gs.

I1

4,3

Teksta lingvistiskā analīze

II0

3,9

2.2.10.6. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā
Studentu līdzdalība studiju programmas realizācijā un ilgtspējas nodrošināšanā ir vērojama,
ne tikai iesaistot viņus programmas darba izvērtējumā, atbildot uz studentu aptaujas
jautājumiem, bet arī tieši ar programmas direktora un programmas padomes locekļu un
prodekāna starpniecību, risinot jautājumus par kursu realizācijas gaitu, nodarbību laikiem u.c.
ABSP Filoloģija pārstāvji aktīvi darbojas studentu pašpārvaldē – DU Studentu Padomē, ar
kuras starpniecību tiek apkopoti un sagatavoti priekšlikumi studiju procesa un studiju vides
kvalitātes uzlabošanai. Studenti ir pamatojuši un sagatavojuši konstruktīvus priekšlikumus
saistībā ar studiju procesa organizācijas un studējošo studiju un dzīves apstākļu uzlabošanu,
piemēram, par Studentu servisa centra izveidošanu, par DU Informācijas dienu un darbu ar
reflektantiem, par dienesta viesnīcām u.c.
HF Domes sēdēs, kur piedalās arī studentu pašpārvaldes deleģētie pārstāvji, studējošie aktīvi
iesaistās diskusijās par neskaidriem jautājumiem vai problēmām studiju kvalitātes
nodrošināšanā, par korekcijām studiju programmas realizācijas gaitā u.c. jautājumiem.

2.3. AKADĒMISKĀ MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMA „FILOLOĢIJA”
2.3.1. STUDIJU PROGRAMMAS MĒRĶI UN UZDEVUMI
Akadēmiskā maģistra studiju programma (AMSP) „Filoloģija” ir saturiski saskaņota ar
jaunajām tendencēm izglītības sistēmā Eiropas Savienībā, ar MK noteikumos Nr.2 “Par valsts
akadēmiskās izglītības standartu” aprakstītajām prasībām, ar akreditācijas komisijas
ieteikumiem konkretizēt programmas akadēmisko ievirzi un ar DU Humanitārās fakultātes
prioritārajiem pētniecības virzieniem un DU Stratēģiju.
Programma paredz piecas apakšprogrammas: latviešu, krievu, angļu, vācu un salīdzināmā
filoloģija.
Akadēmiskās maģistra studiju programmas „Filoloģija” mērķis ir:
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nodrošināt studējošajiem teorētisko zināšanu un pētniecības iemaņu apguvi un sagatavot
teorētiski izglītotus, patstāvīgi un radoši domātspējīgus, kompetentus un izvēlētajā zinātņu
nozarē vai apakšnozarē akadēmiski izglītotus speciālistus, kas spēj veikt patstāvīgus
zinātniskus pētījumus un turpināt studijas doktorantūrā literatūrzinātnes vai valodniecības
nozarē.
Akadēmiskās maģistra studiju programmas „Filoloģija” uzdevumi ir:














veicināt studējošo teorētisko zināšanu, izziņas un pētniecisko prasmju individuālo
lietošanu noteiktas problēmas risināšanai;
padziļināt teorētiskās zināšanas valodniecības un literatūrzinātnes nozarēs, sniedzot
plašu filoloģijas un starpdisciplināru pētījumu zinātnisku kontekstu;
veidot prasmes kritiski izvērtēt apgūtās teorētiskās zināšanas un radoši pielietot tās
savā akadēmiskajā darbā;
veidot izpratni par teorijas un prakses vienotību zinātniskajā un praktiskajā darbībā un
sekmēt patstāvīgu zinātnisku darbu;
attīstīt studējošo patstāvīgas izziņas un izpētes darba iemaņas, sagatavojot viņus
tālākām
studijām doktorantūrā;
attīstīt problēmu risināšanas spējas jaunā vai nepazīstamā vidē, kā arī plašākā vai
multidisciplinārā kontekstā;
pilnveidot pētnieciskā darba prasmes un sagatavot studējošos jaunrades
pētnieciskajam
darbam, radot iespējas oriģinalitātei;
ieinteresēt studējošos pētnieciskajā darbā un iesaistīt tajā;
nodrošināt iespējas praktiski pielietot apgūtās zināšanas, piedaloties projektos un
prezentējot zinātnisko pētījumu rezultātus semināros un konferencēs;
sistemātiski pilnveidot studiju procesa informatīvo un materiāli tehnisko bāzi;
motivēt studējošos turpināt pētniecisko darbību, studējot doktorantūrā.

2.3.2. IEGŪSTAMIE STUDIJU REZULTĀTI ZINĀŠANU,

PRASMJU UN KOMPETENČU

FORMĀ

Akadēmiskās maģistra studiju programmas „Filoloģija” studiju rezultāti definēti atbilstoši
02.12.2008. MK noteikumiem Nr.990 „Noteikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju”.
Iegūstamie studiju rezultāti tiek formulēti kā zināšanas, prasmes un kompetence.
Pēc studiju programmas apguves studējošie:
Tabula 2.3.2.1.
Zināšanas

Prasmes

spēj parādīt padziļinātas zināšanas un izpratni,
no kurām daļa atbilst valodniecības un
literatūrzinātnes vēstures jaunākajiem
atklājumiem un kuras nodrošina pamatu
radošai domāšanai un pētniecībai, tajā skaitā
darbojoties dažādu jomu saskarsmē
– spēj patstāvīgi izmantot teoriju, metodes un
problēmu risināšanas prasmes, lai veiktu
pētniecisku darbību, vai augsti kvalificētas
profesionālas funkcijas;
– spēj argumentēti izskaidrot un diskutēt par
sarežģītiem vai sistēmiskiem valodniecības un
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literatūrzinātnes vēstures aspektiem gan ar
speciālistiem, gan ar nespeciālistiem;
– spēj patstāvīgi virzīt savu kompetenču
pilnveidi un specializāciju, uzņemties
atbildību par personāla grupu darba
rezultātiem un to analīzi;
– spēj veikt darbu, pētniecību vai tālāku
mācīšanos valodniecībā un literatūrzinātnes
vēsturē sarežģītos un neprognozējamos
apstākļos un tos pārveidot, lietojot jaunas
pieejas.

– spēj patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt
zinātniskas problēmas, pamatot lēmumus, un,
ja nepieciešams, veikt papildu analīzi;
– spēj integrēt dažādu jomu zināšanas, dot
ieguldījumu jaunu zināšanu radīšanā,
pētniecības darbību metožu attīstībā
– spēj parādīt izpratni un ētisko atbildību par
zinātnes rezultātu iespējamo ietekmi uz
sabiedrību

Kompetence

2.3.3. STUDIJU PROGRAMMAS SATURS UN PLĀNS
Studiju programmas saturs atbilst programmas mērķiem un uzdevumiem. Teorētisko atziņu
izpētes A daļas kursu uzdevums ir sniegt zināšanas un veidot studējošo izpratni par dažādu
humanitāro zinātņu kopsakarībām (Zinātnisko pētījumu metodoloģija, Semiotika,
Lingvokulturoloģija, Tulkojums kā kultūras fenomens).
B daļas – obligāto un obligātās izvēles studiju kursu – saturs ietver attiecīgās zinātņu nozares
vai apakšnozares izvēlētās jomas teorētisko atziņu izpēti, proti, studējošiem tiek piedāvāti
priekšmeti, kuri ir pakārtoti specializācijai attiecīgajā filoloģijas nozarē (attiecīgajam
modulim). Šo kursu saturs aptver trīs galvenos specializācijas virzienus: valodniecību,
literatūrzinātni un kulturoloģiju. Pamatuzsvars ir likts uz valodas un literatūras vēstures un
teorijas kursiem, kas padziļina studējošo zināšanas un prasmes izvēlētajā zinātnes nozarē un
apakšnozarē, dod izpratni par izvēlēto zinātnes nozares un apakšnozares problēmu aspektiem.
Teorētisko atziņu aprobācija zinātņu apakšnozares izvēlētās jomas aktuālo problēmu aspektā
notiek maģistra darba semināros, kuros atbilstoši studiju programmas mērķiem un
uzdevumiem un studējošo maģistra darba tematam tiek padziļinātas un praktiski nostiprinātas
teorētiskajos studiju kursos iegūtas zināšanas.
Tabula 2.3.3.1.
Obligātie vispārizglītojošie un apakšnozares specializācijas kursi
I TEORĒTISKO ATZIŅU IZPĒTES KURSI

A daļa – obligātie vispārizglītojošie filoloģijas kursi – 8 KP
Nr.

Kursa nosaukums

KP

Pārbaudes
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Docētājs

1.
2.
3.
4.

Lingvokulturoloģija
Semiotika
Zinātnisko
pētījumu
metodoloģija
Tulkojums
kā
kultūras
fenomens

2
2
2

forma
eksāmens
eksāmens
eksāmens

Dr.philol., asoc. prof. G.Sirica
Dr.habil.philol., prof. Z.Ikere
Dr.philol., prof. M.Burima

2

eksāmens

Dr.philol., prof. M.Burima

B daļa – obligātie un obligātās izvēles apakšnozares specializācijas kursi

1.
2.

Angļu filoloģija – 37 KP
dif.ieskaite
Dr.philol., doc. I.Oļehnoviča
eksāmens
Dr.philol., doc. I.Oļehnoviča

Angļu valodas dialekti
Angļu valodas funkcionālā
stilistika
Britu 19.gs. dzeja

2
2
2

dif.ieskaite

Dr.philol., doc. J.Semeņeca

2

dif.ieskaite

Mg.philol., lekt. N.Minova

2
2

dif.ieskaite
dif.ieskaite

Dr.philol., doc. J.Semeņeca
Dr.philol., doc. J.Semeņeca

7.

Derivācijas
semantiskie
aspekti
Dž.G.Bairona daiļrade
19.gs.
angļu
literatūras
paradigma
Fonoloģijas teorija

2

dif.ieskaite

Dr.philol., doc. I.Presņakova

8.

Hermeneitika

2

dif.ieskaite

Dr.philol., doc. J.Semeņeca

9.

Jaunākie virzieni sintakses
izpētē
Kontrastīvā lingvistika
Literārā pasaka kā kultūras
parādība
Mūsdienu
amerikāņu
literatūra
Mūsdienu britu literatūra

2

eksāmens

Dr.philol., doc. I.Oļehnoviča

2
2

eksāmens
dif.ieskaite

Dr.philol., doc. I.Oļehnoviča
Dr.philol., doc. J.Semeņeca

2

eksāmens

Dr.philol., doc. J.Semeņeca

2

eksāmens

2
2

dif.ieskaite
eksāmens

16.

Mūsdienu leksikogrāfija
Mūsdienu sociolingvistikas
pētījumi
Otrā svešvaloda

Dr.philol., doc. I.Presņakova
Dr.philol., doc. J.Semeņeca
Mg.philol., lekt. N.Minova
Dr.philol., doc. I.Oļehnoviča

6

Mg. philol. lekt. S.Poļanskis

17.

Psiholingvistika

2

eksāmens / dif.
ieskaite
dif.ieskaite

18.

Semantika

2

eksāmens

Dr.hab.philol., prof. Z.Ikere

19.

Valodas lietošanas politika
ES kontekstā
Valodniecības vēsture

2

dif.ieskaite

Dr.philol., doc. I.Oļehnoviča

3

eksāmens / dif.
ieskaite

Dr.hab.philol., prof. Z.Ikere

3.
4.
5.
6.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

20.

Dr.hab.philol., prof. Z.Ikere

Krievu filoloģija – 37 KP
1.

Cilvēks Eiropas pasaules ainā

3

eksāmens

2.
3.

19.–20.gs. krievu kritika
19.–20. gs. literatūrzinātnisko
skolu vēsture
Drāmas teorija

2
4

eksāmens
eksāmens

Dr.philol., asoc. prof. A.Ņeminuščijs
Dr.philol., asoc. prof. A.Stankeviča
Dr.philol., doc. I.Dvorecka
Dr.philol., asoc. prof. A. Ņeminuščijs

2

eksāmens

Dr.philol., asoc. prof. E.Vasiļjeva

4.
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5.
6.
7.
8.

2
2
2
3

eksāmens
eksāmens
eksāmens
eksāmens

Dr.philol., asoc. prof. J.Koroļova
Dr.philol., pētn. Ž.Badins
Dr.philol., doc. N.Fjodorova
Dr.philol., doc. G.Pitkeviča

2

eksāmens

Dr.philol., doc. G.Pitkeviča

3
2

eksāmens
eksāmens

Dr.philol., asoc. prof. J.Koroļova
Dr.philol., asoc. prof. G.Sirica

2
2
2
2

eksāmens
eksāmens
eksāmens
eksāmens

Dr.philol., asoc. prof. E.Vasiļjeva
Dr.philol., doc. G.Markovs
Dr.philol., asoc. prof. G.Sirica
Dr.philol., asoc. prof. J.Koroļova

2

eksāmens

Dr.philol., asoc. prof. E.Vasiļjeva

2
2

eksāmens
eksāmens

Dr.philol., asoc. prof. J.Koroļova
Dr.philol., asoc. prof. G.Sirica

2

eksāmens

Dr.philol., doc. N.Fjodorova

2

eksāmens

Dr.philol., doc. G.Markovs

2

eksāmens

Dr.philol., doc. G.Markovs

2

eksāmens

Dr.philol., doc. G.Markovs

2

eksāmens

Dr.philol., asoc. prof. J.Koroļova

24.
25.
26.

Etnolingvistika
Etnosa teorija
Hermeneitikas pamati
Fonēma
un
morfēma
vēsturiskajā aspektā
Fonoloģija:
mūsdienu
problēmas un virzieni
Funkcionālā gramatika
Kognitīvās
lingvistikas
pamati
Komparatīvistikas pamati
Krievu filozofijas vēsture
Krievu frazeoloģija
Krievu
literārās
valodas
vēsture
Krievu
postmodernisms
20.gs. 80.-90. g. literārajā
sistēmā
Krievu sarunvaloda
Leksiskās
semantikas
problēmas
Lirikas teorija un Eiropas
vārsmošanas sistēmas
Mītu poētika un eposa
problēmas
Prozas
teorija
un
tās
struktūras klasifikācija
Rietumu Eiropas literatūras
krievu recepcija
Sinhronija un diahronija
vārddarināšanā
Sociolingvistika
Teksta filoloģiskā analīze
Teksta teorija

2
2
2

eksāmens
eksāmens
eksāmens

27.
28.

Vispārīgā retorika
Vispārīga valodniecība

2
2

eksāmens
eksāmens

Dr.philol., doc. I.Dvorecka
Dr.philol., doc. N.Fjodorova
Dr.philol., doc. N.Fjodorova
Dr.philol., asoc. prof. G.Sirica
Dr.philol., asoc. prof. A.Kuzņecovs
Dr.philol., asoc. prof. A.Kuzņecovs

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Latviešu filoloģija – 36 KP

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Aktuālas
literatūrteorijas
problēmas
Baltijas tautu literatūra

2

eksāmens

Dr.philol., doc. V.Lukaševičs

2

dif.ieskaite

Dr.philol., doc. I.Kupšāne

Baltu lingvistiskais konteksts
Bērnības tēlojumi literatūrā
Drāmas teorija
Eseja latviešu literatūrā
Frazeoloģija
salīdzināmā
aspektā
Folkloras pētniecības metodes
Ievads semantikā
Jaunākās tendences bērnu
literatūrā
Kultūras filosofija

2
2
2
2
2

dif.ieskaite
dif.ieskaite
eksāmens
eksāmens
dif.ieskaite

Mg.philol., as. I.Zuģicka
Dr.philol., doc. R.Rinkeviča
Dr.philol., doc. I.Kupšāne
Dr.philol., doc. R.Rinkeviča
Mg.philol., lekt. I.Saukāne

2
2
2

eksāmens
eksāmens
dif.ieskaite

Dr.philol., doc. G.Ozoliņš
Dr.philol., prof. V.Šaudiņa
Dr.philol., doc. R.Rinkeviča

2

dif.ieskaite

Dr.theol., prof. A.Stašulāne
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12.
13.
14.

Latviešu leksikogrāfija
Latviešu terminoloģija
Latviešu trimdas literatūra

2
2
4

dif.ieskaite
eksāmens
dif.ieskaite

15.
16.

2
4

dif.ieskaite
dif.ieskaite

2
2

dif.ieskaite
dif.ieskaite

2

dif.ieskaite

Dr. philol., asoc. prof. S.Meškova

20.
21.

Modalitāte latviešu valodā
Mūsdienu
lingvistikas
virzieni un metodes
Personvārds kultūras apritē
Postmodernisma
tradīcija
literatūrā
Psihoanalītiskā
pieeja
literatūrā
Salīdzināmā valodniecība
Teksta diskursīvā analīze

Dr. philol., doc. S.Polkovņikova
Mg.philol., lekt. V.Ruža
Dr.philol., doc. V.Lukaševičs
Dr.philol., doc. I.Kupšāne
Mg.philol., lekt. V.Ruža
Dr. philol., doc. S.Polkovņikova
Mg.philol., lekt. I.Saukāne
Mg.philol., as.I.Zuģicka
Dr. philol., asoc. prof. S.Meškova

2
2

eksāmens
dif.ieskaite

22.

Vēsturiskā gramatika

4

23.
24.
25.

Valodu kontakti
Vispārīgā valodniecība
Ziemeļvalstu un latviešu
literārie kontakti

2
2
2

dif.ieskaite /
eksāmens
dif.ieskaite
dif.ieskaite
dif.ieskaite

Mg.philol., lekt. I.Saukāne
Dr.philol., pētn. A.Romanovska
Dr.philol., doc. I.Kupšāne
Dr.philol., prof. V.Šaudiņa

17.
18.
19.

Dr.philol., prof. V.Šaudiņa
Mg.philol., lekt. I.Teilāne
Dr.philol., prof. M.Burima

Salīdzināma filoloģija – 37 KP
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Amerika Latvijas mentālajā
kartē
Angļu
valoda
mūsdienu
valodas situācijā
Baltijas kultūru komunikācija
Baltijas
lingvistiskais
konteksts
19.–20. gs. Eiropas literatūras
sistēma
19.–20. gs. literatūrzinātnisko
skolu vēsture
Eiropas telpiski mentālais
polilogs
Eiropas valodu polilogs

2

dif.ieskaite

2

dif.ieskaite

2
2

dif.ieskaite
dif.ieskaite

4

Dr.philol., pētn. A.Romanovska

2

dif.ieskaite
/ eksāmens
dif.ieskaite

3

dif.ieskaite

3

dif.ieskaite

Etnosa teorija
Ievads etnolingvistikā
Ievads
kontrastīvajā
lingvistikā
Ievads sociolingvistikā
Komparatīvistikas vēsture
Krievu literatūras recepcija
Latvijā
Latgale kā komparatīvistikas
pētījumu objekts
Latgaliešu valodas situācija
Salīdzināmās valodniecības
vēsture
Svešvaloda

2
2
2

eksāmens
dif.ieskaite
eksāmens

Dr.philol., pētn. A.Romanovska
Dr.philol., pētn. Ž.Badins
Dr.philol., pētn. I.Ļaha
Dr.philol., pētn. I.Kačāne
Dr.philol., pētn. Ž.Badins
Dr.philol., asoc. prof. J.Koroļova
Dr.philol., doc. G.Pitkeviča

2
2
2

eksāmens
eksāmens
dif.ieskaite

Dr.philol., doc. N.Jundina
Dr.philol., prof. M.Burima
Dr.philol., pētn. O.Komarova

2

dif.ieskaite

Dr.philol., doc. V.Lukaševičs

2
2

dif.ieskaite
eksāmens

Mg.philol., lekt. I.Teilāne
Dr.philol., asoc. prof. A.Kuzņecovs

8

dif.ieskaite

Tulkojums
aspektā

2

eksāmens

Dr.philol., pētn. I.Ļaha
Dr.philol., asoc.prof. S.Meškova
Dr.philol., pētn. I.Kačāne
Dr.philol., pētn. O.Komarova

lingvistiskajā
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Dr.philol., pētn. A.Romanovska
Dr.philol., pētn. I.Kačāne
Dr.philol., doc. N.Jundina
Dr.philol., pētn. I.Kačāne
Dr.philol., doc. V.Lukaševičs
Dr.philol., prof. V.Šaudiņa

Dr.philol., asoc. prof. A.Ņeminuščijs

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Valoda
pierobežas
un
pārrobežas kontekstā
Valodu un tautas vēsture
(baltu)
Valodu un tautas vēsture
(ģermāņu)
Valodu un tautas vēsture
(romāņu)
Valodu un tautas vēsture
(slāvu)
Vācijas uztvere Baltijā un
Austrumeiropā
Ziemeļvalstu
literatūru
recepcija Latvijā

2

dif.ieskaite

Dr.philol., doc. S.Polkovņikova

2

dif.ieskaite

Dr.philol., prof. V.Šaudiņa

2

dif.ieskaite

Dr.philol., doc. I.Vingre

2

dif.ieskaite

Mg. philol., lekt. S.Poļanskis

2

dif.ieskaite

Dr.philol., asoc. prof. A.Kuzņecovs

2

dif.ieskaite

2

dif.ieskaite

Dr.philol., pētn. A.Romanovska
Dr.philol., pētn. O.Komarova
Dr.philol., prof. M.Burima

Vācu filoloģija – 37 KP
1.
2.
3.
4.

Apgaismības literatūra
Fonoloģijas teorija
Hermeneitika
Jaunākie pētniecības virzieni
lingvistikā
Kontrastīvā lingvistika
Lietišķās
lingvistikas
pētniecības metodes
Literatūra un mediji
Mūsdienu leksikogrāfija
Mūsdienu sociolingvistikas
pētījumi
Mūsdienu vācu literatūra

2
2
2
3

2

12.

Onomasioloģijas
problēmas
Otrā svešvaloda

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Psiholingvistika
Romāna teorija
Semantika
Tekstoloģija
Vācu 20.gs. dzeja
Vācu modernisma romāns
Vācu traģēdija (18.–20. gs.)
Valodniecības vēsture

2
3
4
2
2
2
2
2

21.

Vācu valodas
stilistika

2

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

aktuālās

2
2
2
2
4
3

4

funkcionālā

dif.ieskaite
dif.ieskaite
dif.ieskaite
dif.ieskaite
eksāmens
dif.ieskaite
dif.ieskaite

/

Dr. philol., doc.N. Dainoviča
Mg.philol., lekt. V. Taļerko
Dr. philol., doc. N. Dainoviča
Dr. philol., doc. N.Jundina
Dr. philol., doc.N.Jundina
Dr. philol., doc. N. Jundina

dif.ieskaite
dif.ieskaite
eksāmens / dif.
ieskaite
dif.ieskaite
/eksāmens
dif.ieskaite

Dr. philol., doc. N. Dainoviča
Dr. philol., doc. I. Vingre
Dr. philol., doc. N.Jundina

eksāmens / dif.
ieskaite
dif.ieskaite
dif.ieskaite
dif.ieskaite
dif.ieskaite
dif.ieskaite
dif.ieskaite
dif.ieskaite
eksāmens / dif.
ieskaite
dif.ieskaite

Dr. philol., doc. I.Vingre

Dr. philol., viesdoc. D.Baldess
Dr.philol., doc.N. Jundina

Dr. philol., doc.N. Jundina
Dr. philol., viesdoc. D.Baldess
Dr. philol., doc. N.Dainoviča
Dr. philol., doc.N. Jundina
Dr. philol., viesdoc. D. Baldess
Dr. philol., viesdoc. D. Baldess
Dr. philol., doc.N. Dainoviča
Dr. philol., doc. N.Jundina
Dr. philol., doc. N.Dainoviča

II Teorētisko atziņu aprobācija zinātņu apakšnozares izvēlētās jomas
aktuālo problēmu aspektā

Angļu filoloģija – 15 KP
1.

Maģistra darba seminārs

10

dif.ieskaite
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Dr.habil.philol., prof. Z.Ikere
Mg.philol., lekt. N.Minova
Dr.philol., doc. I.Oļehnoviča

2.
3.

Zinātniskā
raksta
sagatavošana publicēšanai
Pētījumu
rezultātu
apkopošana un uzstāšanās
konferencē

3

ieskaite

Dr.philol., doc. J.Semeņeca
Zinātniskā darba vadītājs

2

ieskaite

Zinātniskā darba vadītājs

Krievu filoloģija – 15 KP
1.

Maģistra darba seminārs

12

dif.ieskaite

2.

Maģistra darba aprobācija

3

ieskaite

Dr. philol., doc. I.Dvorecka
Dr. philol., doc. N.Fjodorova
Dr. philol., doc. E.Isajeva
Dr. philol., asoc. prof. J.Koroļova
Dr. philol., asoc. prof. A.Kuzņecovs
Dr. philol., doc. G.Markovs
Dr. philol., asoc. prof. A.Ņeminuščijs
Dr. philol., asoc. prof. G.Sirica
Dr. philol., asoc. prof. A.Stankeviča
Dr. philol., asoc. prof. E.Vasiļjeva
Zinātniskā darba vadītājs

Latviešu filoloģija– 16 KP
1.

Maģistra darba seminārs

14

dif.ieskaite

2.

Piedalīšanās
konferencē

2

ieskaite

zinātniskā

Dr.philol., prof. M.Burima
Dr.philol., doc. I.Kupšāne
Dr.philol., doc. V.Lukaševičs
Dr.philol., asoc. prof. S.Meškova
Dr.philol., G.Ozoliņš
Dr.philol., S.Polkovņikova
Dr.philol., doc. R.Rinkeviča
Mg.philol., lekt. I.Saukāne
Dr. theol., prof. A.Stašulāne
Dr.philol., prof. V.Šaudiņa
Mg.philol., lekt. V.Ruža
Mg.philol., lekt. I.Teilāne
Mg.philol., as. I.Zuģicka
Zinātniskā darba vadītājs

Salīdzināmā filoloģija – 15 KP
1.

Maģistra darba seminārs

13

dif.ieskaite
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Dr.philol., prof. M.Burima
Dr.philol., pētn. I.Kačāne
Dr.philol., pētn. O.Komarova
Dr.philol., doc. I.Kupšāne
Dr.philol., doc. V.Lukaševičs
Dr. philol., asoc. prof. S.Meškova
Dr.philol., doc. G.Ozoliņš
Dr.philol., doc. S.Polkovņikova
Dr.philol., doc. R.Rinkeviča
Dr.philol., pētn. A.Romanovska
Mg.philol., lekt. V.Ruža
Mg.philol., lekt. I.Saukāne
Dr.philol., prof. V.Šaudiņa
Mg.philol., lekt. I.Teilāne
Mg.philol., as. I.Zuģicka

2.

Piedalīšanās
konferencē

zinātniskā

2

ieskaite

Zinātniskā darba vadītājs

Vācu filoloģija – 15 KP
1.

Maģistra darba seminārs

10

dif.ieskaite

2.

Zinātniskā
raksta
sagatavošana publicēšanai
Piedalīšanās
zinātniskā
konferencē

3

ieskaite

Dr.philol., viesdoc. D.Baldess
Dr.philol., doc. N.Dainoviča
Dr.philol., doc. N.Jundina
Mg.philol., lekt. V.Taļerko
Dr.philol., doc. I.Vingre
Zinātniskā darba vadītājs

2

ieskaite

Zinātniskā darba vadītājs

Maģistra darbs

20

2.

Zinātniskā darba vadītājs

Gala pārbaudījumi akadēmiskā humanitāro zinātņu maģistra grāda iegūšanai filoloģijā:



maģistra eksāmens filoloģijā;
maģistra darba aizstāvēšana.

2.3.4. STUDIJU PROGRAMMAS ORGANIZĀCIJA
Lai akadēmiskās maģistra studiju programmas „Filoloģija” realizēšana būtu veiksmīga, ir
izveidota un funkcionē efektīva studiju programmas pārvaldes sistēma. Tās izveide un studiju
procesa organizācija balstās uz Latvijas Republikas Augstskolu likumu, uz LR Ministru
kabineta noteikumiem Nr.2 par valsts akadēmiskās izglītības standartu, Daugavpils
Universitātes Satversmi un citiem studiju procesu reglamentējošiem dokumentiem, kā arī
saskaņā ar DU Senātā pieņemtajiem lēmumiem.
Imatrikulācija notiek saskaņā ar Uzvemšanas noteikumiem DU, kurus ik gadu apstiprina DU
Senāts.
Studiju programmu izpildīšanu nodrošina DU Humanitārās fakultātes struktūrvienības: Angļu
filoloģijas katedra, Komparatīvistikas institūts, Latviešu literatūras un kultūras katedra,
Latviešu valodas katedra, Rusistikas un slāvistikas katedra, Svešvalodu cents, Vācu filoloģijas
katedra.
Programmas direktore – Dr.philol., doc. S.Polkovņikova.
Akadēmiskā maģistra studiju programma “Filoloģija”` ietver šādas apakšprogrammas:






Latviešu filoloģija (apakšprogrammas direktors Dr.philol., doc. G.Ozoliņš),
Krievu filoloģija (apakšprogrammas direktore Dr.philol., doc. E.Isajeva),
Angļu filoloģija (apakšprogrammas direktore Dr.habil.philol., prof. Z.Ikere),
Vācu filoloģija (apakšprogrammas direktore Dr.philol., doc. N.Dainoviča),
Salīdzināmā filoloģija (apakšprogrammas direktore dr.philol., prof. M.Burima).

Akadēmiskās maģistra studiju programmas „Filoloģija” realizāciju nodrošina DU
Humanitārās fakultātes mācībspēki, kas īsteno programmas zinātnisko un akadēmisko
funkcionēšanu atbilstoši tās mērķiem un uzdevumiem. Humanitārās fakultātes struktūrvienību
mācībspēki nodrošina programmā paredzētās kontaktnodarbības (lekcijas un
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seminārnodarbības), vada maģistra darbus, kā arī veic metodisko darbu, izstrādājot jaunus
studiju kursus un pilnveidojot esošo studiju kursu saturu.
Nepieciešamās izmaiņas studiju programmā vai studiju plānā tiek izskatītas programmas
padomes sēdēs vai HF struktūrvienību un HF Domes sēdēs un apstiprinātas DU Studiju
padomē.
Pēc studiju programmas apguves izglītojamie ar iepriekš iegūtu atbilstošo akadēmisko
bakalaura grādu vai atbilstošo profesionālo augstāko izglītību humanitāro zinātņu jomā (skat.
Tabula 2.3.4.1.) iegūst humanitāro zinātņu akadēmisko maģistra grādu:






Latviešu filoloģijā,
Krievu filoloģijā,
Angļu filoloģijā,
Vācu filoloģijā,
Salīdzināmajā filoloģijā.

Iegūstamais humanitāro zinātņu akadēmiskais maģistra grāds filoloģijā atbilstoši studējošā
iepriekš iegūtajai augstākajai izglītībai.
Tabula 2.3.4.1.
Iepriekš iegūtā augstākā izglītība
Bakalaura grāds latviešu filoloģijā vai 2.līmeņa
augstākā
profesionālā
izglītība
latviešu
filoloģijas jomā
Bakalaura grāds krievu filoloģijā vai 2.līmeņa
augstākā profesionālā izglītība krievu filoloģijas
jomā
Bakalaura grāds angļu filoloģijā vai 2.līmeņa
augstākā profesionālā izglītība angļu filoloģijas
jomā
Bakalaura grāds vācu filoloģijā vai 2.līmeņa
augstākā profesionālā izglītība vācu filoloģijas
jomā.
Bakalaura grāds filoloģijā vai 2.līmeņa augstākā
profesionālā izglītība filoloģijas jomā

Iegūstamais humanitāro zinātņu
akadēmiskais maģistra grāds filoloģijā
Humanitāro zinātņu maģistrs filoloģijā
(latviešu filoloģijā)
Humanitāro zinātņu maģistrs filoloģijā (krievu
filoloģijā)
Humanitāro zinātņu maģistrs filoloģijā (angļu
filoloģijā)
Humanitāro zinātņu maģistrs filoloģijā (vācu
filoloģijā)
Humanitāro zinātņu maģistrs
(salīdzināmajā filoloģijā)

filoloģijā

Studiju programmas diploma pielikums atbilst MK noteikumiem Nr.450. 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.
Akadēmiskā maģistra studiju programma „Filoloģija” veidota atbilstoši MK noteikumiem
Nr.2 „Noteikumi par valsts akadēmiskās izglītības standartu” – studiju programmas apjoms ir
80 kredītpunktu, no kuriem 20 kredītpunktu ir maģistra darbs.
Akadēmiskā maģistra studiju programma „Filoloģija” ir strukturēta šādi:
1. Teorētisko atziņu izpētes kursi – 45 KP, tai skaitā:
A daļa – obligātie vispārizglītojošie filoloģijas kursi – 8 KP,
B daļa – obligātie un obligātās izvēles apakšnozares specializācijas kursi – (37 KP)
(apakšnozaru moduļi),
2. Teorētisko atziņu aprobācija zinātņu apakšnozares izvēlētās jomas aktuālo
problēmu aspektā – 15 KP;
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3. Pētnieciskais darbs, kas ietver maģistra darba izstrādi – 20 KP.
Tabula 2.3.4.2.
Maģistra studiju programmas vispārīgā struktūra
1. Teorētisko atziņu izpētes kursi (45 KP)
A daļa – obligātie vispārizglītojošie filoloģijas kursi
B daļa – obligātie un obligātās izvēles apakšnozares specializācijas kursi (apakšnozaru moduļi)

2. Teorētisko atziņu aprobācija (15 KP)

3. Pētnieciskais darbs (maģistra darbs – 20 KP)

Teorētisko atziņu izpētes kursu A daļu veido obligātie vispārizglītojošie filoloģijas kursi,
kas ir obligāti visiem maģistra studiju programmā studējošajiem; teorētisko atziņu izpētes
kursu B daļu realizē obligātie un obligātās izvēles apakšnozares specializācijas kursi, kas
veido apakšnozares moduli un ir obligāti visiem apakšnozarē studējošajiem.

2.3.5. IMATRIKULĀCIJAS NOTEIKUMI
Daugavpils Universitāte dod iespēju apgūt akadēmisko maģistra studiju programmu
„Filoloģija” reflektantiem, kuriem ir akadēmiskais bakalaura grāds filoloģijā vai tam
pielīdzināma profesionālā augstākā izglītība atbilstošajā humanitāro zinātņu jomā.
Studējošo ieskaitīšana studiju programmā notiek konkursa kārtībā, pretendentiem
iesniedzot uzņemšanas komisijā dokumentu, kas apliecina studiju uzsākšanai nepieciešamo
iepriekšējo izglītību.

2.3.6. STUDIJU PROGRAMMAS PRAKTISKĀ ĪSTENOŠANA
2.3.6.1. Izmantojamās studiju metodes un formas
Akadēmiskās maģistra studiju programmas „Filoloģija” praktiskā īstenošana tiek nodrošināta,
izmantojot gan tradicionālās, gan inovatīvās studiju metodes un formas:







lekcijas,
semināri,
praktiskās nodarbības,
studējošo patstāvīgais darbs,
studijas ar IT pielietojumu,
e-studijas (MOODLE, Web CT u.c.).

Studiju realizācijas formu izvēli nosaka mūsdienīgas pasniegšanas pieejas (kognitīvā pieeja,
pētnieciskā pieeja, radošā pieeja, problēmrisinājuma pieeja, autonomas studijas) un metodes
(vispārīgās studiju metodes, zinātniskās informācijas analīze un apkopošana, informācijas
vākšana, sistematizācija, prezentācija), tā rezultātā studiju procesā tiek izmantots gan
individuālais, gan pāru, gan grupu darbs. Studiju procesā izmantotās programmas īstenošanas
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formas veicina teorētisko zināšanu apguvi un paplašināšanu, attīsta kritisko un radošo
domāšanu, prasmi diskutēt un argumentēt savu viedokli, prasmes un iemaņas izmantot aktīvās
mācību metodes, analizēt un apkopot informāciju. Jāuzsver, ka pēdējā laikā studiju procesā ir
pieaudzis studējošo patstāvīgā darba īpatsvars, kas nenoliedzami veicina dziļāku un
mērķtiecīgāku vielas apguvi.

2.3.6.2. Prakse
Akadēmiskajā maģistra studiju apakšprogrammā „Filoloģija” prakse nav paredzēta.

2.3.7. VĒRTĒŠANAS SISTĒMA
DU akadēmiskajā maģistra studiju programmā „Filoloģija” studiju programmas vērtēšanas
pamatprincipi ir izstrādāti atbilstoši 03.01.2002. MK noteikumiem Nr.2, kas ietver šādus
kritērijus:





vērtējuma obligātuma princips: nepieciešams iegūt pozitīvu vērtējumu par
programmas satura apguvi;
vērtēšanā izmantoto pārbaudes veidu dažādības princips: programmas apguves
vērtēšanā izmanto dažādus pārbaudes veidus; pārbaudes pamatformas ir 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.

Studiju rezultātus vērtē 10 ballu skalā:





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” –
zemākais pozitīvais vērtējums);
zems apguves līmenis (negatīvs vērtējums: 3 – “vāji”, 2 – “ļoti vāji”, 1 – “ļoti, ļoti
vāji”).

Tātad studējošo zināšanu un individuālās sekmības vērtēšanā tiek ņemti vērā trīs kritēriji, t.i.,
atzīmes atsevišķos studiju kursos (kvalitātes kritērijs), iegūtais kredītpunktu skaits
(kvantitatīvais kritērijs) un vidējā svērtā atzīme (integrētais kritērijs).
Zināšanu novērtēšanas metodes semestra laikā un prasības kredītpunktu iegūšanai definē
studiju kursa docētājs, savukārt zināšanu pārbaudes formu studiju kursa noslēgumā saskaņā ar
studiju plānu nosaka Studiju programmas padome un to apstiprina DU Studiju padome.
Vērtēšanas kritēriji, metodes un prasības kredītpunktu iegūšanai ir izklāstīti studiju kursu
aprakstos.
Lai studiju procesā nodrošinātu studiju programmas rezultātu sasniegšanu paredzētajā laikā,
notiek starprezultātu pārbaude. Parasti šādi pārbaudījumi ietver ziņojumus semināros un
kolokvijos, referātus, kontroldarbus, praktiskos darbus, testus, esejas, prezentācijas,
pastāvīgos darbus, piedalīšanās diskusijās u.c.
Vērtēšanas sistēmā centrālo vietu ieņem gala pārbaudījumi: eksāmens filoloģijā un maģistra
darba aizstāvēšana. Maģistra darba vērtēšanas kritēriji formulēti maģistra darbu uzrakstīšanas
metodiskajos norādījumos.
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2.3.8. FINANŠU RESURSI
Studijas Daugavpils Universitātē notiek pilna laika studiju veidā par valsts budžeta un fizisku
vai juridisku personu iemaksātiem studiju maksas līdzekļiem. Studiju programmas
finansējums galvenokārt tiek realizēts no valsts budžeta līdzekļiem un paredz arī iespēju
studējošajiem apgūt studiju programmu par maksu. Akadēmiskās maģistra studiju
programmas „Filoloģija” viena studējošā izmaksas aprēķins.

2.3.9. STUDIJU PROGRAMMAS PERSPEKTĪVAIS NOVĒRTĒJUMS
2.3.9.1. Studiju programmas atbilstība akadēmiskās / profesionālās
izglītības standartam
Akadēmiskās maģistra studiju programmas „Filoloģija” saturs un struktūra ir veidota saskaņā
ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 2 par valsts akadēmiskās izglītības standartu (MK
03.01. 2002).
Akadēmiskās maģistra studiju programmas “Filoloģija” atbilstība MK noteikumiem Nr.2.
Tabula 2.3.9.1.1.
MK noteikumi Nr.2 (03.01.2002.)
p. 23., 24.
Maģistra studiju programmas apjoms ir 80
kredītpunktu

DU maģistra studiju programma „Filoloģija”

Maģistra studiju programmas obligātais saturs
ietver attiecīgās zinātņu nozares vai
apakšnozares izvēlētās jomas teorētisko atziņu
izpēti (ne mazāk kā 30 kredītpunktu)

Teorētisko atziņu izpētes kursi – 45 KP
– obligātie vispārizglītojošie filoloģijas kursi;
– obligātie un obligātās izvēles apakšnozares
specializācijas studiju kursi (apakšnozaru
moduļi)

Maģistra studiju programmas obligātais saturs
ietver teorētisko atziņu aprobāciju zinātņu
nozares vai apakšnozares izvēlētās jomas
aktuālo problēmu aspektā (ne mazāk kā 15
kredītpunktu)
Ne mazāk kā 20 kredītpunktu ir maģistra darbs

Programmas apjoms ir 80 KP

Teorētisko
atziņu
aprobācija
apakšnozares
izvēlētās
jomas
problēmu aspektā – 15 KP

zinātņu
aktuālo

Maģistra darbs 20 KP

2.3.9.2. Studiju programmas atbilstība profesijas standartam
Akadēmiskā maģistra studiju programma „Filoloģija” ir akadēmiskā studiju programma.

2.3.9.3. Studiju rezultātu un programmas salīdzinājums līdzīgām
studiju programmām Latvijā (1) un Eiropas Savienības valstīs (2)
Akadēmiskā maģistra studiju programma „Filoloģija” tiek realizēta gandrīz visās klasiskā tipa
augstskolās Latvijā un ES valstīs. Latvijā AMSP „Filoloģija” līdz ar Daugavpils Universitāti
pastāv Latvijas Universitātē („Angļu filoloģija”, „Baltu filoloģija”, „Romāņu valodu un
kultūras studijas”, „Klasiskā filoloģija”„Krievu filoloģija”, „Vācu filoloģija”), Liepājas
Universitātē („Latviešu filoloģija”), Rēzeknes Augstskolā („Filoloģija”). Visas Latvijā
realizētās programmas ir veidotas saskaņā ar Boloņas deklarācijas nostādnēm par vienotu
izglītības telpu Eiropā un pilnībā atbilst Ministru kabineta noteikumiem Nr. 2 par valsts
akadēmiskās izglītības standartu (MK 03.01. 2002.), kurš nosaka atbilstību šādiem kritērijiem:
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maģistra studiju programmas apjoms ir 80 kredītpunktu;
ne mazāk kā 20 kredītpunktu ir maģistra darbs;
ne mazāk kā 30 kredītpunktu ir attiecīgās zinātņu nozares vai apakšnozares izvēlētās
jomas teorētisko atziņu izpēte;
ne mazāk kā 15 kredītpunktu ir teorētisko atziņu aprobācija zinātņu nozares vai
apakšnozares izvēlētās jomas aktuālo problēmu aspektā.

Visās augstskolās pilna laika maģistra studiju programmas ilgums ir 2 gadi; visas programmas
paredz noteikta moduļa atbilstoši studējošo interesēm un spējām apguvi. Protams, katrā
augstskolā studiju moduļu piedāvājums ir atšķirīgs, ko nosaka vairāki faktori, taču kopumā
programmas struktūrā un saturā vērojamas līdzīgas iezīmes.
Aplūkojot akadēmiskās maģistra studiju programmas „Filoloģija”, kas tiek īstenotas ārvalstīs,
var konstatēt jau lielākas atšķirības. Salīdzinot Daugavpils Universitātes un Tartu
Universitātes (Igaunija), Viļņas Universitātes (Lietuva), Jagelonas Universitātes (Polija),
Mančesteras Universitātes (Lielbritānija) un Ferhas Universitātes (Vācija) filoloģijas maģistra
studiju programmas pēc iepriekš minētajiem kritērijiem, var veidot šādu kopainu:
Tabula 2.3.9.3.1.
Salīdzin
ājuma
kritēriji

Daugavpils
Universitātes

Tartu
Universitātes

AMSP
„Filoloģija”

AMSP
“Krievu
un
slāvu
filoloģija”

Jagelonas
Universitāte
s
AMSP
„Filoloģija
(krievu
filoloģija)”

Fehtas
Universitāte

Mančesteras
Universitāte

AMSP

AMSP
„Lingvistika
un
angļu
valoda”

„Ģermānisti
ka”

Progra
mmas
apjoms
KP

80 KP

80 KP

80 KP

60 KP

120 KP

Studiju
ilgums

2 gadi

2 gadi

2 gadi

1 gads

1 gads

Maģistr
a darbs

20 KP

20 KP

KP
nav
paredzēti

15 KP

40 KP

Prog

1.
Teorētisko
atziņu
izpētes
kursi – 45 KP, tai
skaitā:

Studiju
programma

Studiju
programmai
ir integrēts
raksturs.

Valodas un
literatūrdida
ktikas
studiju kursi
– 20 KP;

1.
Obligātie
pamatkursi –
40 KP (3
studiju kursi).

rammas
struktū
ra

A daļa – obligātie
vispārizglītojošie
filoloģijas kursi –
8 KP;
B daļa – obligātie

sastāv no
daļām:

3

A
daļa
obligātie

–

studiju
70KP
(tajā

kursi
skaitā

Visus kursus
var sadalīt 3
blokos:
1. vispārīga
rakstura
studiju kursi
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nozares
praktikums
– 16 KP;
izvēles daļa
– 6 KP;

2.
Izvēles
kursi piedāvā
šādus
moduļus:
sociolingvistik
a,
angļu
valodniecība,

un
obligātās
izvēles
apakšnozares
specializācijas
kursi – (37 KP)
(apakšnozaru
moduļi);
2.
Teorētisko
atziņu aprobācija
zinātņu
apakšnozares
izvēlētās
jomas
aktuālo problēmu
aspektā – 15 KP

maģistra darbs
20 KP)
B
daļa
–
obligātās
izvēles kursi –
6 KP
ar moduļiem:
–
slāvu
filoloģija,

(20 KP)
2.
valodniecība
s
studiju
kursi
(30 KP)
3.
literatūrzināt
nes studiju
kursi

MA
kolokvijs
3 KP

–

fonētika
un
fonoloģija,
sintakse,
tipoloģija,
romāņu
valodniecība;
kopumā
jāiegūst 40 KP

(30 KP)

–
krievu
valoda,
–
krievu
literatūra.
C daļa – brīvās
izvēles kursi
(4 KP)

Salīdzinājuma tabula rāda, ka minētajās augstskolās programmas struktūra ir veidota līdzīgi:
tā sastāv no obligātās daļas un obligātās izvēles daļas, kura procentuāli ir vislielākā, jo saistīta
ar noteikta moduļa apguvi, un brīvas izvēles daļu, kuras mērķis ir paplašināt studējošo
akadēmisko redzesloku un pilnveidot zināšanas humanitārajā jomā.
Kopumā DU akadēmiskajai maģistra studiju programmai „Filoloģija” saturiski tuvāka ir Tartu
Universitātes studiju programmas, mazāk – Jagelonas Universitātes.
Atšķirības, kas vērojamas saistībā ar studiju ilgumu Daugavpils Universitātē un Mančesteras
Universitātē un Fehtas Universitātē realizētajām programmām, daļēji skaidrojamas ar to, ka
Lielbritānijas augstskolas studiju programma neparedz literatūrzinātnes studijas, savukārt
Vācijas augstskolas programma ir krietni mazāka KP ziņā.
Apkopojot veiktā salīdzinājuma būtiskākās iezīmes, var secināt, ka DU akadēmiskā maģistra
studiju programma „Filoloģija” gan studiju ilguma un apjoma ziņā, gan saturiski un
kvalitatīvi ir pielīdzināma analogām akadēmisko studiju programmām Eiropas Savienības
valstīs un būtisku atšķirību nepieciešamā studiju līmeņa nodrošinājumā nav.

2.3.10. STUDĒJOŠIE
2.3.10.1. Studējošo skaits
Studējošo skaits
Studiju gads
2012.–2013.

1.st.g.
17

2.st.g.
14

2.3.10.2. Pirmajā studiju gadā imatrikulēto studējošo skaits
Studiju gads

Imatrikulēto skaits

76

2012.–2013.

17

2.3.10.3. Absolventu skaits
Studiju gads

Absolventuskaits

2012.–2013.

9
Kopā:

114

2.3.10.4. Studējošo aptauju rezultāti un to analīze
Akadēmiskās maģistra studiju programmas „Filoloģija” veiksmīgai realizācijai, turpmākai
attīstībai un atgriezeniskās saiknes nodrošināšanai studiju gada beigās tiek veikts studiju
programmas izvērtējums, kura mērķis ir apzināt studiju procesa norisi būtiskāko aspektu
griezumā. Studējošo aptauju rezultāti ir vērtīgs un noderīgs materiāls programmas attīstībai un
pilnveidei.

Studiju kursu izvērtējums par 2007.–2013.st. g.

studiju kursa svarīgums
2012.–2013.

pasniegšanas līmenis

4,1

4,4

Vai Jūs apmierina izvēlētā studiju programma kopumā?

2012.–2013.

Pilnīgi apmierina %

pamatā apmierina %

daļēji apmierina %

50

34

16

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

2012.–2013.

Pietiekams %

nepietiekams %

58

42

Vai Jūs studiju procesā izmantojat datortehniku?

2012.–2013.

80

20

Vai Jūs studiju procesā izmantojat Internetu?
77

2012.–2013.

bieži %

reti %

90

10

Vai studiju programmas nodrošinājums ar vieslektoriem ir pietiekams?

2012.–2013.

Jā %

nē %

58

42

Kā Jūs vērtējat sadarbību ar mācībspēkiem?

2012.–2013.

Apmierinoša %

neapmierinoša %

85

15

Kā Jūs vērtējat studiju programmas realizēšanu kopumā?

2012.–2013.

Apmierinoša %

neapmierinoša %

84

16

Studējošo aptaujas rezultāti ļauj secināt, ka kopumā AMSP „Filoloģija” realizācija ir vērtēta
pozitīvi, īpaši augstu studējoši ir novērtējuši sadarbību ar mācībspēkiem, kas ir viens no
studiju rezultātu sasniegšanas priekšnosacījumiem.
Aptaujas rezultāti tiek analizēti un izmantoti studiju programmas kvalitātes uzlabošanai.

2.3.10.5. Absolventu aptauju rezultāti un to analīze
Akadēmiskās maģistra studijas programmas „Filoloģija” efektīvas funkcionēšanas
nodrošināšanai un turpmākās attīstības sekmēšanai tiek uzturēti pastāvīgi kontakti ar
absolventiem un darba devējiem. Sadarbība realizējas gan tiešā saziņā ar absolventiem un
darba devējiem, gan veicot aptaujas. Šāda veida kontakti nodrošina atgriezenisko saikni ar
darba tirgus dalībniekiem – darba devējiem un diplomētiem speciālistiem. Aptauju rezultāti
un izteiktie ierosinājumi un priekšlikumi ļauj dinamiski reaģēt uz izmaiņām darba tirgū un
pieprasījumu pēc kvalificētiem speciālistiem.
Akadēmiskās maģistra studiju programmas „Filoloģija” absolventu pašreizējā nodarbošanās
galvenokārt ir saistīta ar darbu, kur nepieciešama AMSP „Filoloģija” izglītība, daudzi turpina
studijas profesionālajā maģistra studiju programmā „Izglītība (vidējās izglītības skolotājs)”
vai doktora studiju programmā „Literatūrzinātne” vai „Valodniecība”.
Akadēmiskās maģistra studiju programmas „Filoloģija” absolventu summētās atbildes rāda:
Vai piedāvātās maģistra studiju programmas saturs kopumā atbilst pašreizējām darba tirgus
izvirzītajām prasībām?
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pilnīgi

daļēji

77%

27%
Vai iegūtās zināšanas varat izmantot savā profesionālajā darbā?

pilnīgi

daļēji

66%

34%

Vai studijas ir ietekmējušas Jūsu profesionālo karjeru (darba algas palielināšana,
paaugstinājums amatā u.c.)?
Jā

nē

29%

61%
Kā Jūs vērtējat akadēmisko maģistra studiju programmu „Filoloģija” kopumā?

teicami

labi

apmierinoši

59%

39%

2%

Vai Jūs apmierināja programmā iesaistīto docētāju:
pilnīgi

daļēji

zinātniskā kvalitāte

100%

0%

metodiskā kvalitāte

78%

22%

prasme ieinteresēt

85%

15%

komunikācija
studējošajiem

ar 95%

5%

Kā Jūs apmierināja studiju kursu piedāvājums?
teicami

labi

apmierinoši

48%

45%

7%

Kā Jūs vērtējat akadēmiskās maģistra studiju programmas „Filoloģija” studiju kursu
kvalitāti?
teicami

labi

apmierinoši

60%

29%

11%

Kā Jūs vērtējat pārbaudījumu prasības, formu un novērtējuma adekvātumu?
teicami

labi

apmierinoši

37%

52%

11%
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Kā Jūs vērtējat mācībspēku un programmas vadības attieksmi gadījumos, kad Jums ir
bijušas grūtības ar programmas prasību izpildi (semināri, eksāmeni u.c.)?
teicami

labi

apmierinoši

61%

34%

5%

Kā Jūs vērtējat studiju informatīvi tehnisko nodrošinājumu (telpas, pieeja internetam,
lasītavas, bibliotēkas, izdales materiāli utt.)?
teicami

labi

apmierinoši

45%

50%

5%

Vai Jūs apmierināja studiju procesa (nodarbību saraksts, sesijas grafiki u.c.)
organizācija?
Pilnīgi

daļēji

74%

26%
Kā Jūs vērtējat auditoriju (lekcijas, semināri u.c.) un patstāvīgā darba īpatsvaru?

teicami

labi

apmierinoši

42%

45%

13%

Kā vērtējat iespējas individuāli noskaidrot Jūs interesējošus jautājumus par studiju
kursiem, atsevišķiem kursu jautājumiem, maģistra darbu izstrādi?
teicami

Labi

82%

18%

Absolventi, izvērtējot AMSP „Filoloģija” realizāciju, norāda šādas stiprās puses:











programmas saturs ir labi pārdomāts, daudzveidīgs, atbilst darba tirgus izvirzītajām
prasībām;
plašs studiju kursu piedāvājums, kas sniedz detalizētu un profesionālu ieskatu
literatūrzinātnē un valodniecībā; iepazīšanās ar jaunākajām tendencēm literatūrā,
literatūrkritikā, valodā un lingvistikā;
inovatīvās darba metodes un iespēja strādāt ar jaunākiem pētījumiem literatūrzinātnes
un valodniecības jomā;
iespēja aprobēt iegūtās zināšanas (piedalīšanās konferencēs, semināros, kolokvijos
utt.);
laba zinātniski teorētiskā un metodiskā bāze;
interesantas, aizraujošas nodarbības;
kompetenti, kvalificēti, erudīti un pieredzējuši mācībspēki, daudzi no viņiem ir
ievērojamas personas Latvijā un pasaulē;
docētāju atbalsts un ieinteresētība;
docētāju komunikatīvās prasmes un spēja sadarboties.

Absolventu aptaujas minētas arī programmas vājās puses un izvirzīti priekšlikumi
programmas kvalitātes uzlabošanai:
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atsevišķās jomās trūkst zinātniskās literatūras;
vēlams visās studiju apakšprogrammās iekļaut svešvalodu apguvi (diemžēl tas nav
paredzēts krievu un latviešu filoloģijas apakšprogrammās);
pievērst uzmanību studiju kursu piedāvājuma dinamikai, ko noteiktu literatūrzinātnes
un valodniecības aktualitātes;
prast ieinteresēt studējošos un izvēlēties atbilstošus problēmas risinājumus;
IT nepietiekama izmantošana.
dažkārt trūkst novitātes pedagoģiskajā darbā;
neliels vieslektoru īpatsvars;
otrajā studiju gadā palielināt patstāvīgā darba īpatsvaru un samazināt auditoriju darbu;
vairāk informēt studējošos par iespējām iesaistīties dažādās zinātniski pētnieciskajos
projektos;
lielākas iespējas sadarbībai ar ārvalstu studējošajiem.

Tādējādi absolventu aptaujas rezultāti ļauj saskatīt gan programmas pozitīvās puses un
priekšrocības, gan negatīvās puses, kas atklāj programmas trūkumus un nepilnības, kuru
novēršana ir nepieciešama programmas efektīvai funkcionēšanai.
Pozitīvi ir vērtējams fakts, ka daudzus absolventus iegūtās zināšanas ir rosinājušas pievērsties
zinātniskajai darbībai skolās, kā arī turpināt studijas profesionālajās maģistra studiju
programmās vai doktorantūrā. Absolventu aptaujas rāda, ka diemžēl maģistra grāds nav
ietekmējis viņu profesionālo karjeru un cēlis atalgojumu, taču šis trūkums vairāk ir
attiecināms kopumā uz izglītības sistēmu.
Absolventu kritiskākās atbildes visbiežāk ir izteikti saistībā ar studiju informatīvi tehnisko
nodrošinājumu (telpas, pieeja internetam, lasītavas, bibliotēkas, izdales materiāli utt.) un
auditoriju (lekcijas, semināri u.c.) un patstāvīgā darba sadalījumu. Domājams, ka šādu
viedokli varēja paust agrāko gadu absolventi, jo pēdējā laikā programmas informatīvi
tehniskais nodrošinājums ir uzlabojies gan kvalitatīvi, gan un kvantitatīvi. Kritiskas piezīmes
par docētāju darba kvalitāti un komunikāciju ar studējošajiem rāda, ka turpmāk lielāka
uzmanība jāpievērš labvēlīgas mācību vides veidošanai.
Atgriezeniskās saiknes uzturēšanai un studiju programmas kvalitātes uzlabošanai veikta arī
darba devēju, kuru uzņēmumā vai iestādē strādā maģistra studiju programmas absolventi,
aptauja.

2.3.10.6. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā
Akadēmiskās maģistra studiju programmas „Filoloģija” vadīšanā tiek ievēroti demokrātijas
principi, tāpēc ir skaidri noteiktas administratīvā, akadēmiskā personāla un studējošo
savstarpējās attiecības. Studējošie ir iesaistīti dažādu lēmumu pieņemšanas procesā un studiju
pilnveidošanā, kas norit divējādi: tieši un pastarpināti. Pirmajā gadījumā studējošajiem ir
iespēja novērtēt studiju programmu un studiju kursus pēc kritērijiem: studiju kursa saturs,
studiju kursa norise, prasības, docētāju attieksme utt. Šajā gadījumā studējošie ar noteiktiem
priekšlikumiem un iebildumiem, kas radušies saistībā ar studiju kursa apguvi, nodarbību
sarakstu, pārbaudījumu grafiku utt., var vērsties pie programmas direktora vai
apakšprogrammas direktora, kā arī pie fakultātes administrācijas.
Pastarpināti studiju procesa pilnveidošanā studējošie iesaistās, sniedzot savus ieteikumus vai
izsakot kritiku par studiju procesu ikgadējās aptaujās. Studējošo rekomendācijas vienmēr tiek
apsvērtas un pēc iespējas respektētas. Piemēram, studējošo vēlmes apvienot darbu un studijas
tiek ņemtas vērā, nodarbību saraksta un sesijas grafika veidošanā.
Studējošie saskaņā ar DU Humanitārās fakultātes nolikumu ir pārstāvēti HF Domē.
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2.4. PROFESIONĀLĀ
ATTIECĪBAS”

MAĢISTRA

STUDIJU

PROGRAMMA

„STARPKULTŪRU

2.4.1. STUDIJU PROGRAMMAS MĒRĶI UN UZDEVUMI
Programmas stratēģiskais mērķis ir, balstoties uz bakalaura programmās iegūtajām
zināšanām, sagatavot Latvijas valsts un starptautiskiem kritērijiem atbilstošas kvalifikācijas
speciālistus, kuri spēj analizēt, organizēt un vadīt darbu starpkultūru attiecību jomā, risinot
problēmas jaunā vai nepazīstamā vidē multikulturālā kontekstā.
Programmas mērķi:





sniegt studējošajiem iespēju gūt plašas teorētiskās zināšanas, kvalitatīvu
pētnieciskopieredzi un praktiskās kompetences starpkultūru attiecību jomā,
sagatavojot studentus tālākai zinātniskai un profesionālai;
attīstīt Latvijas kultūras videi nepieciešamas un starptautiskajā mērogā
konkurētspējīgas radošas personības;
sagatavot augsti kvalificētus speciālistus starpkultūru attiecību jomā, kas izglītības
kvalitātes ziņā ir konkurētspējīgi darba tirgū Latvijā un starptautiskajā vidē.

Uzdevumi









padziļināt zināšanas kultūras un starpkultūru problemātikā teorētiskajā un praktiskajā
aspektā, tādējādi sekmējot dažādu kultūru īpatnību un saskarsmes problemātikas
izprašanu;
paplašināt teorētisko sagatavotību ar mērķi pilnveidot studentu spējas izstrādāt, attīstīt
un izmantot oriģinālas idejas pētniecībā;
iepazīstināt ar mūsdienu plašsaziņas līdzekļu, komunikāciju un mediju problemātiku
un darbību, Latvijas un ārvalstu plašsaziņas līdzekļu un citas publiskās informācijas
starpkultūru jomā analīzea principiem;
attīstīt maģistrantu prasmi veikt ar starpkultūru attiecībām saistīto uzņēmumu iekšējās
un ārējās kultūras komunikācijas aktivitātes;
attīstīt spējas prognozēt, koordinēt un novērst starpkultūru krīžu situācijas;
dot iespēju gūt pieredzi starpkultūru pasākumu un projektu plānošanā, organizēšanā
un izvērtēšanā.

2.4.2. IEGŪSTAMIE STUDIJU REZULTĀTI ZINĀŠANU,

PRASMJU UN KOMPETENČU

FORMĀ

Tabula 2.4.2.1.
Zināšanas

Prasmes

Kompetences

 studējošie
demonstrē
zināšanas
starpkultūru
attiecību teorijas jomā;
 studējošie apguvuši praktiskas
zināšanas ar starpkultūru
attiecībām saistītās jomās;
 pārvalda informācija par
Latgales
reģiona
multikulturālās
situācijas
īpatnībām;
 demonstrē zināšanas par ES

 prot patstāvīgi strādāt ar
zinātniski
pētniecisko
literatūru;
 piedalīties
konferencēs,
semināros un prezentācijās;
 prot pielietot praksē dažādas
analīzes
un
izpētes
metodoloģijas;
 spēj strādāt, plānot, nodrošināt
un
vadīt
projektus,
pasākumus, treningus un citas

 uztver, saprot un izskaidro
sabiedrības dažādību;
 spēj apzināt citu kultūru,
pieņemt
citas
kultūras
viedokli;
 vērtē zinātni kā dažādu nozaru
mijiedarbību;
 formulē starpkultūru attiecību
problēmas un to atrisināšanas
zinātniskās un praktiskās
iespējas;
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kopējās situācijas aktuālajiem
dzīves mērķiem;
 pārvalda diskursa analīzes
metodes;
 apguvuši
padziļinātas
zināšanas
kultūras,
socioloģijas,
ekonomikas,
politoloģijas un psiholoģijas
jomā;
 pārvalda LR starpkultūru
attiecību situācija











aktivitātes;
apzinās
un
analizē
komunikācijas procesus;
spēj
izstrādāt
drukāto,
audiovizuālo un interaktīvo
mediju koncepciju;
prot rakstīt un rediģēt tekstus
atbilstoši žurnālistikas žanru
prasībām;
prot strādāt ar cilvēkiem,
organizēt grupas darbu;
prot izstrādāt stratēģijas un
taktikas koncepciju, analizēt
iespējas un risku varbūtību.
analizē
neprognozējamās
situācijas
un
apstākļus,
vērtējot risku un pārveides
iespējas.

 demonstrē komunikabilitāti;
 pārvalda
emocionālās
pašregulācijas paņēmienus;
 tiecās
pilnveidot
savas
zināšanas
un
prasmes
atbilstoši darbības sfērai;
 spēj integrēt dažādu jomu
zināšanas starpultūru attiecību
veidošana
 spēj sekot jaunākajai Latvijas
un ārzemju periodikai, mācību
un teorētiskajai literatūrai, kā
arī aktuālajām tendencēm
pētniecībā.
 apzinās ētisko atbildību un
iespējamo
ietekmi
uz
sabiedrību

Studiju rezultāti definēti arī katram studiju kursam atbilstoši MK Noteikumiem Nr. 990
„Noteikumi par Latvijas izglītības kvalifikāciju”, un līdz ar to arī pārskatīts un
nepieciešamības gadījumā mainīts studiju kursa saturs.

2.4.3. STUDIJU PROGRAMMAS SATURS UN PLĀNS
Profesionālā maģistra studiju programmas „Starpkultūru attiecības” saturu nosaka tās mērķis
un uzdevumi.
Profesionālā maģistra studiju programmas saturs ir strukturēts šādi:






obligātie kursi, kas nodrošina jaunāko sasniegumu apguvi teorijā un praksē (A daļa) –
18KP,
pētnieciskā darba, jaunrades darba, projektēšanas darba un vadībzinību studiju kursi
(B daļa) – 12KP,
pedagoģijas un psiholoģijas studiju kursi (C daļa) – 4KP,
profesionālā prakse – 26 KP,
maģistra darbs – 20 KP.

Obligātie kursi, kas nodrošina jaunāko sasniegumu apguvi teorijā un praksē (A daļa)
Obligāto kursu blokā ir divas daļas:




A1 daļa -obligātiekursi, kuros analizē apskata sabiedrisko attiecību, kultūras
komunikāciju problemātiku teorētiskajā (Sabiedriskās attiecības, Komunikācijas
teorijas, Publiskā viedokļa teorijas) un praktiskajā (Starpkultūru komunikācija,
Žurnālistikas pamati un tehnoloģijas) aspektā, kā arī veic praktisko problēmu
mūsdienu sabiedrībā izpēti.
A2 daļa -obligātās izvēles kursi, kas atkarīgi no iepriekš iegūtās izglītības (Skat.
4.2.1. tabula.).Ņemot vērā to, ka programma tiek uzņemti studenti ar akadēmisko
izglītību dažādās nozarēs, tiek piedāvāti trīs bloki. Studējošie apgūst to bloku, kas
ietver sevī priekšmetus, kuru nav iepriekš apgūtajā bakalaura vai profesionālās
izglītības programmā. Piemērām, ja studējošā pamatizglītība ir ekonomikas jomā, tad
viņš studē B1bloka kursus (pamata kursi kulturoloģijā un socioloģijā: Kultūras
vēsture, Kultūras teorija, Socioloģija, Etnopolitika). Ja studējošā pamatizglītība ir
vadībzinību, socioloģijas jomā, tad viņš studē B2 bloka kursus (pamata kursi
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kulturoloģijā un ekonomikā (Kultūras vēsture, Kultūras teorija, Grāmatvedība,
Uzņēmējdarbības ekonomika). Ja studējošā pamatizglītība ir filoloģijas, vēstures,
mākslas vai kultūras jomā, tad viņš studē B3 bloka kursus (pamata zināšanas
socioloģijā un ekonomikā (Socioloģija, Etnopolitika, Grāmatvedība, Uzņēmējdarbības
ekonomik
A2 daļas bloki
A2 daļa
obligātās izvēles kursi, kas atkarīgi no iepriekš iegūtās izglītības
B1 bloks

B2 bloks

B3 bloks

Kultūras vēsture

Kultūras teorija

Socioloģija

Kultūras teorija

Kultūras vēsture

Etnopolitika

Socioloģija

Uzņēmējdarbības ekonomika

Uzņēmējdarbības ekonomika

Etnopolitika

Grāmatvedība

Grāmatvedība

ja studējošā pamatizglītība ir
ekonomikas jomā, tad viņš
studē B1bloka kursus

ja studējošā pamatizglītība ir
vadībzinību, socioloģijas
jomā, tad viņš studē B2bloka
kursus

ja studējošā pamatizglītība ir
filoloģijas, vēstures, mākslas
vai kultūras jomā, tad viņš
studē B3 bloka kursus

Pētnieciskā darba, jaunrades darba, projektēšanas darba un vadībzinību studiju kursi
(B daļa)
B daļas programmas kursi apskata ar starpkultūru attiecībām saistīto praktisko problemātiku
dažādos virzienos:




kursi, kas paplašina zināšanas un praktiskās iemaņas sabiedriskajā un plašsaziņas
līdzekļu sfērā (Plašsaziņas līdzekļu un reklāmas darbību regulējošā likumdošana,
Kultūras vadība, Projektu vadīšana),
izvēles kursi, kas sekmēs zināšanu attīstību kultūras jomā, aktualizējot tās
problemātiku (Mākslas kritika, Nacionālās identitātes problēmas mūsdienu
sabiedrībā, Jaunākās reliģiskās idejas, Mazākumtautību kultūras Latvijas novados).

Pedagoģijas un psiholoģijas studiju kursi (C daļa)
C daļā ir iekļauti kursi, kas paplašinās zināšanas sabiedrības psiholoģijā, kā arī kultūras
psiholoģijas specifikā.
Profesionālā prakse –26 KP
Maģistra darbs – 20 KP
Pēc teorētisko studiju kursu apguves, prakses un maģistra eksāmena nokārtošanas tiek
aizstāvēts maģistra darbs. Darba izstrādes noteikumos maģistrants iepazīstas ar informāciju
par pētījuma organizēšanu, darba uzrakstīšanas un noformēšanas prasībām, darba apjomu,
iesniegšanu, aizstāvēšanu u.tml.
Maģistra darbs ir patstāvīgs zinātniski - praktisks pētījums, kas veltīts kādas aktuālas
problēmas risināšanai; šis darbs parāda studenta zinātnisko erudīciju un pētnieciskās iemaņas.
Tas balstās uz zinātnisko avotu un starpkultūru attiecību praktisko izpēti, tajā tiek ņemta vērā
gan problēmas izpēte zinātniskajā literatūrā, gan arī mūsdienu tendences starpkultūru attiecību
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metodoloģijā un teorijā. Maģistra darbam jābūt praktiski nozīmīgam starpkultūru attiecību
problēmu risināšanā, tematiski pieprasītam sabiedrībā.
Nepieciešamie nosacījumi profesionālā maģistra grāda iegūšanai:





apgūti programmas teorētiskie kursi, veikti plānotie patstāvīgie darbi un nokārtoti
kursu noslēguma pārbaudījumi;
sekmīgi veikta prakse;
sekmīgi nokārtots maģistrantūras noslēguma pārbaudījums;
aizstāvēts maģistra darbs.
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Tabula 2.4.3.1.
Studiju programmas saturs
Kursa nosaukums

KP

Docētāji

Pārbaudes
forma

Obligātie kursi, kas nodrošina jaunāko sasniegumu apguvi teorijā un praksē (A daļa) - 18 KP
A1 daļa(10 KP)
Sabiedriskās attiecības

2

Mg. hist., lekt. D. Oļehnovičs

eksāmens

Starpkultūru komunikācija

2

Dr. philol., asoc.prof. E. Vasiļjeva

eksāmens

Komunikācijas teorijas

2

Dr. philol., asoc.prof. A.Ņeminuščijs

eksāmens

Publiskā viedokļa teorijas

2

Dr. philol., pētn. Ž. Badins

eksāmens

Žurnālistikas pamati un tehnikas

2

Dr. philol., doc. V. Lukaševičs

eksāmens

A2 daļa (8 KP)
B1 bloks ( 8 KP)
Kultūras vēsture

2

Dr. philol., doc. I. Dvorecka

eksāmens

Kultūras teorija

2

Dr. philol.,doc. G. Markovs

eksāmens

Socioloģija

2

Mg. hist., lekt. D. Oļehnovičs,

eksāmens

Dr. oec., as. L. Aleksejeva
Etnopolitika

2

Dr. hist., prof. A. Ivanovs

eksāmens

B2 bloks (8 KP)
Kultūras teorija

2

Dr. philol., doc. G. Markovs

eksāmens

Kultūras vēsture

2

Dr. philol., doc. I. Dvorecka

eksāmens

Grāmatvedības pamati

2

Dr. oec., as. O. Ruža

eksāmens

Uzņēmējdarbības ekonomika

2

Dr. oec, as. L. Paņina

eksāmens

Dr. oec., as. O. Ruža
B3 bloks (8 KP)
Socioloģija

2

Mg. hist., lekt. D. Oļehnovičs,

eksāmens

Dr. oec., as. L. Aleksejeva
Etnopolitika

2

Dr. hist., prof. A. Ivanovs

eksāmens

Grāmatvedības pamati

2

Dr. oec., as. O. Ruža

eksāmens
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Uzņēmējdarbības ekonomika

2

Dr. oec, as. L. Paņina

eksāmens

Dr. oec., as. O. Ruža
Pētnieciskā darba, jaunrades darba, projektēšanas darba un vadībzinību studiju kursi (B
daļa) - 12KP
Kultūras vadība

2

Dr. philol., pētn. O. Komarova

difer. iesk.

Plašsaziņas līdzekļu un reklāmas
darbību regulējošā likumdošana

2

Dr. iur., doc. A. Ozerskis

difer. iesk.

Projektu vadīšana

2

Dr. philol., prof. M. Burima,

difer. iesk.

Dr. philol., doc. R. Rinkeviča
Jaunās pētnieciskās
kulturoloģijā

metodes

ES struktūra un procesi

1

Dr. philol., asoc. prof. E. Vasijeva

difer. iesk.

1

Dr. philol., doc. I. Dvorecka

difer. iesk.

Izvēles kursi (jāizvēlas 4 KP)
Kultūra un subkultūras mūsdienu
sabiedrībā

2

Dr. philol., doc. G. Markovs

difer. iesk.

Nacionālās identitātes problēmas
mūsdienu sabiedrībā

2

Dr. philol., doc. R. Rinkeviča

difer. iesk.

Mazākumtautību
Latvijas novados

2

Dr. philol., doc. I. Kupšāne

difer. iesk.

2

Dr. philol., asoc. prof. S. Meškova

difer. iesk.

kultūras

Profesionālā angļu valoda

Dr. philol., pētn. I. Kačāne
Pedagoģijas un psiholoģijas studiju kursi (C daļa) – 4 KP
Saskarsmes psiholoģija

2

Dr. paed., doc. V. Dombrovskis

eksāmens

Mākslas psiholoģija

2

Dr. philol., doc. I. Kupšāne

difer. iesk.

Prakse

26

Dr. philol., doc. I. Kupšāne

difer. iesk

Dr. philol., doc. V. Lukaševičs
Dr. philol., doc. R. Rinkeviča
Maģistra darbs

20

Studiju programmas realizācija notiek atbilstoši studiju plānam (Skat. 1. pielikumu)
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2.4.4. STUDIJU PROGRAMMAS ORGANIZĀCIJA
Studiju process tiek organizēts atbilstoši Daugavpils Universitātes Satversmei, Augstskolu
likumam un citiem normatīvajiem dokumentiem, kas ir spēkā Latvijas Republikā, kā arī
saskaņā ar Daugavpils Universitātes Senātā pieņemtajiem studijas reglamentējošiem
dokumentiem; imatrikulācija notiek saskaņā ar Daugavpils Universitātes Uzņemšanas
noteikumiem, ko ik gadu apstiprina Daugavpils Universitātes Senāts.
Studijas tiek realizētas pilna un nepilna laika formā. Studiju programmas kopējo vadību
nodrošina DU Studiju padome, konkrēto jautājumu risināšana ir Humanitārās fakultātes
dekanāta un programmas padomes pārzināšanā, kas programmas realizācijai pieaicina
nepieciešamo akadēmisko personālu. Studiju procesa nodrošināšanā ir iesaistīti:
Komparatīvistikas institūts, Rusistikas un slāvistikas katedra, Latviešu literatūras un kultūras
katedra, Vēstures katedra, Svešvalodu centrs (Humanitārā fakultāte), Socioloģijas katedra,
Tiesību katedra, Ekonomikas katedra (Sociālo zinību fakultāte), Pedagoģijas katedra
(Izglītības un vadības fakultāte). Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju
programmas „Starpkultūru attiecības” praktisko realizāciju vada programmas direktore Dr.
philol., asoc. profesore Elīna Vasiļjeva.
Viens no studiju programmas sekmīgas realizācijas būtiskiem priekšnoteikumiem ir
programmas vadības un tās kvalitātes iekšējās kontroles sistēmas izveide DU un tās
funkcionēšanas nodrošināšana. Studiju procesa kvalitātes un vadības nodrošināšanas sistēmas
mērķis ir garantēt programmas satura atbilstību vispārējā vidējā izglītībā un augstākajā
izglītībā pastāvošajām prasībām, kā arī Latvijas un Eiropas Savienības darba tirgus prasībām.
Studiju programmas un studiju procesa kvalitātes novērtēšana DU tiek veikta, lai kontrolētu
studiju programmas izpildi saskaņā ar akreditācijas dokumentiem, uzlabotu tās saturu un
plānotu tās attīstību. Kopumā šī sistēma ir vērsta uz programmas izvirzīto mērķu sasniegšanu
un tajā paredzēto uzdevumu izpildi. Kvalitātes kontrole ir organizēta Universitātes mērogā un
tā tiek veikta visos posmos, t.i., imatrikulējot studentus, pieņemot darbā akadēmisko
personālu, vērtējot un pilnveidojot studiju programmas saturu, vērtējot struktūrvienību
darbību un to vadītājus pēc zinātniskā un akadēmiskā darba rezultātiem.
Blakus ārējai novērtēšanai, kuru Universitāte nodrošina sadarbībā ar LR Izglītības un zinātnes
ministriju un Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centru (AIKNC), sistemātiski
darbojas iekšējā kvalitātes nodrošināšanas sistēma. Studiju darba kvalitātes iekšējo kontroli
pastāvīgi veic Programmas padome, Komparatīvistikas institūts un citas HF struktūrvienības,
šo darbu koordinē un vada DU Senāta apstiprināts Studiju kvalitātes novērtēšanas centrs
(SKNC), DU Studiju daļa un Studiju padome.
Starpkultūru attiecību profesionālā maģistra studiju programmas kvalitātes nodrošinājuma
pamatā ir:
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studiju programmas satura analīze un izvērtējums, sagatavojot pašnovērtējuma
ziņojumus par aizvadīto akadēmisko gadu; iegūtie dati un secinājumi tiek izskatīti
atbilstošo struktūrvienību un DU Studiju padomes sēdēs;
veicot studentu aptaujas un noskaidrojot pasniegšanas kvalitāti no studentu viedokļa,
aptaujās iegūstot informāciju par studentu attieksmi pret studiju procesu un studentu
priekšlikumiem studiju programmas kvalitātes uzlabošanai;
regulāra Internetā pieejamās informācijas par līdzīgo jomu maģistra studijām ārvalstīs
apzināšana un analīze;
studiju procesa un pētnieciskās darbības integrācijas pastiprināšana, uzskatot to par
būtisku kvalitātes nodrošināšanas sistēmas sastāvdaļu;
studentu un mācībspēku informēšana par Boloņas procesa aktualitātēm, lai veicinātu
izpratni par Latvijas augstākajā izglītībā notiekošajiem procesiem vienotas Eiropas
augstākās izglītības telpas kontekstā;



studiju procesa stratēģiskā plānošana, analizējot studiju programmas vājās puses,
riskus, attīstības iespējas un pārējos ar to saistītos aspektus.

Programmas padomē ietilpst programmas direktore E. Vasiļjeva un docētāji M. Burima (HF
dekāne), A. Stankeviča (Rusistikas un slāvistikas katedras vadītāja). Ņemot vērā iegūto
pieredzi programmas realizācijā un iepriekš minētos studiju kvalitātes nodrošinājuma
aspektus, profesionālās maģistra studiju programmas “Starpkultūru attiecības” padome izvērtē
studiju procesa norisi un rezultātus un ieteic pasākumus programmas pilnveidošanai un
jaunāko atziņu integrēšanai studiju saturā un procesā. Apspriežot iesniegtos priekšlikumus,
Komparatīvistikas institūts ierosina izmaiņas studiju kursu apjomā, to saturā un kalendārajā
izkārtojumā pa semestriem. Vienlaicīgi studiju programmas realizācijā iesaistītās
struktūrvienības, ņemot vērā studējošo aptauju rezultātus, formālos studentu sekmības
rādītājus, kā arī docētāju profesionālās darbības rādītājus atbilstošajās jomās (dalība
zinātniskajās konferencēs, pētījumu un citos projektos, dalība lietišķajos pētījumos,
publikācijas u.c.), detalizēti analizē katra studiju kursa saturu un tā pasniegšanas kvalitāti. Pēc
tam priekšlikumi par izmaiņām studiju kursos vai studiju programmā tiek apspriesti HF Domē
un pēc to akcepta tie tiek virzīti uz DU Studiju padomi, kas izvērtē izmaiņu atbilstību, un
pozitīva lēmuma pieņemšanas gadījumā izmaiņas tiek apstiprinātas.
Jāuzsver ikgadējā programmas pašnovērtējuma ziņojuma sagatavošana kvalitātes iekšējās
kontroles sistēmā: katra studiju gada beigās tiek sagatavots programmas ziņojums un pēc tā
apspriešanas un apstiprināšanas DU HF Domē, tas tiek iesniegts SKNC, un pēc
apstiprināšanas
DU
Senātā,
tiek
publicēts
DU
mājas
lapā
(http://www.du.lv/lv/par_mums/struktura/sknc/pasnovertejuma_zinojumi).
Šī
darba
efektivitāte ir pieaugusi, kopš DU SKNC ieviesa jaunu pieeju pašnovērtējuma ziņojuma
veidošanā. Respektīvi, iepriekšējā gada studiju programmas pašnovērtējuma ziņojums tiek
papildināts ar tekošajā gadā ieviestajām izmaiņām un jauninājumiem. Lai izceltu jauno
informāciju, tekstā tā tiek iekrāsota citā tonī. Visām programmām DU ir unificēts katra gada
teksta marķējums. Tādējādi pašnovērtējuma ziņojuma izklāsts kļūst kompaktāks un daudz
labāk pārskatāms un studiju programmas realizācijas analīze laika posmā starp akreditācijām
kļūst racionālāka un ērtāka. Rodas praktiska iespēja katru studiju programmas realizācijas
aspektu pakļaut secīgai analīzei, vērtējot attīstības virzienu un dinamiku pa gadiem, nosakot
stiprās un vājās puses un paredzot turpmākos programmas pilnveidošanas ceļus.

2.4.5. IMATRIKULĀCIJAS NOTEIKUMI
Studijām programmā „Starpkultūru attiecības” tiek uzņemti pretendenti ar bakalaura grādu vai
otrā līmeņa augstāko profesionālo izglītību filoloģijā, vēsturē, ekonomikā, vadībzinībās,
mākslā, socioloģijā, bibliotēkzinātnē, kultūras jomā. Konkursā piedalās ar vidējo atzīmi gala
vai valsts pārbaudījumos.
Tie, kas gatavojas studēt profesionālā mağistra studiju programmā „Starpkultūru attiecības”,
nepieciešamo informāciju par studijām var gūt DU ikgadējā reklāmas izdevumā, kā arī
piedaloties DU Humanitārās fakultātes Informācijas dienās, kad ir iespējams tikties ar
programmas vadību un studentiem. Uzņemšanas noteikumi ir pieejami reklāmas izdevumos
un DU mājas lapā: http://du.lv/dokumenti/st_pr/1_3_2_59_HF_MAGPROF_starpkult.pdf
Informāciju par studiju ievirzi un tālākām iespējām studenti iegūst uzņemšanas periodā, kā arī
pirmajā nodarbībā, kad tiek iepazīstināti ar augstskolu un mācībspēkiem, studiju programmas
mērķiem, uzdevumiem, saturu, ar programmas struktūru, akadēmiskā gada plānojumu, studiju
organizāciju konkrētajā gadā un perspektīvu turpmākajos studiju gados.
Programmā studējošiem ir pieejams DU Studiju nolikums, kā arī informatīvie materiāli, kas
palīdz labāk izprast programmas struktūru un prasības tās izpildei.
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2.4.6. STUDIJU PROGRAMMAS PRAKTISKĀ ĪSTENOŠANA
2.4.6.1. Izmantojamās studiju metodes un formas
Lekcijas – joprojām ir viena no svarīgākajām formām kontaktstundu ietvaros. Tām ir īpaša
nozīme obligāto kursu daļā, kas balstās uz teorētiskajām zināšanām. Lekciju formu izvēle ir
atkarīga no zinātniskās literatūras pieejamības. Tēmas, kuru pamatā ir retie izdevumi, docētājs
cenšas apkopot lekciju veidā.
Semināri – tiek izmantoti gan pamatkursos, gan izvēles kursos. Tie paredz studentu iespēju
patstāvīgi analizēt tekstus, faktus un sociālās parādības, izteikt un aizstāvēt savu viedokli,
organizēt prezentācijas. Pirms semināru sagatavošanas paredzēts nopietns darbs ar zinātnisko
literatūru, aptauju materiāliem, socioloģiskiem vērojumiem. Semināros tiek apspriesti
diskutējami jautājumi.
Individuālais darbs – attīsta studentu pētnieciskās un profesionālās spējas. Humanitāro un
sociālo zināšanu apgūšana ir saistīta ar plašu literatūras apguvi. Studiju laikā nepieciešams
izlasīt daudz zinātniskās literatūras, kas ir laikietilpīgs darbs. Studējošo individuālā darba
rezultātu kontrolei katrs docētājs izvēlās individuālās formas: kolokviji, testi, prezentāciju un
projektu sagatavošana un tml.
Studiju formas tiek piedāvātas atbilstoši tirgus prasībām, lai studenti spētu savienot darbu ar
studijām. Pilna laika nodarbību laika izvēli arī ir ņemti vērā studējošo ieteikumi, līdz ar ko
pēdējo gadu laika pilna laika forma kļūst pieprasītāka, salīdzinājuma ar nepilna laika formu.
Studiju forma
Pilna laika
Nepilna laika

Izmantotās studiju formas
Studiju laiks
Studiju dienas
Studiju laiks
Katru ceturtdienu, piektdienu
plkst. 14.00-20.35
Katra mēneša otrā piektdiena,
Piektdien plkst.15.45-19.05
sestdiena
Sestdien plkst. 8.00-19.05

2.4.6.2. Prakse
Prakse (26 KP) ir teorētisko un praktisko zināšanu integrējoša studiju procesa sastāvdaļa. Tā
notiek iestādēs un organizācijās, kuru darbs ir saistīts ar kultūras jomu un sabiedriskajām
attiecībām (nacionālās biedrības, vēstniecības un konsulāti, pašpārvaldes u. c.), kur studējošie
piedalās aktuālo projektu izstrādē, pasākumu plānošanā un organizēšanā.
Prakses mērķis - iemācīt pielietot iegūtas zināšanās konkrētajā situācijā praksē.
Prakses uzdevumi




iepazīstināt studentus ar iestāžu un organizāciju, kuras veic darbu starpkultūru
attiecību jomā, struktūru un organizāciju;
veicināt iespēju novērot un analizēt darba procesu;
attīstīt prasmi plānot un organizēt pasākumus, projektus un citas aktivitātes.

Prakse tiek realizētā trīs atsevišķās daļās:
1. Vērošanas prakse
2. Prakse plašsaziņas iestādēs
3. Prakse konkrētajā starpkultūru attiecību jomā

2.4.7. VĒRTĒŠANAS SISTĒMA
Studējošo zināšanas, saskaņā ar Noteikumiem par otrā līmeņa profesionālās augstākās
izglītības valsts standarta (http://www.likumi.lv/doc.php?id=55887) VI nodaļu “Otrā līmeņa
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augstākās izglītības programmas apguves vērtēšanas pamatprincipi un kārtība”, tiek vērtētas
izmantojot šādus principus:





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 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.

Programmas apguves gaitā notiek sistemātiska un daudzveidīga zināšanu un prasmju
pārbaude.
Vērtēšanas metodes. Studiju kvalitātes regulārai noteikšanai tiek praktizētas tradicionālās
zināšanu pārbaudes formas studiju kursu noslēgumā –2 reizes studiju gadā – eksāmenu un
diferencēto ieskaišu veidā gan mutiski, gan rakstiski. Novērtējumu studējošie arī iegūst
pakāpeniski semestra laikā, piedaloties semināros, kolokvijos, uzstājoties ar referātiem,
ziņojumiem, atbildot uz testa jautājumiem, izstrādājot projektus u. tml. Maģistrantūras studiju
procesā tiek aktualizētas maģistrantu diskusijas par kādu noteiktu zinātniski - praktisko tēmu,
kas atklāj gan teorētiskās literatūras pārzināšanu, gan zinātniskajā literatūrā lasītā izpratni.
Svarīga nozīme ir darba devēju vērtējumiem un atsauksmēm par absolventiem. Šīs
atsauksmes un vērtējumi var veicināt noteiktas korekcijas studiju procesā.
Rezultāti
Pēc apkopotiem rezultātiem studējošo vidēja atzīme ir 8 balles.
Augstie vērtējumi ir iegūti prakšu laikā, par ko liecina arī darba dēvēju vērtējumi.
Tabula 2.4.7.1.
Studējošo zināšanu, prasmju un iemaņu vērtēšana (darba devēju vērtējums prakses laikā)
Zināšanas, prasmes un iemaņas

Augsts līmenis

Vidējs līmenis

Zināšanas starpkultūru attiecību jomā

90%

10%

Komunikatīvas prasmes

100%

Zems līmenis

Prasme izanalizēt situāciju kolektīvā
Prasme risināt nestandarta situācijas

80%

20%

Plānošanas iemaņas

70%

25%

Sarunas vadīšanas iemaņas

70%

30%

Prasme ievērot ētikas normas

100%

Prasme
lietot
informācijas
komunikācijas tehnoloģijas

5%

un
100%

2.4.8. FINANŠU RESURSI
Studijas notiek DU pilna un nepilna laika studiju veidā par fizisku vai juridisku personu
iemaksātiem studiju maksas līdzekļiem.
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2.4.9. STUDIJU PROGRAMMAS PERSPEKTĪVAIS NOVĒRTĒJUMS
2.4.9.1. Studiju programmas atbilstība akadēmiskās / profesionālās
izglītības standartam
Profesionālā maģistra studiju programma "Starpkultūru attiecības" ir veidota saskaņā ar
Latvijas Republikas Augstskolu likuma prasībāmunstudiju programmas struktūra un saturs
atbilst “Noteikumiem par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu”
(http://www.likumi.lv/doc.php?id=55887)IV nodaļā izvirzītajām prasībām par maģistra
programmas obligāto saturu (Skat. 4.1.1.tabulu). Profesionālā maģistra studiju programma
pagaidām Latvijas Republikā ir vienīgā. Programmas veidošanā ņemta vērā Latvijas kultūras
un izglītības konkrētā situācija.
Tabula 2.4.9.1.
Studiju programmas atbilstība otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības standartam
Studiju programmas sastāvdaļas

Prasības MK noteikumos

Profesionālā augstākās izglītības
studiju programma

Programmas apjoms

vismaz 40 KP

80 KP

vismaz 7 KP

18 KP

vismaz 5 KP

12 KP

vismaz 2 KP

4 KP

Prakse

vismaz 6 KP

26 KP

Maģistra darbs

vismaz 20 KP

20 KP

Studiju kursi, kas nodrošina
jaunāko sasniegumu apguvi
nozares teorijā un praksē
Pētnieciskā darba, jaunrades
darba, projektēšanas darba un
vadībzinību studiju kursi
Pedagoģijas
studiju kursi

un

psiholoģijas

2.4.9.2. Studiju programmas atbilstība profesijas standartam
Studiju programmā "Starpkultūru attiecības" paredzētā kvalifikācija - starpkultūru attiecību
menedžeris atbilst profesijas standartam reģ. Nr. PS 0225 (5. kvalifikācijas līmenis).
Programma ir veidota, ņemot vērā standartā minētos darba pienākumus un profesionālās
prasmes. Studiju plānā atainotas profesijai nepieciešamās zināšanas:
Tabula 2.4.9.2.1.
Studiju programmas atbilstība profesijas standartam
Profesijas standarts

Studiju programma

Sabiedriskās attiecības

Sabiedriskās attiecības

Marketinga komunikācija

Starpkultūru komunikācija

Žurnālistika

Žurnālistikas pamati un tehnikas
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Reputācija

Kultūras vadība

Plašsaziņas līdzekļu un
regulējoša likumdošana

reklāmas

darbību

Plašsaziņas līdzekļu un
regulējoša likumdošana

Komunikācijas teorijas

Komunikācijas teorijas

Socioloģija

Socioloģija

Politoloģija

Etnopolitika

Speciālās publiskā viedokļa teorijas

Publiskā viedokļa teorijas

Sociālā psiholoģija

Saskarsmes psiholoģija

reklāmas

darbību

Standartā ir minētas arī valsts valodas un svešvalodu zināšanas. Daudzi studenti iepriekš
bakalaura studiju programmās apguva svešvalodu, līdz ar ko kurss „Profesionāla angļu”
valoda tiek piedāvāts kā izvēles kurss. Ja studējošie vēlas papildināt zināšanas, iespējams
sadarboties ar Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes Svešvalodu centru, kas
piedāvā dažādas svešvalodu apgūšanas programmas.

2.4.9.3. Studiju rezultātu un programmas salīdzinājums līdzīgām
studiju programmām Latvijā (1) un Eiropas Savienības valstīs (2)
Profesionālā maģistra programmai līdz šīm nav analogu Latvijā. Salīdzinājumam izvēlēta
Biznesa Augstskolas „Turība” maģistra programma „Sabiedriskās attiecības”.
Tabula 2.4.9.3.1.
DU profesionāla maģistra studiju programmas salīdzinājums
ar Biznesa augstskolas “Turība”
profesionālo maģistra studiju programmu “Sabiedriskās attiecības”
Biznesa augstskola
Turība (pilna laika/nepilna
laika)
Kredītpunktu skaits

Daugavpils Universitāte(pilna
laika/nepilna laika)

80 KP /100KP

80 KP

2/2,5 gadi

2 / 2,5 gadi

Prakse

12 KP

26 KP

Maģistra darbs

20 KP

20 KP

Studiju ilgums

Biznesa augstskola

Daugavpils Universitāte

Turība
Sabiedrisko attiecību teorija un prakse

Sabiedriskās attiecības

Masu un politiska psiholoģija

Saskarsmes psiholoģija

Komunikācijas zinātne un vadība

Komunikācijas teorijas

Eiropas integrācija

ES struktūra un procesi

Pētnieciska darba organizācija un norise

Jaunākās pētnieciskās metodes kulturoloģijā

Sabiedrisko attiecību ētika un sociāla atbildība

Publiskā viedokļa teorijas

Žurnālistikas tehnoloģijas

Žurnālistikas pamati un tehnikas
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Interkulturālā komunikācija

Starpkultūru komunikācija

Stratēģiskā vadīšana un prognozēšana

Projektu vadīšana

Ekonomikas teorija

Uzņēmējdarbības ekonomika

Sabiedrisko attiecību juridiskie aspekti

Plašsaziņas līdzekļu un
regulējošā likumdošana

Finanšu vadība

Grāmatvedības pamati

Personālvadība

Kultūras vadība

reklāmas

darbību

Biznesa augstskolas Turība profesionālā maģistra studiju programmas “Sabiedriskās
attiecības” mērķis ir sagatavot sabiedrisko attiecību struktūrvienību vadītājus darbam
uzņēmumos un valsts iestādēs. Daugavpils Universitātes profesionālas maģistra studiju
programmas „Starpkultūru attiecības” mērķis ir sagatavot Latvijas valsts un starptautiskiem
kritērijiem atbilstošas kvalifikācijas speciālistus starpkultūru attiecību jomā, kas arī akcentēts
kursu specifikā.
Biznesa augstskolas Turība profesionālās maģistra studiju programmas “Sabiedriskās
attiecības” uzņemšanas noteikumi ir akadēmiska vai profesionāla bakalaura grāds vai
profesionāla kvalifikācija, kura iegūta, pabeidzot vismaz četru gadi studiju programmu.
Daugavpils Universitātes profesionālas maģistra studiju programmas „Starpkultūru attiecības”
uzņemšanas noteikumos ir atrunātas izglītības un kvalifikācijas jomas, sakara ar ko
programmā tiek realizēti izvēles bloki, kas papildina atbilstošo iegūto izglītību. Bet
programma prakse sastāda 12 vai 32 KP, DU programma prakses apjoms atbilst kvalifikācijas
iegūšanas prasībām – 26 KP.
Ārvalstu augstskolās sarežģīti atrast profesionālā maģistra programmu ar piešķiramo
kvalifikāciju. Dažādās valstīs starpkultūru attiecības vai starpkultūru komunikāciju traktē
lingvistikas (tulkotājs), žurnālistikas vai komunikāciju jomā.
Sofijas Universitātes (Bulgārija) maģistra studiju programma "Sabiedriskās attiecības".
Salīdzināmā programma ir akadēmiska un neparedz kvalifikācijas piešķiršanu, tādēļ paredzēta
apgūt 1,5 gados. Programma sastāv no obligātās daļas un izvēles daļas (maģistra semināri). Ar
DU profesionāla maģistra programmu tiek salīdzināta tikai Sofijas Universitātes programmas
obligātā daļa. Skat. 5.2.1. tabulu.
Tabula 2.4.9.3.2.
Salīdzinājums ar Sofijas Universitātes studiju programmu
Sofijas Universitāte

Daugavpils Universitāte

Socioloģija

Socioloģija

Sociālā psiholoģija

Saskarsmes psiholoģija

Masu komunikāciju teorija

Komunikāciju teorijas

Politiskā komunikācija

Etnopolitika

Masu komunikāciju pētījumu metodes

Jaunākās pētnieciskās metodes kulturoloģijā

Sabiedriskā viedokļa teorija un pētīšana

Publiskā viedokļa teorijas
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Rediģēšana

Žurnālistikas pamati un tehnikas

Komunikācijas prasmes

Starpkultūru komunikācija

Pētījuma projekts

Projektu vadīšana

Mārketings

Uzņēmējdarbības ekonomika

DU profesionālajā maģistra studiju programmā ir daudz studiju kursu, kuros dominē
sabiedriskās attiecības starpkultūru jomā (Kultūras teorija, Kultūras menedžments un citi).
Jāatzīmē, ka kopš 2004. gada Viadrina Eiropas Universitāte (Vācija) un Sofijas Universitāte
realizē maģistra studiju programmu "Mediji un starpkultūru komunikācija”.
Vāsas Universitāte (Somija) maģistra studiju programma "Starpkultūru studijas
komunikācija un administrēšanā" (Master's Degree Programme in Intercultural Studies in
Communication and Administration) iekļauj divus apakšvirzienus: administrēšanas zinātnes
un mākslas zinātnes. Programmas ilgums – 2 gadi, apjoms 120 ECTS. Programmas saturs ir
pakļauts identitātes un kultūru dažādību jautājumam. Programmas teorētiska bāze veidota kā
starpdisciplināra (vadībzinātnes, socioloģija, antropoloģija, kultūrstudijas, literatūrzinātnes,
komunikācijas zinātnes), pamatā ir humanitāro zinātņu un vadībzinātņu kombinācija.
Programma sagatavo darbam dažādās jomās multikultūralajā kontekstā.
Tabula 2.4.9.3.3.
Salīdzinājums ar Vāsas Universitātes studiju programmu
Vāsas Universitāte

Daugavpils Universitāte

Kultūra, vēsture, identitāte

Kultūras vēsture

Publiska ētika

Publiskā viedokļa teorijas

Kultūras transformācijas literatūrā un medijos

Žurnālistikas pamati un tehnikas

Cilvēkresursu vadība sabiedrībā

Sabiedriskās attiecības

Salīdzinošās metodes zinātnē

Jaunākās pētnieciskās metodes kulturoloģijā

Vadības problēmas

Kultūras vadība

Publiskā likumdošana

Plašsaziņas līdzekļu un
regulējošā likumdošana

Akadēmiska angļu valoda

Profesionala angļu valoda

Starpkultūru komunikācija

Starpkultūru komunikācijas

Semiotika un interpretācija kultūrstudijās

Komunikācijas teorijas

reklāmas

darbību

Vāsas Universitātes programmā nav iekļauti ekonomikas studiju kursi. Būtiskās atšķirības
abās programmās saistītas ar to, ka Daugavpils Universitātes studiju programma paredz gan
profesionālā maģistra grāda, gan kvalifikācijas piešķiršanu.
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2.4.10. STUDĒJOŠIE
2.4.10.1. Studējošo skaits
Uz doto brīdi (2012./2013. studiju gads) studiju programmā studē pilna laika studijās- 36.
Studējošo skaita dinamika
Pilna laika studijas

Nepilna laika studijas

KOPĀ

1. studiju gads

2. studiju gads

1. studiju gads

2. studiju gads

3. studiju gads

16

19

-

-

-

2012./2013.

36

2.4.10.2. Pirmajā studiju gadā imatrikulēto studējošo skaits
Imatrikulēto studentu skaits 1. kursā
Pilna laika studijas

Nepilna laika studijas

16

-

2012. g.

2.4.10.3. Absolventu skaits
Pirmais izlaidums programmā notika 2007. gadā. Kopumā bija seši izlaidumi pilna laika
studijās un divi izlaidums nepilna laika studijas.
Absolventu skaits
Pilna laika studijas

Nepilna laika studijas

13

-

2013. g.

2.4.10.4. Studējošo aptauju rezultāti un to analīze
Studiju gada beigās regulāri notiek studentu aptaujas. (Studējošo anketas paraugu skat. 7.
pielikumā). Aptaujas rezultāti tiek apstrādāti Sociālo pētījumu laboratorijā, kur arī ir izveidots
aptaujas anketas paraugs.
Aptaujas rezultātu kopsavilkums
Apmierina

Daļēji apmierina

Izvēlētā programma kopumā

90%

10%

Studiju materiāli – tehniskā
procesa nodrošināšana

40%

50%

90%

10%

Studiju
vērtējums

realizēšanas

Sadarbība ar mācībspēkiem

100%

Studiju kursu pasniegšanas
līmenis

80%
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20%

Neapmierina

10%

2.4.10.5. Absolventu aptauju rezultāti un to analīze
Studiju programmas attīstības stratēģija pastāvīgi pilnveidojas, ievērojot izmaiņas darba tirgū
un svarīgākās attīstības tendences pasaulē. Pieprasījuma un darba tirgus pētīšana sekmēs
pastāvīgu studiju programmas koriģēšanu un attīstību.
Absolventu aptaujas rezultātu kopsavilkums
Apmierina

Daļēji apmierina

95%

5%

40%

55%

5%

Iegūto
zināšanu
pieprasījums
dažādās
profesionālajās sfērās

75%

20%

5%

Iegūtās
prasmes

90%

10%

90%

10%

Pabeigta
kopumā

programma

Iegūtās
profesijas
pieprasījums darba tirgū

komunikācijas

Iespējās turpināt izglītību un
pilnveidot iegūtās zināšanas
un prasmes

Neapmierina

Piešķirtas kvalifikācija nav izplatīta darba tirgū piedāvājumos, toties speciālisti ar atbilstošām
zināšanām ir nepieciešami dažādās sfērās. Spēja konkurēt darba tirgū lielākoties ir atkarīga no
komunikācijas prasmēm, kas ir augstu novērtētas arī absolventu aptaujā. Aptaujas rezultāti
apliecina, ka programma dod lielu potenciālu tālākizglītībai.
Programmas absolventi strādā dažādās sfēras. Lielākais skaits strādā izglītības jomā
(Daugavpils Universitāte, Rēzeknes Augstskola, Sventes vidusskola, Valsts robežsardzes
koledža), sociālajā sfērā (Nodarbinātības Valsts Aģentūra, Valsts Sociālās apdrošināšanas
aģentūra, SIA „IZZI”, Jelgavas sociālo lietu pārvalde), plašsaziņas līdzekļos (televīzija
Dautkom, „Rēzeknes panorāma”, Latgales radio, informatīvais portāls www.gorod.lv),
mārketinga sfērā (SIA DEPO, SIA „New Europa Cinemas Daugavpils”). Daudzi absolventi
strada vadītāja amatā (Anna Rudčenko - SIA „New Europa Cinemas Daugavpils” mārketinga
un projektu vadītaja; Anna Briška – Rēzeknes Augstskolas projektu daļas vadītāja; Nellija
Muižniece – Sventes vidusskolas direktora vietniece audzināšanas darbā; Ilona Bohāne –
Daugavpils Izglītības pārvaldes Valodu centra vadītāja).
Daudzi programmas absolventi kļuvuši par potenciāliem darba devējiem. Atsauksmes no
absolventiem un darba devējiem skat. 10. pielikumā
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Diagramma 2.4.10.5.1.
Absolventu nodarbinātība pēc darbības sfērām
Citas jomas
10%
Tūrisms 1%
Mārketinga
joma 14%

Bezdarbnieki
1%
Izglītības joma
30%

Kultūras joma
10%

Saciālā sfēra
20%
Plašsaziņas
līdzekļi 14%

Absolventu izredzes iekļauties darba tirgū palielina maģistra darbu praktiskā novirze. Tēmas
pārsvarā ir saistītas ar praktisko pielietojamību: kultūras projekti (daļai jau ir pasūtītāji),
mērķtiecīgo ekskursiju sagatavošana, konkrētu sociokultūroloģisko situāciju izpēte.

2.4.10.6. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā
Studiju procesa pilnveidošanā tiek ņemti vērā arī studējošo ierosinājumi un viedokļi:






analizēti aptaujas rezultāti, īpaši kritiskie vērtējumi;
studējošo ierosinājumi par izmaiņām studiju grafikā, studiju sarakstā, pārbaudījumu
grafikā;
iespēju robežās ņemtas vērā studējošo vēlmes attiecībā uz prakses vietām;
studiju, maģistra darbu materiāli var būt izmantoti studiju procesā;
studējošo pārstāvniecība Humanitārās fakultātes Domē.

2.5. DOKTORA STUDIJU PROGRAMMA „LITERATŪRZINĀTNE”
2.5.1. STUDIJU PROGRAMMAS MĒRĶI UN UZDEVUMI
Programmas priekšnosacījums ir tas, ka vairāku gadugaitā Daugavpils Universitātē ir
izveidojusies autoritatīva literatūrzinātnes skola, kurai ir svarīga loma Latvijas zinātnē un
kuru pazīst arī aiz Baltijas valstu robežām.
Daugavpils literatūrzinātnes skolas galvenie darba virzieni ir literatūras teorija, cittautu
literatūras vēsture, salīdzināmā literatūrzinātne.
Doktora studiju programma "Literatūrzinātne" tiek realizēta divās apakšnozarēs: salīdzināmā
literatūrzinātne, cittautu literatūras vēsture.
Programmas mērķis ir augstākās kvalifikācijas speciālistu – literatūrzinātnieku ar doktora
grādu sagatavošana, kuri ir spējīgi izvirzīt un risināt mūsdienu filoloģijas zinātnes aktuālas
problēmas.
UZDEVUMI:
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mūsdienu literāro parādību analīzes metodoloģiju apgūšana (kas ļauj risināt ar
konkrēto vēsturiski filoloģisko situāciju saistītus zinātniskus jautājumus);
visa mūsdienu zinātnes kompleksa par konkrētas nacionālās literatūras vēsturi vai par
salīdzināmo nacionālo literatūru vēsturi apguve;
visa mūsdienu zinātnes kompleksa par pētāmās vai salīdzināmās literatūras un kultūras
laikmetu fundamentāla apguve;
pasaules un īpaši Eiropas literatūras apguve tādā apjomā, kas ļauj izskatīt konkrētas
nacionālās literatūras zinātniskās problēmas plašā kultūras un literātūras kontekstā;
aktīva piedalīšanās DU un Latvijas universitāšu zinātniskajā dzīvē, kā arī sistemātiska
piedalīšanās zinātniskajās konferencēs ārzemēs, sistemātiskas publikācijas
ievērojamākajos filoloģiskajos žurnālos, kas atspoguļo izvēlētā pētījuma rezultātus;
optimālu apstākļu radīšana doktorantiem izvirzīto uzdevumu īstenošanai, proti,
iespējas strādāt bibliotēkās un arhīvos ārzemēs, iespējas piedalīties citu augstskolu
rīkotajās un starptautiskajās zinātniskajās konferencēs, iespējas stažēties kādā no tās
valsts universitātēm, kuras literatūra tiek pētīta;
apstākļu nodrošināšana promocijas darba sagatavošanai un aizstāvēšanai.

2.5.2. IEGŪSTAMIE STUDIJU REZULTĀTI ZINĀŠANU,

PRASMJU UN KOMPETENČU

FORMĀ

Doktora studiju programmas "Literatūrzinātne" pamatā ir studējošā patstāvīgais darbs, kura
rezultātā jātop promocijas darbam, kas ir aktuāls pētījums literatūrzinātnes jomā. Studiju laikā
vienlaicīgi ar promocijas darba izstrādi notiek teorētiskas studijas un praktisko iemaņu
apguve. Tiek apgūti literatūrzinātnes teorijas aizsākumi un tās attīstība līdz mūsdienām, tiek
apgūtas jaunākās pētniecības metodes un to pielietošana promocijas darbā. Studiju laikā
doktorants piedalās zinātniskajās konferencēs un semināros, kā rezultātā notiek iesaistīšanās
dialogā ar citiem literatūrzinātniekiem. Pētījumu rezultāti tiek sagatavoti publicēšanai
zinātniskajos izdevumos. Doktora studiju programmu noslēdzot, studējošais kārto eksāmenu
svešvalodā un promocijas eksāmenu specialitātē. Iegūstamie studiju rezultāti tiek apskatīti
2.5.1. tabulā.
Tabula 2.5.2.1.
Zināšanas
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spēj parādīt, ka pārzina
un izprot aktuālākās
literatūrzinātniskās
teorijas un atziņas;
pārvalda
literatūrzinātnes
pētniecības
metodoloģiju un
mūsdienu pētniecības
metodes;
izprot literatūrzinātnes
teorētiskās nostādnes:
mākslinieciskā teksta
poētikas analīze, teksta
nozīme laikmeta
kontekstā.

Prasmes






spēj patstāvīgi izvērtēt
un izvēlēties
literatūrzinātniskiem
pētījumiem atbilstošas
metodes;
pētījums ir aktuāls,
zinātnisks pētījums, kas
dod jaunu izpratni par
literatūrzinātnē jau
zināmām tendencēm;
spēj gan mutiski, gan
rakstiski komunicēt par
savu literatūrzinātniskās
darbības jomu a
plašākām zinātniskajām
aprindām un sabiedrību
kopumā;

Kompetence





spēj, risināt nozīmīgus
pētnieciskus
uzdevumus, veicot
patstāvīgu, kritisku
analīzi un izvērtēšanu;
spēj patstāvīgi izvirzīt
pētījuma izdeju;
spēj plānot, strukturēt
un vadīt liela apjoma
zinātniskus projektus,
tajā skaitā starptautiskā
kontekstā.



spēj patstāvīgi
paaugstināt savu
zinātnisko kvalifikāciju,
īstenot zinātniskus
projektus, gūstot
literatūrzinātnes nozares
starptautiskiem
kritērijiem atbilstošus
sasniegumus;
spēj vadīt zinātniski
pētnieciskus darbus
atbilstošajā
literatūrzinātnes jomā.



2.5.3. STUDIJU PROGRAMMAS SATURS UN PLĀNS
Studiju programmas saturs
Programmas apjoms – 120 KP.
"Literatūrzinātnes" doktora programmai ir divas apakšnozares:
1) cittautu literatūras vēsture,
2) salīdzināmā literatūrzinātne.
Doktora programma ir organiski saistīta ar bakalaura un maģistra studiju programmām, visas
šīs programmas veido viengabalainu DU literatūrzinātniskās izglītības sistēmu.
Atšķirībā no bakalaura studiju programmas (kuras pamatā ir literatūras vēstures izpēte) un
maģistra studiju programmas (kuras pamatā ir literatūras teorijas izpēte), doktora studiju
programmai ir teorētiski vēsturiska ievirze, kas nodrošina augstāko sintētisko analīzes līmeni.
Doktora studiju programmas pamatā ir nacionālo pasaules ainu realizēšana literārajos tekstos
un to salīdzināšana.
Programma sastāv no lekciju kursiem un semināriem un promocijas darba. Lekciju kursi un
semināri tiek sadalīti divās grupās:
1) obligātie lekciju kursi,
2) obligātās izvēles kursi.
Tabula 2.5.3.
Studiju programmas saturs

Apakšnozare: cittautu literatūras vēsture
Kursa nosaukums
Promocijas darbs
Obligātie kursi: 30 KP
Mūsdienu literatūrzinātnes
metodoloģijas
Teorētiskais seminārs
Literatūrvēsturiskais
seminārs
"Pētāmā
laikmeta
nacionālās
literatūras vēsture"
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Kursa
kre-dīts
(KP)
84

Pārbaudes
forma

Docētājs

5

eksāmens

8
6

dif.ieskaite
dif. ieskaite

Dr.habil.philol., prof. F.Fjodorovs,
Dr.philol., prof. M.Burima
Dr.habil.philol., prof.F.Fjodorovs
Dr.habil.philol., prof.F.Fjodorovs
Dr.philol.,asoc.prof. A.Stankeviča
Dr. philol., asoc.prof.. A.Ņeminuščijs

Promocijas darba metodoloģiskais
seminārs
Svešvaloda

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

6

dif. ieskaite

5

eksāmens

4

eksāmens

Valodas procesi pētāmā laikmeta
literatūrā
Pētāmā
laikmeta vēsturiskie
procesi

2

dif. ieskaite

2

dif. ieskaite

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

Pētāmā laikmeta kultūras
procesi

2

dif. ieskaite

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

Obligātās izvēles kursi: 6 KP
Rietumu
kultūras
galvenās
paradigmas

Dr.habil.philol., prof. F.Fjodorovs
Dr.philol.,asoc.prof. A. Stankeviča
Dr.philol.,asoc.prof. E.Vasiļjeva
Dr.philol., doc. N.Fjodorova

APAKŠNOZARE: SALĪDZINĀMĀ LITERATŪRZINĀTNE

Kursa nosaukums
Promocijas darbs
Obligātie kursi: 30 KP
Mūsdienu literatūrzinātnes
metodoloģijas
Teorētiskais seminārs
Literatūrvēsturiskais seminārs
"Pētāmo laikmetu salīdzināmo
literatūru vēsture"

Komparatīvistikas vēsture
Promocijas
darba
metodoloģiskais seminārs
Svešvaloda

Obligātie izvēles kursi: 6 KP
Rietumu kultūras galvenās
paradigmas
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Kursa
kre-dīts
(KP)
84

Pārbaudes
forma

Docētājs

5

eksāmens

6
6

dif.ieskaite
dif. ieskaite

2
6

dif.ieskaite
dif. ieskaite

5

eksāmens

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

4

eksāmens

Dr.habil.philol.,prof. F.Fjodorovs
Dr.philol.,asoc.prof. Stankeviča
Dr.philol.,asoc.prof. E.Vasiljeva

Valodas
procesi
pētāmā
laikmeta literatūrā
Pētāmā laikmeta vēsturis-kie
procesi

2

dif. ieskaite

Dr.philol., doc. N.Fjodorova

2

dif. ieskaite

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

Pētāmā laikmeta kultūras
procesi

2

dif. ieskaite

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

2.5.4. STUDIJU PROGRAMMAS ORGANIZĀCIJA
Studiju ilgums doktorantūrā 3 gadi klātienē, 4 gadi neklātienē.
Teorētiskās studijas notiek galvenokārt pirmajā un otrajā studiju gadā. Doktora teorētiskās
studijas beidzas ar promocijas eksāmenu 6. semestrī.
Eksāmens svešvalodā jānokārto 4.semestrī.
Pēdējais studiju gads pamatā ir atvēlēts promocijas darba izstrādes pabeigšanai un
aizstāvēšanai (vai iesniegšanai un aizstāvēšanai).
Promocijas darbs tiek izstrādāts vienlaicīgi ar teorētiskajiem pētījumiem. Doktora pētījuma
procesa sākums ir promocijas darba tēmas un doktoranta un darba vadītāja kopīgā darba plāna
apstiprināšana, kas notiek doktora programmas padomes sēdē pirmajā studiju nedēļā.
Katra studiju gada sākumā, ņemot doktora darba vadītāja priekšlikumus, doktorants doktora
programmas padomes sēdē atskaitās par darba grafika izpildi.
Doktorantam jāuzstājas ar referātiem vietējās un starptautiskās konferencēs gan DU, gan citās
Latvijas un ārzemju augstskolās un jāpublicē savu pētījumu rezultāti. Doktorantūras studiju
laikā jāuzstājas vismaz 5 zinātniskajās konferencēs un jāpublicē vismaz 5 raksti zinātniskajos
žurnālos (izdevumos). Tādējādi notiek doktora darba aprobācija. Doktorantūras studiju laikā
doktorantam nepieciešams iekļauties to speciālistu lokā, kas pēta attiecīgo tēmu.
Viens no vissvarīgākajiem sekmīgas doktora pētījuma izstrādes nosacījumiem ir darbs arhīvos
un lielākajās zinātniskajās bibliotēkās, kas ļauj izpētīt visu darbam nepieciešamu avotu un
bibliogrāfisko materiālu kompleksu.
Par promocijas darba vadītāju ar doktora programmas padomes lēmumu tiek nozīmēts
profesors vai asociētais profesors, reizēm docents, kurš ir speciālists doktora pētījuma jomā.
Atsevišķos gadījumos par promocija darba vadītāju var būt uzaicināts atbilstošas
kvalifikācijas speciālists no citas universitātes.
Promocijas darbam apakšnozarē "Salīdzināmā literatūrzinātne" var būt nozīmēts vadītājs un
konsultants, kas ir speciālisti attiecīgajās salīdzināmajās literatūrās.
Darba vadītājs kopā ar doktorantu izstrādā doktora pētījuma stratēģiju un taktiku, sagatavo
pētījuma projektu, kā arī tā izpildes grafiku.
Vadītājs nodrošina doktorantam nepieciešamās konsultācijas gan ar DU, gan ar citu
universitāšu speciālistiem.
Doktora programmas padomes sēdēs vienlaicīgi ar doktoranta atskaitēm viņa darbu raksturo
arī vadītājs.
Promocijas darbs ir patstāvīgs oriģināls pētījums par kādu aktuālu zinātnisku problēmu, kurai
ir nozīmīga loma literatūrzinātnes attīstībā.
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Promocijas darba vadītājs un tēma tiek apstiprināta DU Doktorantūras padomē.
Promocijas darba kārtību nosaka "Nolikums par Promocijas kārtību un kritērijiemNr.134",
kas saskaņots ar "Likumu par zinātnisko darbību" un MK Noteikumu Nr. 1001, 2005.g.
"Doktora zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas) kārtība un kritēriji" prasībām, kā arī
"Nolikums par DU promocijas padomēm" un "Nolikums par DU promocijas padomi
literatūrzinātnē".
Daugavpils Universitātes doktora studiju programma "Literatūrzinātne" ir veidota saskaņā ar
Latvijas augstskolu likuma prasībām un nodrošina iespējas literatūrzinātnes akadēmiskās
izglītības pilnveidošanai saskaņā ar Latvijas valsts akadēmiskās izglītības standartu, DU
Satversmes normatīvo aktu prasībām un valsts iestāžu vajadzībām. Ar programmu saistītie
zinātniskie pētījumi tiek veikti saskaņā ar Latvijas Zinātnes Padomes (LZP) un Latvijas
izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) piešķirtajiem grantiem. Prasības doktora studiju
programmai un promocijas darbiem noteiktas Zinātniskās darbības likumāun Latvijas
Republikas Ministru kabineta 2005. gada 27. decembra noteikumos Nr. 1001 "Doktora
zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas) kārtība un kritēriji".
Doktora programma sastāv no trim blokiem:
1) Teorētiskais bloks, kuru veido kursi "Mūsdienu literatūrzinātnes metodoloģija" un
"Teorētiskais seminārs". Teorētiskā bloka mērķis ir doktorantu spēja brīvi orientēties
mūsdienu literatūrzinātnes metodoloģiskajos virzienos un doktora pētījuma
metodoloģiskās bāzes izveide.
2) Literatūrvēsturiskā bloka pamatā ir seminārs "Pētāmā laikmeta nacionālas literatūras
vēsture" (katrā konkrētā gadījumā notiek konkrētās nacionālās literatūras izpēte,
piemēram, ja doktorants studē vācu literatūru, tad tā ir vācu literatūra). "Salīdzināmās
literatūrzinātnes" apakšprogrammā analoģiska funkcija ir semināram "Pētāmo
laikmetu salīdzināmo literatūru vēsture". Šajā blokā tiek iekļauti arī tādi kursi kā
"Valodas procesi pētāmā laikmeta literatūrā" un "Pētāmā laikmeta vēsturiskie procesi"
(piemēram, ja tiek pētītas 19.gs. otrās puses literārās parādības, tad tiek ņemti vērā visi
19.gs. otrās puses vēsturiskie procesi), "Pētāmā laikmeta kultūras procesi".
3) Speciālo prasmju apguve un aprobācija. Šajā blokā ietilpst kurss "Promocijas darba
metodoloģiskais seminārs" un "Svešvaloda". Doktora studiju programmā tiek
paredzēta vienas Eiropas valsts valodas apguve un, pirmkārt, angļu valodas apguve (jo
tā ir starptautiskā komunikācijas valoda). Doktoranti var apgūt arī citas svešvalodas:
vācu, franču vai kādu no skandināvu valodām. Nepieciešamības gadījumā
"Salīdzināmās literatūrzinātnes" programmas ietvaros ir iespējama divu svešvalodu
apguve.

2.5.5. IMATRIKULĀCIJAS NOTEIKUMI
Pamatnosacījums imatrikulācijai doktora studiju programmā "Literatūrzinātne" ir maģistra
grāds filoloģijā.
Iestājpārbaudījumi:




eksāmens literatūrzinātnē; pārrunas par iesniegto referātu (DU maģistra studiju
programmas “Filoloģija” (krievu filoloģija, latviešu filoloģija, salīdzināmā filoloģija)
absolventi neiesniedz referātu un nekārto pārrunas par to);
eksāmens svešvalodā.

Imatrikulācijas process:
"Literatūrzinātnes" studiju programmas padomei pretendents iesniedz zinātniskā pētījuma
plānu un pārrunās tiek izvērtēts pretendenta zināšanu līmenis literatūrzinātnes jomā,
attiecīgajā apakšnozarē un svešvalodā. Doktorantūras padome pieņem lēmumu par
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pretendenta atbilstību un, ja nepieciešams, norāda uz studiju gaitā apgūstamajiem
papildkursiem.
Uz "Literatūrzinātnes" doktorantūras padomes priekšlikuma pamata pretendents tiek
imatrikulēts DU doktorantūras programmā.
Doktorants kopā ar zinātnisko vadītāju, ņemot vērā doktora studiju programmas padomes
ieteikumus, izstrādā individuālo studiju un pētniecības programmu, ko apstiprina studiju
programmas direktors.

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

2.5.6.2. Prakse
Doktora studiju programmas "Literatūrzinātne" programmā prakse nav paredzēta.

2.5.7. VĒRTĒŠANAS SISTĒMA
Doktoranta studiju kvalitātes novērtēšanas sistēmai ir daudzpusīgs raksturs, ko veido, no
vienas puses, doktoranta studiju darbības novērtējums, no otras puses, doktoranta zinātniskās
darbības novērtējums.
Regulārai studiju kvalitātes noteikšanai tiek praktizētas jau tradicionālās zināšanu pārbaudes
formas studiju kursu noslēgumā – eksāmeni un diferencētās ieskaites.
Par doktoranta studiju darbības vērtējuma svarīgu kritēriju kļūst piedalīšanās teorētisko
semināru diskusijās par kādu noteiktu zinātnisku problēmu, kas liecina gan par doktoranta
zinātniskās literatūras zināšanām un tās izpratni, gan par viņa spējām rast zinātniskajām
problēmām nestandarta risinājumus.
Par doktoranta darbības vērtējuma svarīgāko faktoru kļūst arī viņa aktivitātes un
produktivitātes līmenis zinātniskajā darbā: darbs arhīvos un bibliotēkās, uzstāšanās dažāda
līmeņa konferencēs un zinātniskajos semināros (sākot no katedras un beidzot ar
starptautiskajiem), kā arī viņa referātu, rakstu un promocijas darba kvalitāte.
Svarīga nozīme doktorantūras studiju procesa novērtēšanā ir promocijas darba recenzentu
vērtējumam darba aizstāvēšanas procesā, kas ļauj izdarīt būtiskas korekcijas studiju procesā.
Doktoranta zinātnisko līmeni nosaka vispirms promocijas darbs un promocijas eksāmeni, kā
arī viņa spējas risināt svarīgus zinātniskus jautājumus.
Studiju kvalitāti novērtē
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Promocijas eksāmenu komisijas svešvalodā un literatūrzinātnē;
Zinātniskais vadītājs un docētāji;
Doktora programmas padome;
Studiju virziena padome;





DU Studiju kvalitātes novērtēšanas centrs;
DU Zinātnes padome;
Promocijas padome literatūrzinātnes nozarē cittautu literatūras vēstures un
salīdzināmās literatūrzinātnes apakšnozarēs.

Katru gadu studiju virzienapašnovērtējuma ziņojums tiek iesniegts DU Studiju kvalitātes
novērtēšanas centram.

2.5.8. FINANŠU RESURSI
Programmas finansējumu veido Valsts budžeta dotācija vai juridisko un fizisko personu
līdzekļi studiju apmaksai, kā arī projektu līdzekļi. Doktoranti, kas studē Valsts budžeta
finansētajās vietās, var pretendēt uz stipendijām vai kredītam pielīdzinātām stipendijām, kā arī
citu institūciju piešķirtajām stipendijām (grantiem).
2009./2010. studiju gadā Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta "Atbalsts Daugavpils
Universitātes doktorantūras studiju īstenošanai" ietvaros atklāta konkursa kārtībā
mērķstipendijas saņēma zinātniskā grāda pretendentes Inna Dvorecka, Irina Presņakova,
Mārīte Opncāne un 2. kursa studente Oksana Komarova. 2010./2011.studiju gadā stipendiju
saņēma zinātniskā grāda pretendentes Inna Dvorecka (darbu aizstāvējusi 2011. gada jūnijā),
Inese Valtere un Tatjana Lavrecka (aizstāvēšanas nozīmētas uz 2012. gada februāri) un 3.
kursa studente Oksana Komarova.
2010./2011. gadā studiju maksa doktora studiju programmā "Literatūrzinātne" pirmajā studiju
gadā bija 1188 Ls, otrajā studiju gadā 1286 Ls, trešajās studiju gadā 1440 Ls.Promocijas
aizstāvēšanās izmaksas atkarīgas no sastādāmās tāmes, taču DU Senāta 2011. gada 30. maija
sēdē tika noteiktas maksimālās promocijas izmaksas -1070 Ls.

2.5.9. STUDIJU PROGRAMMAS PERSPEKTĪVAIS NOVĒRTĒJUMS
2.5.9.1. Studiju programmas atbilstība akadēmiskās / profesionālās
izglītības standartam
Doktora studiju programma atbilstprasībām, ko paredz Latvijas Republikas Augstskolu
likums, Daugavpils Universitātes Satversme, Zinātniskās darbības likums (spēkā no 2005.
gada 5. maija) un Latvijas Republikas Ministru kabineta 2005. gada 27. decembra noteikumi
Nr. 1001 "Doktora zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas) kārtība un kritēriji".

2.5.9.2. Studiju programmas atbilstība profesijas standartam
Nav paredzēts.

2.5.9.3. Studiju rezultātu un programmas salīdzinājums līdzīgām
studiju programmām Latvijā (1) un Eiropas Savienības valstīs (2)
Doktora studiju programmas būtiski atšķiras ne tikai dažādās valstīs, bet arī dažādās
universitātēs. Un pamatatšķirība ir tai apstāklī, ka vienā daļā universitāšu ir pietiekami solīda
lekciju un semināru veida studiju programma, bet citās universitātēs doktoranti strādā
patstāvīgi pēc noteiktas programmas, bez kontaktstundām, doktorantu un docētāju tikšanos
aprobežojot tikai ar konsultāciju sistēmu. Visbeidzot, ir universitātes, kurās abi nosauktie
doktorantu sagatavošanas veidi tiek apvienoti, bet kontaktnodarbības tiek organizētas
galvenokārt kā teorētiski semināri par vēsturiski literāriem problēmjautājumiem.
Daugavpils Universitātes doktora studiju programmas salīdzinājums ar līdzīgām studiju
programmām Latvijā:
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ar Latvijas Universitātes doktora studiju programmu "Filoloģija".

Filoloģijas doktora studiju kopējais apjoms LU ir 144 KP. Studiju ilgums: pilna laika studijas
ilgst trīs gadus, nepilna laika studijas – četrus gadus.
LU doktora studiju programma sastāv no 4 blokiem:
Vispārpielietojamo prasmju apguve – 6 KP
Pedagoģiskā un zinātnes popularizēšanas darbība – 20 KP
Speciālo teorētisko kursu apguve (promocijas eksāmens, eksāmens svešvalodā, individuālie
kursi) – 18 KP
Individuālais pētniecības darbs un promocijas darba izstrāde, aizstāvēšana – 100 KP.
Studiju programmu veido katrs doktorants individuāli, saziņā ar sava darba zinātnisko
vadītāju.
1. studiju gadā doktorants apgūst teorētiskos kursus un attiecīgās apakšnozares jaunākās
pētniecības metodes, kā arī pētniecisko literatūru attiecīgajā jomā;
2. studiju gadā – patstāvīgu lekciju sagatavošana un nolasīšana bakalaura vai maģistra studiju
programmas ietvaros, piedalīšanās zinātniskos semināros, konferencēs, publikāciju
sagatavošana.
3. studiju gadā – promocijas darba uzrakstīšana un sagatavošana aizstāvēšanai, piedalīšanās
zinātniskās konferencēs un semināros, publikācijas par disertācijas tematu.
Nepilna laika studiju norises struktūrā pirmo divu gadu apjomu plāno apgūšanai 3 gados.
DU tāpat kā LU studijas klātienē ilgst 3 gadus, neklātienē – 4 gadus.
Starp šīm programmās ir viena principiāla atšķirība – LU nav literatūrzinātnisku kursu, liels
uzsvars tiek likts uz doktorantu patstāvīgo darbu.
Mēs uzskatām, ka, lai sarakstītu doktora darbu ir nepieciešama fundamentāla teorētiski
vēsturiska sagatavotība, kas sniedzas ārpus bakalaura un maģistra studiju programmām. Ir
nepieciešama doktorantu zinātniski pētnieciskās metodoloģijas izveide. Tieši teorētiski
metodoloģiskie semināri ir svarīgākais faktors, kas formē doktorantu zinātnisko metodoloģiju.
Daugavpils Universitātes doktora studiju programmas salīdzinājums ar līdzīgām studiju
programmām Eiropas Savienības valstīs:
Daugavpils Universitātes doktora programmas salīdzinājums ar Jagelonas Universitātes
(Krakova) doktora studiju programmu "Filoloģija".
Jagelonas Universitātē doktora studiju ilgums ir 4 gadi.
Programmā ir paredzēti šādi studiju bloki:









seminārs ar zinātnisko vadītāju (konwersatorium promotorskie),
zinātniskā darba seminārs I un II,
metodoloģijas seminārs,
doktorantu seminārs,
filozofija,
doktoranta lekcija,
nodarbības ar studentiem,
svešvaloda.

Jagelonas Universitātes programmas pamatā ir metodoloģisko semināru plašs spektrs, kā arī
regulāras konsultācijas ar zinātnisko vadītāju semināra (konwersatorium promotorskie)
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ietvaros. Šajā ziņā DU programma ir tuva Jagelonas Universitātes programmai. Jagelonas
Universitātes programma, tāpat kā DU, programma paredz svašvalodas apguvi.
Citādi Jagelonas Universitātes un DU doktora studiju programma ir atšķirīgas.
Daugavpils Universitātes doktora programmas salīdzinājums ar Tallinas Universitātes doktora
studiju programmu "Krievu literatūra un kultūra".
Tallinas Universitātes Doktora studiju programmas apjoms ir 120 KP, studiju ilgums – 4 gadi.
Tallinas Universitātes doktora studiju programmu veido:
1)

Obligātie kursi (16 KP)





2)

zinātniskā darba izveides metodoloģija,
zinātniskās analīzes metodes,
augstskolas pedagoģija,
prakse augskolas pedagoģijā;
Speciālie kursi (24 KP)







zinātniskā darbība, kas saistīta ar promocijas darba tēmu (konferences, publikācijas,
lekciju lasīšana, konferenču un semināru organizēšana)
individuālais teorētiskais kurss ar promocijas darba vadītāju,
literatūras un kultūras aktuālas problēmas,
pētnieciskā darba avoti,
speciālkurss vai speciālseminārs pēc izvēles.

Tallinas Universitātes doktora studiju programma pamatā ir līdzīga DU doktora studiju
programmai „Literatūrzinātne”, līdzīga ir arī promocijas darba izstrādes sistēma un posmi.
Tallinas Universitātes „Individuālais teorētiskais kurss ar promocijas darba vadītāju” pēc
būtības atbilst DU doktora programmas „Literatūrzinātne” kursam „Promocijas darba
metodoloģiskais seminārs”.
DU programmā nav pedagoģiskā bloka, kā arī avotmācības kursa. Avotmācības kursa
ieviešana turpmāk DU doktora studiju programmā ir iespējama.

2.5.10. STUDĒJOŠIE
2.5.10.1. Studējošo skaits
Studiju gads

1. kurss

2. kurss

3. kurss

2012./2013.

3

6

6

2.5.10.2. Pirmajā studiju gadā imatrikulēto studējošo skaits
2012. gada rudenī doktora studiju programmā Literatūrzinātne imatrikulēti 5 studenti.

2.5.10.3. Absolventu skaits

107

Studiju gads

Absolventu skaits

2012.

3

2.5.10.4. Studējošo aptauju rezultāti un to analīze
Katra studiju gada beigās doktora studiju programmas "Literatūrzinātne" studenti tiek
aptaujāti, lai sekmētu studiju procesu.
I. 2012./2013. gada aptauju rezultāti rāda, kakopumā stundu skaits studiju kursos
apmierina studējošos, kaut arī pastāv vēlēšanās palielināt stundu skaitu "Svešvalodā",
"Komparatīvistikas vēsturē", "Teorētiskajā seminārā" un "Promocijas darba metodoloģiskajā
seminārā".
Diagramma 2.5.10.4.1.
Stundu skaits attiecīgajā studiju kursā 1. kurss
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Diagramma 2.5.10.4.2. Stundu skaits attiecīgajā studiju kursā 2. kurss
70
60
50
40
30
20
10
0

jāpalielina
jāsamazina
jāatstāj bez izmaiņām

Diagramma 2.5.10.4.3.Stundu skaits attiecīgajā studiju kursā. 3. kurss
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II. Uz jautājumu, vai studējošos apmierina doktora studiju programmas "Literatūrzinātne"
realizācija kopumā, var redzēt, ka studiju programma pilnīgi pamatā apmierina 1. kursā
studējošos, pilnīgi apmierina 2. un 3. kursā studējošos. (skat.4., 5., 6. diagrammu). Aptaujas
anketu kopsavilkums
Jautājums
Vai jūs apmierina studiju programma
kopumā?
Kā Jūs vērtējat studiju procesa
nodrošinājumu ar mācību literatūru un
metodiskajiem materiāliem?
Vai izvēles kursu piedāvājums ir
pietiekams?
Vai studiju programmas nodrošinājums
ar vieslektoriem ir pietiekams?
Kā Jūs vērtējat sadarbību ar
mācībspēkiem?

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

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

Pamatā
apmierina
33%
33%
40%
-

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

2.5.10.5. Absolventu aptauju rezultāti un to analīze
Studiju programmas „Literatūrzinātne” efektīvas funkcionēšanas nodrošināšanai un
turpmākās attīstības sekmēšanai tiek uzturēti pastāvīgi kontakti ar absolventiem. Sadarbība
realizējas gan tiešā saziņā ar absolventiem, gan veicot aptaujas. Šāda veida kontakti nodrošina
atgriezenisko saikni ar darba tirgus dalībniekiem – diplomētiem speciālistiem. Aptauju
rezultāti un izteiktie ierosinājumi un priekšlikumi ļauj dinamiski reaģēt uz izmaiņām darba
tirgū un pieprasījumu.
Studiju programmas„Literatūrzinātne” absolventu pašreizējā nodarbošanās galvenokārt ir
saistīta ar Daugavpils Universitāti, kur viņi strādā par mācībspēkiem (11 mācībspēki),
bibliotēkas darbiniekiem (2), kā arī Daugavpils pilsētas ģimnāzijās un vidusskolās (2),
Rēzeknes Augstskolā (2) u.c.

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

2.6. DOKTORA STUDIJU PROGRAMMA „VALODNIECĪBA”
2.6.1. STUDIJU PROGRAMMAS MĒRĶI UN UZDEVUMI
Mūsdienas universitātēm ir izvirzīti īpaši pienākumi un loma: ne tikai izglītības sniegšana un
jaunu zināšanu radīšana, bet, jo īpaši, jauno zinātnieku paaudzes veidošana un akadēmiskās
pēctecības nodrošināšana.
Valodniecība ir sazarojusies atsevišķās teorētisko pētījumu jomās, un viens no tās
apakšvirzieniem ir valodu pētījumi salīdzināmā un sastatāmā aspektā. Pieaug šādu pētījumu
nozīmība gan teorētiskā, gan praktiskā ziņā. Pētījumi kļūst vēl aktuālāki multilingvālā un
multikulturālā situācijā, kāda ir Eiropas Savienībā.
Daugavpils Universitātes lingvistu pētniecības virziens ir saistīts tieši ar kontrastīvajiem
pētījumiem, un DU nodrošina bakalaura un maģistra studiju programmas latviešu, krievu,
angļu, vācu, poļu filoloģijā. Jāņem vērā arī Daugavpils un reģiona multietniskā un
multikulturālā vide.
Programmas aktualitāti nosaka šādi faktori:





tālāka salīdzināmo un sastatāmo pētījumu kā svarīgas valodniecības apakšnozares
attīstība Latvijā;
mūsdienu Eiropas, tai skaitā Baltijas valstu, valodu izpētes nepieciešamība;
salīdzināmās un sastatāmās valodniecības attīstība, kas dod iespēju izprast nacionālo
pasaules ainu savdabīgumu un to savstarpējo saikni;
akadēmiskā personāla attīstība atbilstoši reģiona vajadzībām.

DU doktora studiju programma valodniecībā ir veidota atbilstoši Latvijas Republikas
Augstskolu likuma, DU Satversmes un citu normatīvo aktu prasībām un nodrošina iespējas
akadēmiskās izglītības pilnveidošanai. Prasības doktora studiju programmai un promocijas
darbam noteiktas Zinātniskās darbības likumā (spēkā no 2005. gada 5. maija) un LR Ministru
kabineta 2005. gada 27. decembra noteikumos Nr. 1001 „Doktora zinātniskā grāda
piešķiršanas (promocijas) kārtība unkritēriji”.
Programmas vispārīgais mērķis ir iegūt starptautiski pielīdzināmu zinātņu doktora grādu.
Valodniecības nozares salīdzināmās un sastatāmās valodniecības apakšnozares doktora
studiju konkrētais mērķis ir sagatavot augsti kvalificētus zinātniekus un mācībspēkus
valodniecībā. Mērķis ir sasniedzams, realizējot šādus uzdevumus:
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nodrošinot doktorantiem iespēju sekmīgi apgūt studiju programmu un iegūt tai
atbilstošas kompetences;
nodrošinot mūsdienu valodas parādību analīzes metodoloģiju apguvi, kas ļauj risināt
salīdzināmās un sastatāmās valodniecības konkrēto zinātnisko problēmu izpēti;
pilnveidojot un padziļinot teorētiskās studijas tādā apjomā, kas ļauj analizēt konkrētas
zinātniskās problēmas plašā lingvistisko paradigmu kontekstā;








sagatavojot doktorantus patstāvīgam, radošam zinātniskam darbam, iesaistot
zinātniskajās konferencēs Latvijā un ārvalstīs, sagatavojot publikācijas
ievērojamākajos lingvistiskajos žurnālos un zinātnisko rakstu krājumos, tādējādi
atspoguļojot pētījuma rezultātus;
radot optimālus apstākļus doktorantiem izvirzīto uzdevumu īstenošanai: iespējas
strādāt bibliotēkās un arhīvos ārvalstīs, iespējas piedalīties projektos, apmaiņas
programmās u.c.;
iesaistot doktorantus zinātnisko projektu izpildē;
veidojot attieksmes, kas saistītas ar pētījumu veikšanu – precizitāti, atbildību,
korektumu.

2.6.2. IEGŪSTAMIE STUDIJU REZULTĀTI ZINĀŠANU,

PRASMJU UN KOMPETENČU

FORMĀ

Doktora studiju programma ir veidota tā, lai nodrošinātu patstāvīgā pētnieciskā darba izstrādi
ar zinātniski oriģinālu un pārbaudītu rezultātu iegūšanu salīdzināmās un sastatāmās
valodniecības apakšnozarē.Studiju laikā vienlaicīgi ar promocijas darba izstrādāšanu notiek
teorētiskās studijas un praktisko iemaņu apguve:







padziļināta teorētisko kursu apguve valodniecībā;
jaunāko valodniecības pētījuma metožu apguve un pielietošana praksē;
lektora, projektu izstrādātāja vai realizētāja, dažāda līmeņa studiju darbu vadītāja
pieredzes gūšana, piedaloties maģistra, bakalaura studiju programmu un pētniecisko
projektu realizācijā;
piedalīšanās ar referātiem starptautiskās zinātniskās konferencēs un semināros;
pētījuma rezultātu noformēšana un iesniegšana publicēšanai zinātniskajos izdevumos.
Jaunais zinātnieks

 spēj parādīt, ka pārzina un izprot
aktuālākās mūsdienu lingvistikas
paradigmas un teorētiskās nostādnes
 pārvalda zinātniskā darba
izstrādes metodoloģiju un pētniecības
metodes lingvistikā

izprot salīdzināmās un
sastatāmās lingvistikas teorētiskās
nostādnes:
- teksta analīzes principus
- nozīmes analīzes teorijas
- etnolingvistiskās attieksmes dažādu
valodu un tautas vēstures aspektā
- spēj veikt pētījumus starptautiskā
līmenī un kontekstā

 spēj kritiski izvērtēt un izvēlēties
zinātniskam pētījumam atbilstošas
metodes
 spēj veikt apjomīgu oriģinālu
pētījumu starptautiskā līmenī
 spēj iesaistīties zinātniskajā
komunikācijā par savu zinātniskās
darbības jomu ar sabiedrību kopumā
 spēj patstāvīgi paaugstināt savu
zinātnisko kvalifikāciju,
 spēj īstenot zinātniskus projektus,
vadīt pētnieciskus vai attīstības
uzdevumus
- sava pētījuma tēmas un
metodoloģijas pamatošana


spēj realizēt pētījumus,
veicot kritisku analīzi, sintēzi un
izvērtēšanu, starptautiskā līmenī
un kontekstā

spēj izvērtēt
metodiku
atbilstību
izvēlētajam
zinātniskajam pētījumam vai
projektam

spēj
patstāvīgi
izvirzīt
pētījuma ideju, plānot, strukturēt
un vadīt zinātniskus projektus

zināšanas
prasmes
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kompetence

Jaunajam zinātniekam ir izveidojušās noteiktas attieksmes:






atbildība par paša paveiktā pētnieciskā darba precizitāti un zinātnisko korektumu;
tieksme pilnveidoties atbilstoši savas zinātniskās darbības sfērai;
spēja uzņemties akadēmisku un profesionālu atbildību;
prasme pieņemt lēmumus sarežģītu akadēmisku un profesionālu uzdevumu plānošanai
un veikšanai;
koleģialitāte un komunikabititāte.

2.6.3. STUDIJU PROGRAMMAS SATURS UN PLĀNS
Tabula 2.6.3.1. Doktora studiju programmas Valodniecība (salīdzināmās un sastatāmās
valodniecības apakšnozare) saturs
Kursa nosaukums

KP

Pārbaudes
forma

Individuālais pētniecības darbs un
promocijas darba izstrādāšana

92

6 iesk.

Docētāji

Obligātie kursi: 22 KP
Promocijas darba metodoloģija

2
4

Valodniecības pētniecības virzieni

Semantika: nozīmes analīzes teorijas

2

Teorētiskais seminārs

10

Svešvaloda

4

diferenc.
ieskaite
diferenc.
ieskaite,
eksāmens
diferenc.
ieskaite

5 diferenc.
ieskaites
1 diferenc.
ieskaite,
eksāmens

Dr. philol., prof. M. Burima
Dr. philol., doc. N. Jundina

Dr. habil. philol,. prof. Z.Ikere
Dr. habil. philol,. prof. Z.Ikere
Dr. philol., prof. V.Šaudiņa
Dr. philol., asoc. prof.G. Sirica
Dr. philol., asoc. prof. L. Balode
Dr. philol., asoc. prof. A.Kuzņecovs
Dr. philol., prof. L. Leikuma
Dr. philol., pētn. I. Kačāne
Mg. philol. V. Taļerko

Izvēles kursi: 6 KP
Valoda un tautas vēsture

2

Mūsdienu etnolingvistika

2

Leksikogrāfija mūsdienu kultūrkontekstā
Teksta sastatāmās analīzes principi
Sastatāmās un salīdzināmās lingvistikas
aspekti
Diahronija baltu-slāvu sastatāmajos
pētījumos
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2
2
2
2

diferenc.
ieskaite
diferenc.
ieskaite
diferenc.
ieskaite
diferenc.
ieskaite
diferenc.
ieskaite
diferenc.
ieskaite

Dr. philol., prof. V.Šaudiņa
Dr. philol., asoc. prof.
J. Koroļova
Dr. philol., prof. A. Vulāne
Dr. philol., asoc. prof. G.Sirica
Dr. philol., doc. G.Pitkeviča
Dr. philol., asoc. prof. A.Kuzņecovs

2.6.4. STUDIJU PROGRAMMAS ORGANIZĀCIJA
DU doktora studiju programma „Valodniecība” ir veidota atbilstoši doktora studiju
programmām un promocijas darbiem noteiktajām prasībām Zinātniskās darbības likumā
(spēkā no 2005. gada 5. maija), LR Ministru kabineta 2005. gada 27. decembra noteikumos
Nr. 1001 „Doktora zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas) kārtība un kritēriji” un citu
normatīvo aktu prasībām.
Doktora studiju programma ir organiski saistīta ar bakalaura un maģistra studiju
programmām, visas šīs programmas veido viengabalainu DU akadēmiskās izglītības sistēmu
valodniecībā.
Atšķirībā no bakalaura studiju programmas (pamatā ir valodas sistēmas un valodas vēstures
izpēte) un maģistra studiju programmas (pamatā ir lingvistikas teorijas izpēte), DU doktora
studiju programmai ir teorētiska ievirze, un tās pamatā ir pasaules ainas atspoguļošanās
nacionālajās valodās un to salīdzināmie un sastatāmie aspekti. Tai pat laikā tās ir pētniecībā
balstītas studijas un patstāvīgi pētījumi.
Programma sastāv no teorētiskiem lekciju kursiem, semināriem un promocijas darba
izstrādes. Lekciju kursi un semināri iedalāmi divās grupās: obligātie kursi, obligātās izvēles
kursi.
Gatavojot programmu virziena akreditācijai, veiktas izmaiņas tās struktūrā, kā arī
kredītpunktu apjomā.
Pilna un nepilna laika studijas doktora studiju programma atbilst 120 kredītpunktiem (2003.
g.akreditētajā programmā – 144 KP):




individuālais pētniecības darbs un promocijas darba izstrādāšana – 92 kredītpunkti;
obligātie lekciju kursi – 22 kredītpunkti;
obligātās izvēles kursi – 6 kredītpunkti.

Kredītpunktu apjoma samazināšana veikta, saglabājot programmai būtiskos priekšmetus un to
savstarpējās sakarības.
Obligātajos kursos iekļauti tādi pamatkursi kā “Valodniecības pētniecības virzieni”,
„Semantika: nozīmes analīzes teorijas”, „Promocijas darba metodoloģija”, “Teorētiskais
seminārs”. Šo kursu mērķis ir sagatavot doktorantus tādā līmenī, lai viņi spētu brīvi
orientēties mūsdienu valodniecības metodoloģiskajos virzienos un doktora pētījuma
metodoloģiskās bāzes izveidē. Teorētiskais seminārs notiek gandrīz visu studiju laiku, t.i.,
piecus semestrusun tā mērķis veidot doktoranta pētījuma metodoloģisko bāzi, avotus, apzināt
jaunākos pētījums izvēlētajā pētījuma virzienā.
Salīdzinot ar iepriekš akreditēto programmu, izvēles kursos aplūkoti ar salīdzināmo un
sastatāmo valodniecību saistītie kursi: „Valoda un tautas vēsture”, „Mūsdienu
etnolingvistika”, „Leksikogrāfija mūsdienu kultūrkontekstā”, „Teksta sastatāmās analīzes
principi”, „Sastatāmās un salīdzināmās lingvistikas aspekti”, „Diahronija baltu-slāvu
sastatāmajos pētījumos”.
Šo kursu galvenais uzdevums ir vispusīga salīdzināmo un sastatāmo valodu vienību un
kategoriju, kā arī valodu pasaules ainu izpēte. Tas viss ļauj aplūkot konkrēto nacionālo valodu
plašā kultūras kontekstā un zināmā mērā noteikt pētāmās parādības vietu kultūras vērtību
sistēmā.
Doktora studiju programmā tiek paredzēta vienas Eiropas valsts valodas apguve un, pirmkārt,
angļu valodas apguve, jo tā ir starptautiska zinātniskās komunikācijas valoda. Doktoranti var
apgūt arī citas svešvalodas: vācu, franču vai kādu no skandināvu valodām.
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Promocijas darbs ir patstāvīgs oriģināls pētījums par kādu aktuālu zinātnisku problēmu
salīdzināmajā un sastatāmajā valodniecībā. Promocijas darba izstrādes stratēģijai un tehnikai
paredzēts kurss “Promocijas darba metodoloģija”.
Promocijas darba galvenie posmi:
I studiju gads – materiālu vākšana zinātniskajam pētījumam un zinātnisko darbu kopuma
apguve par pētāmo problēmu, promocijas darba koncepcijas galīga noformulēšana, viena vai
divu rakstu sagatavošana publicēšanai par promocijas darba atsevišķiem jautājumiem.
II studiju gads – materiālu papildināšana zinātniskajam pētījumam,promocijas darba daļas
izstrāde, divu vai triju rakstu par promocijas darba nozīmīgākajiem jautājumiem iesniegšana
publicēšanai, uzstāšanās vienā vai divās starptautiskās zinātniskās konferencēs ar veiktā
pētījuma materiālu analīzi. Promocijas darba uzrakstītās daļas apspriešana katedras sēdē vai
Valodniecības programmas padomes sēdē.
III studiju gads – promocijas darba izstrāde, promocijas darba teksta sagatavošana
apspriešanai, divu vai triju rakstu par promocijas darba pamatjautājumiem iesniegšana
publicēšanai, uzstāšanas vienā vai divās starptautiskās zinātniskās konferencēs par veikto
pētījumu.
Studiju laikā doktorantam nepieciešams publicēt vismaz piecus rakstus (divi no tiem var būt
iesniegti publicēšanai) vispāratzītos recenzējamos zinātniskajos žurnālos (izdevumos), kas
iekļauti Latvijas Zinātnes padomes apstiprinātajā zinātnisko izdevumu sarakstā.
Doktora studiju noslēgumā Valodniecības programmas padomē tiek izvērtēti un apspriesti
studiju pētnieciskā darba rezultāti, un tiek pieņemts lēmums ar ieteikumu iesniegt darbu
aizstāvēšanai vai turpināt tā pilnveidošanu noteiktā laika posmā.

2.6.5. IMATRIKULĀCIJAS NOTEIKUMI
Pamatnosacījums imatrikulācijai ir maģistra grāds filoloģijā un tai radniecīgās nozarēs vai tam
pielīdzināma augstākā izglītība, kā arī jākārto šādi pārbaudījumi:




vispārīgā valodniecība;
svešvaloda (angļu, vācu vaifranču);
referāts par pētījuma tēmu.

2.6.6. STUDIJU PROGRAMMAS PRAKTISKĀ ĪSTENOŠANA
2.6.6.1. Izmantojamās studiju metodes un formas
Studiju programmas realizācijāizmantotās metodes un formas nosaka programmas specifika.
Doktora studiju nozīmīgākāsdarba formas ir individuālais studiju un pētniecības darbs, bet
studiju darbā tiek izmantotas daudzveidīgas formas un metodes: lekcijas, semināri un
zinātniskas diskusijas, patstāvīgas zinātniskās literatūras studijas, empīriskā materiāla
vākšana, referāti, prezentācijas, rakstu sagatavošana, promocijas darba izstrāde.
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.
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2.6.6.2. Prakse
Studiju programmā prakse nav paredzēta.

2.6.7. VĒRTĒŠANAS SISTĒMA
Vērtēšanas pamatprincipi ir izstrādāti atbilstoši 03.01.2002. MK noteikumiem Nr.2, kas ietver
šādus kritērijus:





vērtējuma obligātuma princips – nepieciešams iegūt pozitīvu vērtējumu par
programmas satura apguvi;
vērtēšanā izmantoto pārbaudes veidu dažādības princips – programmas apguves
vērtēšanā izmanto dažādus pārbaudes veidus; pārbaudes pamatformas ir 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.

Studiju rezultātus vērtē 10 ballu skalā (pozitīvs vērtējums: 10 – 4 balles).
Tātad studējošo zināšanu un individuālās sekmības vērtēšanā tiek ņemti vērā trīs kritēriji:
1) kvalitātes kritērijs (atzīmes atsevišķos studiju kursos),
2) kvantitatīvais kritērijs (iegūtais kredītpunktu skaits),
3) integrētais kritērijs (vidējā svērtā atzīme).
Vērtēšanas kritēriji, metodes un prasības kredītpunktu iegūšanai ir izklāstīti studiju kursu
aprakstos.
Lai studiju procesā nodrošinātu studiju programmas rezultātu sasniegšanu paredzētajā laikā,
notiek starprezultātu pārbaude. Parasti šādi pārbaudījumi ietver ziņojumus
semināros,referātus, testus, esejas, prezentācijas, pastāvīgos darbus, piedalīšanos diskusijās
u.c.
Studiju kursu aprakstos ir iekļautas prasības doktora studiju kursu apguvei un pārbaudes
formas, kuras definē studiju kursa docētājs un apstiprina DU Studiju padome.Ar atzīmi tiek
vērtēti visi studiju kursi (diferencētās ieskaites 10 ballu sistēmā, eksāmeni tiek kārtoti tikai
studiju kursā „Valodniecības pētniecības virzieni” un svešvalodā.
Par studiju un pētnieciskā darba rezultātiem, analizējot individuālā plāna izpildi, doktorants
reizi gadā atskaitās Valodniecības programmas padomei, kurā tiek pieņemts lēmums par
rezultātu atbilstību studiju programmai.

2.6.8. FINANŠU RESURSI
Programmas finansējumu veido Valsts budžeta dotācija vai juridisko un fizisko personu
līdzekļi studiju apmaksai, kā arī projektu līdzekļi. Doktoranti, kas studē Valsts budžeta
finansētajās vietās, var pretendēt uz stipendijām vai kredītam pielīdzinātām stipendijām, kā arī
citu institūciju piešķirtajām stipendijām (grantiem).
2009./2010. studiju gadā Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta „Atbalsts Daugavpils
Universitātes doktorantūras studiju īstenošanai” ietvaros atklāta konkursa kārtībā
mērķstipendijas saņēma zinātniskā grāda pretendentes Inta Vingre, Svetlana Polkovņikova,
Elvīra Isajeva un 3. studiju gada doktorante Inese Zuģicka, kā arī 2. studiju gada doktorante
Ilze Oļehnoviča (stipendiju saņēma pavasara semestrī). 2010./2011.studiju gadā stipendiju
saņēma zinātniskā grāda pretendentes Irita Saukāne (rudens semestrī) un Veronika Ruža.
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2011./2012.studiju gadā ESF stipendiju saņēma zinātniskā grāda pretendente Ilze Oļehnoviča
un 2. stud. gada doktorante Kristīne Kuņicka. 2012./2013. studiju gadā ESF mērķstipendiju
saņēma 3. stud. g. doktorantes Kristīne Kuņicka, Diāna Rubene, Jeļena Tretjakova.
2008./2009. st. gadā studiju maksa 1. studiju gadam bijaLs 1440 pilna laika un Ls 1100
nepilna laika studijās. 2009./2010. studiju gadā maksa 1. studiju gadam Ls 1200, nepilna laika
studijām Ls 900 studiju gadā.
2011./2012.studiju gadā visi doktoranti studē par valsts budžeta līdzekļiem; viena studējošā
izmaksas gadā ir Ls 872,30; arī 2012./2013. studiju gadā visi doktoranti studē par valsts
budžeta līdzekļiem.

2.6.9. STUDIJU PROGRAMMAS PERSPEKTĪVAIS NOVĒRTĒJUMS
2.6.9.1. Studiju programmas atbilstība akadēmiskās / profesionālās
izglītības standartam
DU doktora studiju programma Valodniecība 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.

2.6.9.2. Studiju programmas atbilstība profesijas standartam
Nav paredzēts.

2.6.9.3. Studiju rezultātu un programmas salīdzinājums līdzīgām
studiju programmām Latvijā (1) un Eiropas Savienības valstīs (2)
Doktora studiju programmas būtiski atšķiras ne tikai dažādās valstīs, bet arī dažādās
universitātēs. Pamatatšķirība izpaužas tādējādi, ka vienā daļā universitāšu ir lekciju un
semināru veida studiju programma, savukārt citās universitātēs doktoranti vairāk strādā
patstāvīgi pēc noteiktas programmas, doktorantu un docētāju tikšanos galvenokārt
aprobežojot tikai ar konsultācijām. Visbeidzot, ir universitātes, kurās abi nosauktie doktorantu
sagatavošanas veidi tiek apvienoti, bet kontaktnodarbības tiek organizētas galvenokārt kā
teorētiskie semināri par valodniecības problēmjautājumiem.
Doktora studiju programmas salīdzinājumam ar Latvijas augstskolām ir izvēlēta Latvijas
Universitāte, jo tā ir Latvijas vadošā universitāte humanitārajā jomā un ir devusi lielu
ieguldījumu lingvistikas attīstībā.
Tabula 2.6.9.3.1.
Daugavpils Universitātes un Latvijas Universitātes programmu salīdzinājums
Latvijas Universitāte

*Piedāvā
doktora
„Valodniecība”

Daugavpils Universitāte

studiju

programmu

* Piedāvā doktora studiju programmu
„Valodniecība (salīdzināmā un sastatāmā
valodniecība)”

*Studiju ilgums 3 gadi pilna laika studijas, 4 *Studiju ilgums 3 gadi pilna laika studijas, 4
gadi nepilna laika studijas
gadi nepilna laika studijas
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*Apjoms kredītpunktos 144 KP

*Apjoms kredītpunktos 120 KP (180 ECTS)

*Studiju programmu veido teorētiskā daļa 34 *DU programmu veido obligātie kursi 21 KP,
KP, individuālās studijas un pētniecība 102 obligātie izvēles kursi 6 KP un individuālais
KP (t.sk. 80 KP promocijas darbs)
pētniecības darbs (t.sk. promocijas darbs) 93
KP

Secinājumi:




programmas ir līdzīgas, atšķirības nosaka DU programmas ievirze salīdzināmā un
sastatāmā valodniecība;
LU dod plašākas iespējas obligātās izvēles daļā, DU tās ierobežo studējošo daudzums;
LU programma kopumā ir teorētiska.

Doktora studiju programma salīdzināta ar doktora studiju programmām ES valstīs: Adam
Mickiewicz University (Poland, Poznań) un Graduate School Empirical and Applied
Linguistics (Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Vācija); izmantoti interneta resursi:
http://www. amu.edu.pl;
http://www.uni-muenster.de/Promotionskolleg-Sprachwissenschaft/e.
Tabula 2.6.9.3.2.
Daugavpils Universitātes un Adama Mickeviča Universitātes programmu salīdzinājums
Adam Mickiewicz University (UAM)

Daugavpils Universitāte

* Piedāvā doktora studiju programmu *Piedāvā
doktora
studiju
programmu
valodniecībā poļu un klasiskās filoloģijas „Valodniecība (salīdzināmā un sastatāmā
nodaļā un moderno valodu nodaļā
valodniecība)”

*Studiju ilgums 4 gadi (8 semestri)

*Studiju ilgums 3 gadi pilna laika studijas, 4
gadi nepilna laika studijas

*Apjoms kredītpunktos 180 ECTS

*Apjoms kredītpunktos 120 KP (180 ECTS)

*Studiju programmu veido lekcijas un
semināri (katru studiju gadu 4 vispārīgi
teorētiski kursi, ieskaitot 1 kursu izvēlētajā
specializācijā), individuālais pētnieciskais
darbs

*DU programmu veido obligātie kursi 21 KP,
obligātie izvēles kursi 6 KP un individuālais
pētniecības darbs (t.sk. promocijas darbs) 93
KP

Secinājumi:
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UAM doktoranti ir virzīti strādāt patstāvīgi, taču katram doktorantam tiek veidots
individuāls plāns, kas paredz pētnieciskos un studiju uzdevumus, kā arī pedagoģiskās
aktivitātes augstskolā;
UAM doktoranti iegūst zinātnieka, kas var piedalīties projektos, vadīt un piedalīties
zinātniskās diskusijās, un augstskolas mācībspēka prasmes un iemaņas;
Promocijas darba izstrādei UAM un DU atvēlēta liela programmas daļa.

Tabula 2.6.9.3.3.
Daugavpils Universitātes un GSE programmu salīdzinājums
Graduate School Empirical and Applied Daugavpils Universitāte
Linguistics (GSE)
* Piedāvā starpdisciplināru doktora studiju
programmu ar uzsvaru lingvistikā

Piedāvā
doktora
studiju
programmu
„Valodniecība (salīdzināmā un sastatāmā
valodniecība)”

*Studiju ilgums 3 gadi (6 semestri, nepilna
laika studijās 12 semestri)

*Studiju ilgums 3 gadi pilna laika studijas, 4
gadi nepilna laika studijas

*Apjoms kredītpunktos 180 ECTS

*Apjoms kredītpunktos 120 KP (180 ECTS)

*Studiju programmu veido individuāli plānoti
10 ECTS, izvēles kurss (mācīšana, lekciju
lasīšana, publicēšana) 8 ECTS, izvēles kurss
(zinātnisko aktivitāšu organizēšana un
papildstudijas) 12 ECTS un disertācija kādā no
lingvistikas jomām

*DU programmu veido obligātie kursi 21 KP,
obligātie izvēles kursi 6 KP un individuālais
pētniecības darbs (t.sk. promocijas darbs) 93
KP

Secinājumi:





GSE ir lielāka pārraudzība disertācijas izstrādē, tiek veidots detalizēts plāns, notiek
doktorantu kolokvijs disertācijas pieteikuma aizstāvēšanai (1. sem. beigās), pārskats 3.
sem. un 5. sem.
GSE doktoranta darbu pārrauga divi fakultātes docētāji;
Promocijas darba izstrādei GSE un DU atvēlēts līdzvērtīgs apjoms kredītpunktos.

Apkopojot programmu salīdzinājumu, varam secināt, ka doktorantūras studiju programmas
uzbūve ir visai līdzīga, tomēr redzamas arī atšķirības, un proti,
1) DU programmai ir noteikta ievirze – salīdzināmā un sastatāmā valodniecība,
2) kaimiņvalstu augstskolās studiju programmas apjoms kredītpunktos ir gan tāds pats kā DU
(180 ECTS), gan arī lielāks (240 ECTS),
3) studiju programmas virzītas uz doktoranta patstāvīgo darbu, tomēr pastiprinot pārraudzību
promocijas darba izstrādē, ko piedāvā arī DU studiju programma.
Salīdzinājums rāda, ka studiju programma piedāvā aptuveni tādu pašu sagatavotību kā citās
valstīs Eiropā.

2.6.10. STUDĒJOŠIE
2.6.10.1. Studējošo skaits
Doktora studiju programma ir DU realizēto filoloģijas bakalaura un maģistra studiju
programmu turpinājums, tāpēc studējošo kopskaits, pamatstudiju un augstākā līmeņa
studējošos ieskaitot, piem., 2009./2010. bija 330 studējošie (tai skaitā 268 bakalaura un 62
maģistra programmu studējošie). Doktorantūrā studēja 6 doktoranti.
2011./2012. un 2012./2013. studiju gadā studēja pa 10 doktorantiem. 2011./2012. st.g.
doktorante Diāna Rubene studēja ERASMUS apmaiņas programmā Lodzas Universitātē.
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Tabula 2.6.9.3.4.
Studējošo skaits studiju programmā „Valodniecība” (2008–2013)

Studentu skaits pa studiju gadiem

2012.g.

1.

2.

3.

4.

2

2

6

-

Kopā
studē
10

Absolventu

Eksmatrikulēto
skaits

skaits

(atbirums)

1

-

Tabula 2.6.9.3.5.
Vārds, uzvārds
Jana Butāne
Kristīne Kuņicka
Jeļena Mateikoviča
Diāna Rubene
Jeļena Tretjakova
Sandra Ūdre
Marina Halimone
Nataļja Ivanova
Faina Timošenko
Nadežda Teļminova

Studiju programmas doktoranti 2012./2013. st.g.
Studiju gads
Studiju forma
Profesionālā darbība
3. st. g.
Pilna laika studijas DU
3. st. g.
Pilna laika studijas 3. st. g.
Pilna laika studijas 3. st. g.
Pilna laika studijas DU
3. st. g.
Pilna laika studijas RTU
3. st. g.
Pilna laika studijas RA
2.st. g.
Pilna laika studijas Daugavpils
10.vidussk.
2.st. g.
Pilna laika studijas Bērnu un jauniešu
centrs „Jaunība”
1. st. g.
Pilna laika studijas Skolotāja (Vārkavas
vidussk.)
1. st. g.
Pilna laika studijas -

2.6.10.2. Pirmajā studiju gadā imatrikulēto studējošo skaits
Pirmajā studiju gadā imatrikulēto skaits
2012. g.

2

2.6.10.3. Absolventu skaits
2012. g.

1

2013. g.

6

Programmu absolvējuši 10; 2012. gadā 1, 2013. gadā 6 studējošie, no tiem lielākā daļa strādā
DU Latviešu valodas katedrā, Rusistikas un slāvistikas katedrā, Angļu filoloģijas katedrā un
Vācu filoloģijas katedrā.

2.6.10.4. Studējošo aptauju rezultāti un to analīze
Lai iesaistītu studējošos studiju procesa un tā kvalitātes pilnveidē, tiek izmantotas gan
aptaujas, gan diskusijas par studiju kursu saturu un studiju procesa organizāciju. Šāda
sadarbības forma veicina un uzlabo studiju procesu, palīdz to optimizēt.
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Katra studiju gada beigāstiek veiktas studējošo aptaujas par studiju programmu kopumā
2010./2011. st. g. aptaujāti vairāk nekā 67% programmā studējošo. Studējošie vērtēja studiju
kursa svarīgumu (5 ballu sistēmā), pasniegšanas līmeni(5 ballu sistēmā), nepieciešamās
izmaiņas kursa apjomā, kā arī raksturoja studiju programmas realizāciju kopumā, sadarbību ar
mācībspēkiem, studiju programmas nodrošinājumu ar literatūru, vieslektoriem un izteica
priekšlikumus studiju programmas kvalitātes uzlabošanā.
2012./2013. st. g. pasniegšanas līmenis vērtēts kā ļoti augsts, arī studiju kursu svarīgums
vērtēts kā ļoti svarīgs, studiju programmas realizācija un sadarbība ar docētājiem vērtēta
pozitīvi.

2.6.10.5. Absolventu aptauju rezultāti un to analīze
Studiju programmas „Valodniecība” efektīvas funkcionēšanas nodrošināšanai un turpmākās
attīstības sekmēšanai tiek uzturēti pastāvīgi kontakti ar absolventiem. Sadarbība realizējas gan
tiešā saziņā ar absolventiem, gan veicot aptaujas. Šāda veida kontakti nodrošina atgriezenisko
saikni ar darba tirgus dalībniekiem – diplomētiem speciālistiem. Aptauju rezultāti un izteiktie
ierosinājumi un priekšlikumi ļauj dinamiski reaģēt uz izmaiņām darba tirgū un pieprasījumu.
Studiju programmas„Valodniecība” absolventu pašreizējā nodarbošanās galvenokārt ir saistīta
ar Daugavpils Universitāti, kur viņi strādā par mācībspēkiem (8 mācībspēki), kā arī Baltijas
Starptautiskajā akadēmijā (2), Latvijas Universitātē (1), Rēzeknes Augstskolā (1), Rīgas
Tehniskās universitātes filiālē (1) u.c.
Absolventu aptauju rezultāti:
Diagramma 2.6.10.5.1.
Studiju programmas realizēšana kopumā (%)

2012./2013.
labi
10%

0%

0%

teicami
90%

Diagramma 2.6.10.5.2.
Absolventu apmierinātība ar studiju programmā iesaistītajiemdocētājiem (%)2012/2013
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Absolventi vērtē studiju programmas saturu darba tirgus izvirzītajām prasībām kā pilnīgi
atbilstošu, kas ietekmējusi arī pašu absolventu profesionālo karjeru; teicami novērtēta
sadarbība ar mācībspēkiem, teicami un labi vērtēts studiju informatīvi tehniskais
nodrošinājums. Par studiju programmas stiprajām pusēm ir atzītsprogrammas saturs,
personāla akadēmiskā kompetence, studiju kursu kvalitāte, docētāju unvadības atsaucība un
fleksibilitāte, auditoriju darba un patstāvīgā darba līdzsvars, iespēja aprobēt pētījuma
rezultātus DU konferencēs; programmas vājās puses ir vieslektoru īpatsvars programmā.
Kā izriet no aptauju rezultātiem un atsauksmēm, doktora studiju programmas „Valodniecība”
absolventu sagatavotība darba tirgum Latvijā un pasaulē ir vērtējama kā laba, viņiem piemīt
mērķtiecība darbā, atbildības sajūta, disciplinētība, iniciatīva darbā, vēlme pilnveidoties, spēja
strādāt ar cilvēkiem u.c.

2.6.10.6. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā
Studiju programmas „Valodniecība” 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
pēcnoteiktiem 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 Valodniecības programmas
padomi vai katedrām;
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 (kā tas, piem., tika
darīts, sagatavojot studiju programmu reakreditācijai vai arī plānojot nodarbību
sarakstu un sesijas grafiku).
Ikgadējās aptaujās studējošie ļoti pozitīvi vērtē iespēju noskaidrot jautājumus individuāli gan
pie docētājiem, gan programmas direktora.
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4. PIELIKUMS
Konferences par pārskata periodu (2012. / 2013. studiju gads)
Vārds, uzvārds
Prof., Dr. habil. philol.
Fjodors Fjodorovs

Konference
XVIII Starptautiskā zinātniskā konference „Slāvu lasījumi”.
Universitāte, Daugavpils, Latvija, 2013. gada 16.–17. maijs.

Daugavpils

Starptautiskā zinātniskā konference „XXIII Zinātniskie lasījumi”. Daugavpils
Universitāte, Daugavpils, Latvija, 2013. gada 24.–25. janvāris.
DU Komparatīvistikas institūta, LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta un
Raiņa un Aspazijas muzeja zinātniskais seminārs „Raiņa dzejoļu krājumam „Gals
un sākums” – 100”.Raiņa un Aspazijas māja, Rīga, Latvija, 2012. gada 18.
decembris.
DU Rusistikas un slāvistikas katedras starptautiskais zinātniskais seminārs
„Sigizmundam Kržižanovskim –125”. Daugavpils Universitāte, Daugavpils,
Latvija, 2012. gada 13.–14. decembris.
DU Komparatīvistikas institūta zinātniskais seminārs A. Solžeņicina garstāstam
Viena diena Ivana Deņisoviča dzīvē” 50 gadi: viena diena laikmeta kontekstā.
2012. gada 7. decembris, Daugavpils
DU Komparatīvistikas institūta zinātniskais seminārs Edvards Līrs un nonsensa
kultūra. 2012. gada 26. oktobris, Daugavpils
Prof., Dr. habil. philol.
Zaiga Ikere

DU Humanitārās fakultātes starptautiskā konference „XXIII Zinātniskie
lasījumi”. Daugavpils Universitāte, Daugavpils, 2013. gada 24.–25. janvāris,
Precision in Translating Polysemous Words Used as Philosophical Terms.
Daugavpils Universitātes 55. starptautiskā zinātniskā konference. Daugavpils
Universitāte, Daugavpils, 2013. gada 10.–14. aprīlis, Grasping Reality in
Dichotomies as Reflected in Philosophy and Linguistics.

Prof., Dr.
Burima

philol.Maija

Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes starptautiskā konference „XXIII
zinātniskie lasījumi”.Daugavpils Universitāte, Daugavpils, Latvija, 2013. gada
24. – 25. janvāris, Knuta Hamsuna romāns „Ceļinieks klusi koklē”: nosaukuma
semantikas reprezentācijas kontekstā.
Latvijas Universitātes 71. konference Latviešu un cittautu literatūras vēstures un
teorijas sekcija „Latviešu un cittautu literatūra: no romantisma līdz modernismam
(5. starptautiskā zinātniskā konference): Simbolisms un simbols latviešu un
cittautu kultūrā”. Latvijas Universitāte, Rīga, Latvija,2013. gada 14. un 15.
februāris, Jēdziena ‘simbolisms’ izpratne latviesu literatūrkritikā 19. – 20.
gadsimta mijā.
„Raiņa dzejoļu krājumam „Gals un sākums” – 100”. 2012. gada 18. decembris,
„Apaļš cilvēks” un citas cilvēka koncepcijas modifikācijas krājumā „Gals un
sākums”.
International conference „Transculturation and Aesthetics”. Bergenas
Universitāte, Bergena, Norvēģija, 2012. gada 31. augusts – 2. septembris,
Travelogues in Latvian Literature since Regaining national Independence (1991):
Border Deconstruction and reconstruction.
The 29th Study Conference of the IASS (International Association for
Scandinavian Studies) “Literature and Law”. Latvijas Universitāte, Rīga/
Daugavpils Universitāte, Daugavpils, 2012. gada 7. – 11. augusts, K. Hamsun's
Reception in Latvia in the Context of Shifts between Literary Canon and Literary
Periphery.
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Prof., Dr. paed. Jeļena
Davidova

ISME Research Commission ‘s International Seminar on Research in Music
Education. Aizenštadt, Austrija, 2013. gada 8.-11. jūlijs, (Referāts kopā ar I.
Kokinu).
INTE 4. Starptautiskā konference „New Horizons in Education”. Roma, Itālija,
2013. gada 25.-27. jūnijs, (Referāts kopā ar I. Kokinu).
Euro-American Conference for Academic Disciplines & Creativity. Prāga,
Čehija, 2013. gada 28.-31. maijs, (Referāts kopā ar S. Zariņu).
Konference „Society. Integration. Innovations”. Insbruka, Austrija, 2013. gada
29.aprīlis – 2. maijs.
6. Starptautiskā zinātniskā konference „The Changing Face of Music Education:
Yesturday, Today, Tomorrow”. Tallina, Igaunija, 2013. gada 18.-19. aprīlis.
Konference „Skolotāju izglītība un prasmju pilnveide Eiropas Savienības
Padomes izglītības stratēģijas „Eiropa 2020” kontekstā”. Rīga, Latvija, 2013.
gada 22.marts.
Seminārs „Informācijas drošības izglītības programma” un „Esi drošs -1”.
Daugavpils, Latvija, 2012. 31. oktobris.
Starptautiskā starpdisciplinārā zinātniskā konference „Dzīves koncepta
bioloģiskie un psiholoģiskie aspekti izglītībā un veselībā”. Rīga, Latvija, 2012.
26.-28. oktobris.
ISME Starptautiskais Seminārs „Research in Music Education”. Tallina, Igaunija,
2012. gada 13. – 15. augusts.

Prof., Dr. hist. Aleksandrs
Ivanovs

Nīderlandes Vēstures institūta (Huygens Institute for the History of the
Netherlands) un COST Action IS1005 „Medieval Europe” rīkotais Workshop
“Easy Tools for Difficult Texts: Manuscripts and Textual Tradition”. Hāga,
Nīderlande, 2013. gada 18.–19. aprīlis, Representation of the Tenor of Medieval
Charters by Means of Controlled Natural Languages.Referāta līdzautors Dr. A.
Varfolomejevs.
Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes rīkotā starptautiskā zinātniskā
konference „XXIII zinātniskie lasījumi” (sekcija „Vēsture: avoti un cilvēki”).
Daugavpils, Latvija, 2013. gada 24.–25. janvāris, Возможности естественных
контролируемых языков в представлении семантики исторических
источников (līdzautorsDr. A. Varfolomejevs).
Latvijas
–
Krievijasvēsturniekukomisijassēdeunkolokvijs
„LatvijasunPSRSsavstarpējāsattiecībasstarpkaruposmā”. Rīga, 2012. g. 26.
novembris.
Starptautiskievēsturiskifiloloģiskielasījumi
„AdFontes:
SenāsKrievzemesrakstītiepieminekļi”
(Международные
историкофилологические чтения «AdFontes: письменные памятники Древней Руси. К
1150-летию российской государственности», Дом русского зарубежья имени
Александра Солженицына). Maskava, Krievija, 2012. gada 22.–24. oktobris,
Русские средневековые документы в Латвийском национальном архиве».
LU Vēstures un filozofijas fakultātes, LU Latvijas vēstures institūta, Hērdera
Institūta (Herder-Institut, Marburg), Tallinas Universitātes Vēstures institūta un
Viļņas Universitātes Vēstures fakultātes rīkotā Baltijas pilsētu vēstures Pirmā
konference (The First Conference of Baltic Urban History “Urban History in the
Baltic: theoretical Aspects and Current Research). Latvijas Universitāte, Rīga,
Latvija, 2012. gada 10.–14. oktobris, Livonian Towns in Old Russian Chronicles:
Interaction between Myths, Historiographic Stereotypes, and Historical Reality.
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Novgorodas Valsts universitātes un Krievijas Zinātņu akadēmijas Vēstures
institūta Sanktpēterburgā rīkotā starptautiskā zinātniskā konference „Novgorodika
– 2012” (Новгородика–2012. У истоков российской государственности»).
Lielā Novgoroda, Krievija,2012. gada 25.–26. septembris, 16.–17. gadsimta
sākuma Pleskavas aktis Latvijas Valsts vēstures arhīva fondos (Псковские
грамоты XVI – начала XVII в. из Латвийского государственного
исторического архива). Referāta līdzautors – Dr. philol. A. Kuzņecovs.
Asociācijas „Vēsture un dators” rīkotā XIII Starptautiskā konference „Inovatīvās
pieejas pētījumos vēsturē: informācijas tehnoloģijas, modeļi un metodes”
(Инновационные подходы в исторических исследованиях: информационные
технологии, модели и методы). Maskava, Krievija, 2012. gada 21.–23.
septembris, Возможности Semantic MediaWiki в создании семантических
публикаций исторических источников (referāta līdzautors – matemātikas
doktors A. Varfolomejevs).
Petrozavodskas Valsts universitātes un Iževskas Valsts tehniskās universitātes
rīkotā 4. Starptautiskā zinātniskā konference „Informācijas tehnoloģijas un
rakstītais mantojums: El’Manuscript-2012” („Информационные технологии и
письменное наследие. El’Manuscript – 2012”). Petrozavodska, Krievija, 2012.
gada 3.–8. septembris, Репрезентация содержания исторических источников
в семантических сетях: Attempto Controlled English (ACE) (līdzautors –
matemātikas doktors A. Varfolomejevs).
Prof., Dr.
Saleniece

hist.

Irēna

Starptautiskskolokvijs „Маленький человек и большая война в истории
России: середина ХIХ – середина ХХ в.”. Sanktpēterburga, Krievija, 2013.
gada 17. – 20. jūnijs, Жители Латвии и воины двух армий в годы Второй
мировой войны.
Starptautiskā konference „Memory, History and Conflict”. Glāzgova,
Lielbritānija, 2013. gada 18.−19. marts, Remembering to Forget: the Trauma of
Conscious Amnesia in Soviet Latvia.
Seminārs „Ebreji Latgalē: vēsture un piemiņa”. Daugavpils, Latvija, 2013. gada
7.−8. marts, Mutvārdu vēstures avoti – pagātnes liecinieku “balss”.
Latvijas Zinātņu akadēmijas „Akadēmiskie lasījumi”. Rīga, Latvija, 2013. gada
27. februāris, 20. gadsimta vēstures notikumi dienvidaustrumu Latvijas
iedzīvotāju atmiņās.
EK 7. ietvarprogrammas projekta MYPLACE sanāksme. Barselona, Spānija,
2013. gada 21.−22. februāris, Latvia: The “difficult past” and divided mnemonic
communities.
Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes rīkotā starptautiskā zinātniskā
konference „XXIII zinātniskie lasījumi” (sekcija „Vēsture: avoti un cilvēki”).
Daugavpils, Latvija, 2013. gada 24.–25. janvāris, Sovetizācijas „subjektīvā puse”
Austrumlatvijas skolotāju dzīvesstāstos.
Starptautiskā zinātniskā konference “Private and Public Memories: the Fourth
International Symposium of the Finnish Oral History Network”. Helsinki,
Somija,2012. gada 29.–30. novembris, Between Public and Private: Teachers’
Religious Life during Sovietisation of Latvia (1944−1959).

Prof., Dr. theol. Anita
Stašulāne

Starptautiska zinātniskā konference „Dharma in Change: Process and
Development of Buddhism in Baltic Sea Area”. Tartu Universitāte, Tartu,
Igaunija, 2013. gada 23.-24. maijs, The Paradigm of Religious Conversion:
Latvian Buddhists.
Starptautiska zinātniskā konference „Interreligious Dialog and Religious
Syncretism”. Vītauta Dižā Universitāte, Kauņa, Lietuva, 2013. gada 3.-4. maijs,
From Artistic Symbiosis to Religious Syncretism: the Mother of the World.
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Starptautiska zinātniskā konference „New Agendas of Youth and Young
Adulthood: Youth Studies Conference”. Glāzgovas Universitāte, Lielbritānija,
2013. gada 8.-10. aprīlis, Religiously inspired youth activism.
Prof., Dr. philol. Vilma
Šaudiņa

Daugavpils Universitātes 55. starptautiskā zinātniskā konference. Daugavpils,
Latvija, 2013. gada 10. aprīlis, Dažas pierobežas izlokšņu izpētes problēmas
mūsdienās.
Daugavpils Universitātes XF „XXIII Zinātniskie lasījumi”. Daugavpils, Latvija,
2013. gada 24. – 25. janvāris, Raudas izloksne etnolingvistiskā skatījumā.
Zinātniskā konference „Miķeļa Bukša mantojums”. Latvijas Universitāte, Rīga,
Latvija, 2012. gada 06. – 07. oktobris, Dažas latgalisko un sēlisko izlokšņu
leksiskās paralēles.
Ilūkstes novada konference. Ilūkste, Latvija, 2012. gada 3. augusts, Ilūkstes
novads etnolingvistiskā skatījumā.

Asoc. prof., Dr. philol.
Jeļena Koroļova

Шестой международный научный симпозиум ОРЛР «Культура русских
липован в национальном и международном контексте. Общество русских
липован Румынии, 2013. gada 12.-16. jūnijs, Сны в традиционной культуре
латгальских староверов.
Международная научная конференция DUXVIIISlāvulasījumi. Daugavpils,
Latvija, 2013. gada 16.-17. maijs, О необычном употреблении глагола 2быть2
в говорах староверов Латгалии.
Международная
конференция
«Язык
и
культура
староверов».
Tartuuniversitāte, Igaunija, 2013. gada 10.-12. maijs, Опыт литературного
творчества староверов Латгалии.
Международный научный семинар «Языковые контакты и контрасты в
Балтии (II). Rīga, Latvija, 2013. gada 1.-2. marts, Русские говоры Латгалии в
иноязычном окружении.
XXX Всероссийское диалектологическое совещание Лексический атлас
русских народных говоров – 2013. Санкт-Петербург: Российская акадимия
наук Институт лингвистических исследований, 2013. gada 27.-31. janvāris,
Основные модели диалектных прозвищ Латгалии.
Daugavpils DU XXIII HF Zinātniskie lasījumi. DU, Daugavpils, 2013. gada 24.25. janvāris, Предлог ‘около’ в говорах староверов Латгалии.
II Международная научная конференция «Этнолингвистика. Ономастика.
Этимология». Ин-т русского языка им В.В. Виноградова РАН, Институт
славяноведения РАН. Уральский феддеральный университет имени первого
Президента России Б.Н. Ельцина. При участии комиссий по
этнолингвистике и этимологии при Международном комитете славистов
Екатеринбург-Чусовая, Krievija, 2012. gada 7.-11. septembris, Современные
былички Латгальского края (лингвосоциальный аспект).
Международная конференция „Язык и человек. Памяти М.А. Шемякина”.
Tartuuniversitāte, Igaunija, 2012. gada 12.-14. oktobris, Десемантизированное
«быть» в русских говорах Латгалии.
Международная конференция
„Язык в мире и мир в языке”.
ŠauļuUniversitāte, Lietuva, 2012. gada 3.-4. oktobris, Диалектные
междометия как этноконфессиональный показатель в полиэтническом
оюществе.

Asoc. prof., Dr. philol.
Anatolijs Kuzņecovs
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DU HF XVIII Starptautiskā zinātniskā konference „Slāvu lasījumi”. 2013.g. 16.–
17. maijā, О значенииперфекта в старославянскомязыке.

Daugavpils Universitātes HF „XXIII Zinātniskie lasījumi”. 2013.g. 24–25.
janvāris, Перфект в Лаврентьевскойлетописи.
Asoc. prof., Dr. paed.
Valentīna Liepa

Eiropas Sociālā fonda projekta (sut. Nr. VPI-2.2-ŠMM-08-V-02-006 ) ietvaros
rīkotā videokonference. 06. 12. 2012. Sertifikāts Nr.16 ,izdots Kauņā ( Lietuva)
06.12.2012.

Asoc. prof., Dr. philol.
Sandra Meškova

Starptautiska zinātniska konference “Private Lives, Intimate Readings”. Tartu,
Igaunija, 2013.g. 11.-12. Jūnijs, Letter as a Model of Communication in the
Autobiographical Texts by Margita Gūtmane and Irina Pana.
Starptautiska zinātniska conference “Empire Building and Region Building:
Baltic, Nordic and Black Sea regions Konstanta, Rumānija, 2013.g. 24.-26. maijs,
Self-Probing and Scrutiny: Disarming the Hero as the Latvian Nationalist Project
in the Literature of Recent Decades.
Starptautiska zinātniska konference “Aktuālas problēmas literatūras zinātnē”.
Liepāja, 2013.g. 21. marts, Traumas epatāža Sofi Oksanenas prozā.

Asoc. prof., Dr. philol.
Arkādijs Ņeminuščijs

Starptautiska zinātniska konference „XV Symposium of the International
Dostoevsky Society”.Maskava, 2013. gada 8.-14. jūlijs, Медийная версия
скандала в романе Ф.М.* Достоевского «Бесы».
Starptautiskā zinātniskā konference „XVIII slāvu lasījumi”. Daugavpils, 2013.
gada 16.-17. maijs, Анатомия публичных «безобразий» в романе Ф.М.
Достоевского «Бесы».
Starptautiskā zinātniskā konference „Приграничье в пространстве фольклора,
литературы и языка”,Rīga, 2013. gada 21.-22. februāris, Модель культурного
приграничья в романе Л. Добычина «Город Эн».
Starptautiskā zinātniskā konference: „XXIII Humanitārās fakultātes zinātniskie
lasījumi”. Daugavpils, 2013. gada 24.-25. janvāris, Московские «физиологии»
Сигизмунда Кржижановского.
Starptautiska zinātniska konference „Siģizmundam Kržižanovskim - 125”.
Daugavpils, 2012. gada 13.-14. decembris, Московские «физиологии»
Сигизмунда Кржижановского.

Asoc. prof., Dr. philol.
Gaļina Sirica

XXIII DU Humanitārās fakultātes zinātniskie lasījumi “Valoda dažādu kultūru
kontekstā”,
Daugavpils,
2013.
gada
25.-27.
janvāris,
Эстетическийпотенциалноминативнойлексики: названиямесяцев
Starptautiskā zinātniskā konference “XVIII Slāvu lasījumi», Daugavpils, 2013.
gada 16.- 17. maijs, О коннотациинационально-культурныхлексем в
аспектеперевода.
Starptautiskais zinātniskais seminārs «Valodu kontakti un kontrasti Baltijā» (II)
Latvijas Universitāte/ Baltijas Starptautiskā Akadēmija, Rīga, 2013. gada 1. – 2.
marts, О переводческойкомпенсации в поэтическомтексте.

Asoc. prof.,
Henrihs Soms

Dr.

hist.

Vēsturnieku vasaras dienas Preiļos.
Konference „Multikulturālā un
daudzkonfesionālā Latgale”. Latvija, Preiļi, Vēstures skolotāju biedrība
2013.gada 31.jūlijs, Kā rakstīt novada vēsturi: dažas teorētiskas atziņas un
praktiskas pamācības.
DU LPI XXI konferences ievadsesija „Cilvēka dzīve: no kapa pieminekļiem līdz
akadēmiskām datu bāzēm”. Latvija, Daugavpils, DU LPI 2013.gada 7.jūlijs,
Cilvēka dzīves dati akadēmiskajās datu bāzēs: „Latgales datu” piemērs”.
Seminārs
„POLIJAS
KOPIENA
LATGALĒ:
1863.GADĀ un MŪSDIENĀS”. Latvija, Daugavpils, Polijas vēstniecība Rīgā,
2013.gada 9.jūnijs, Boļeslavs Brežgo par 1863.gada poļu sacelšanas Latgalē.
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16. starptautiskā zinātniskā konference „Sabiedrība un kultūra: dilemmas un to
risināšanas iespējas”. Liepājas Universitāte Dabas un sociālo zinātņu fakultāte
(Latvija) Melardalenas augstskola Sociālo zinātņu departaments (Zviedrija)
2013. gada 24. maijs, Lokālā vēsture un tās pētīšanas iespējas: Trešās Atmodas
piemērs.
Kuldīgas novada muzeja darbinieku seminārs. Kuldīgas muzejs, Kuldīga, Latvija,
2013. gada 22. maijs, Apkārtnes vēsture un kā to pētīt.
Daugavpils Universitātes 55. Starptautiskā konference. Latvija, Daugavpils,
Daugavpils Universitāte2013.gada 11.aprīlis, Daugavpils tilti Otrā pasaules kara
laikā (1941-1945).
Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes rīkotā starptautiskā zinātniskā
konference „XXIII zinātniskie lasījumi” (sekcija „Vēsture: avoti un cilvēki”).
2013. g. 24.–25. janvāris. Daugavpils, Kalupes lauksaimniecības biedrība (1908–
1944): pētījumi un publikācijas.
DU LPI XX konference „Latgale vakar, šodien, rīt”. 2012.gada 30.novembris,
Daugavpils, Vienā pagastā dzimušie 12 katoļu garīdznieki no Kalupes: nejaušība
vai likumsakarība.
Latvijas Universitāte. 5.latgalistikas konference. 2012.gada 5.-6.oktobris, Rīga.
M.Bukšs un Latgales enciklopēdijas projekts.
Baltijas baznīcas vēsturnieku starptautiskā tīkla konference”. 2012. gada 6.8.septembris, Daugavpils. Katoļu baznīcas loma Latgales vesture.
Daugavpils Universitātes Vācu filoloģijas katedras konference „Vācijas un
Latvijas perspektīvas ģermānistikas pētniecībā un mācību procesā
kultūrzinātniskā kontekstā“. 2012.gada 3.septembris, Daugavpils. Kādas
Daugavpils vācbaltiešu ģimenes stāsts (1939).
3. pasaules latgaliešu konference „Latvijas neatkarības laiks — latgales iespēja
vai iznīcība“. 2012.gada 10. augusts, Rēzekne. Modernās tehnoloģijas – jaunas
iespējas Latgales pētniecībā: Pirmā Pasaules latgaliešu saieta (1992)
konferences skaņu ieraksti.
Asoc. prof., Dr. philol.
Anna Stankeviča

Starptautiskā zinātniskā konference „XVIII slāvu lasījumi”. Daugavpils, 2013.
gada 16.-17. maijs, Экфрасис в романе В.Маканина «Две сестры и
Кандинский».
Starptautiskā zinātniskā konference «Приграничье в пространстве фольклора,
литературы и языка». Rīga, 2013. gada 21.-22. februāris, Даугавпилс как
Приграничье.
XXIIIDUHumanitārāsfakultāteszinātniskielasījumi
“Valodadažādukultūrukontekstā”. Daugavpils, 2013. gada 25.-27. janvāris,
Музыка в романе В.Маканина «Две сестры и Кандинский».
S.
Kržižanovska
„Кржижановскому –
С.Кржижановского.

125.gadadienaiveltītastarptautiskā
125”. Тема двойничества в

konference
творчестве

Starptautiskā zinātniskā konference „Tradition and Modernity: Harmony,
Opposition, and Projects for Development”. Klaipeda (Lietuva), 2012.g. 14.-15.
Novembrī, Двойничество в романах В.Маканина последнего десятилетия.
KI
Starptautiskā
zinātniskā
konference
„Nonsens
literatūrā
kultūrā”.Daugavpils, 2012 g. 28. oktobrī, Нонсенс в сказках Киплинга.

un

Starptautiskā konference: „Polijas un Baltijas kultūras sakari”. Daugavpils, 2012.
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26.-27.10., Poļu kultūras telpā Daugavpils preses spogulī.
Asoc. prof., Dr. philol.
Elīna Vasiļjeva

XVIII Starptautiskā zinātniskā konference „Slāvu lasījumi”. Daugavpils,2013.
gada 16.–17. maijs.
1st Annual International Interdisciplinary Conference, AIIC. Azores, 2013. gada
24.–26. aprīlis.
XX starptautiskā konference judaikā. Maskava, Krievija, 2013. gada 3.–5.
februāris.
Starptautiskā zinātniskā konference „XXIII Zinātniskie lasījumi”. Daugavpils
2013. gada 24.–25. janvāris.
DU Komparatīvistikas institūta zinātniskais seminārs „A. Solžeņicina garstāstam
Viena diena Ivana Deņisoviča dzīvē” 50 gadi: viena diena laikmeta
kontekstā”.Daugavpils, 2012. gada 7. decembris.
Starpautiskā zinātniskā konference „Устное и книжное в славянской и
еврейской культуре”. Maskava, Krievija, 2012. gada 4.–6. decembris.
Starptautiskā zinātniskā konference “Tradicion and Modernity: Harmony,
Opposition and Prospects for Development”. Klaipēda, Lietuva, 2012. gada 15.–
16. novembris.

Doc., Dr. philol. Natālija
Dainoviča

Internetkonference «Современные проблемы гуманитарных и естественных
наук», „О пространственных мирах в очерке Б.Зайцева "Около св.Серафима
" и легенде Э. Берневиц "Призвание", Maskava, 2013. gadamarts.
LU 71. starptautiskā akadēmiskā konference „Umgestaltung im Werk von Elsa
Bernewitz“, Rīga, 2013. gada 6. februāris.
Vācijas – Latvijas perspektīvas ģermānistikas pētniecībā un mācību procesā
kultūrzinātniskā kontekstā, „Zum Roman „Die kleine Zauberin. Geschichte eines
lettischen Mädchens” von Elsa Bernewitz aus literaturwissenschaftlicher
Perspektive”. Daugavpils, 2012. gada 2.-5. septembris.

Doc., Dr. psych. Valērijs
Dombrovskis

SELL International Scientific Conference in Sport Science: „Sports, Student,
Lifestyle”. Riga (Latvia), 24 May, 2013, The Humanistic concepts of
Contemporary Sport Education.
55. Starptautiskā Daugavpils Universitātes konference. Daugavpils (Latvija), 1012.aprīlis, 2013. Latvijas lauku un pilsētas skolotāju profesionālās izdegšanas
sindroms (Dombrovskis V., Guseva S., Čapulis S.).
55. Starptautiskā Daugavpils Universitātes konference. Daugavpils (Latvija), 1012.aprīlis, 2013. Sākumskolas skolotāju un 1.-9. klases sporta skolotāju
individuāli tipoloģisko īpatnību saistība ar motīvu hierarhiju profesionālās
darbības motivācijas struktūrā (Guseva S., Dombrovskis V., Čapulis S.).
19th International Conference on Learning. London (United Kingdom), 14-16,
August, 2012.The Style of Solving Conflict Situations, Demonstration of Harmony
in Work, and Compatibility Depending on Individual Psychological
Characteristics of Secondary School Principals in Latvia (Dombrovskis V.,
Guseva S., Murasovs V.) http://www.youtube.com/watch?v=6rgn9raMmCE
19th International Conference on Learning. London (United Kingdom), 14-16,
August, 2012.Sustainability Designed Learning Environment for Pre-School
Children: The Case of Latvia.(Guseva S., Dombrovskis V., Ilisko Dz., Murasovs
V.) https://www.youtube.com/watch?v=e1hAVOHohqY

Doc., Dr. philol. Inna
Dvorecka
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Starptautiskā zinātniskā konference „XVIII Slāvu lasījumi”. Daugavpils, 2013.
gada 16.-18. maijā, «Телефоннаякнижка» Е.Шварца: симбиоз – ego-

словесныхструктур
Starptautiskā zinātniskā konference „XXIII Zinātniskie lasījumi”. Daugavpils,
2013. gada 24.-25.janvārī, Музыка в художественноммире И.Чиннова.
Doc., Dr. philol. Elvīra
Isajeva

Starptautiskā konference „XXIII Zinātniskie lasījumi”. Daugavpils, Latvija, 2013.
gadajanvāris, С чего начинается родина ...
XVIII starptautiskā zinātniskā konference „Slāvu lasījumi”.Daugavpils, Latvija,
2013. gads, Хлеб – всему голова! (из опыта проведения САЭ).

Doc., Dr. philol. Nataļja
Jundina

XXIII zinātniskie lasījumi. Daugavpils, Latvija, 2013. gada 24.-25. janvāris,
Übersetzungsprobleme der literarischen Fachtexte.

Doc., Dr. paed. Broņislava
Kalniņa
Doc., Dr. philol. Ingrīda
Kupšāne

DU Humanitārās fakultātes „XXIII zinātniskie lasījumi”. Daugavpils, 2013. gada
janvāris, Mūzikas instrumentu semantika Leonīda Leimaņa spēlfilmās.
Starptautiska zinātniska konference „Ebreju teksts Eiropas kultūrā”. Daugavpils
Universitātes Komparatīvistikas institūts, Daugavpils, Latvija, 2011. gada 21.–
22. novembris, Ebreju teksts Herca Franka dokumentālajā kino.

Doc., Dr. philol. Valentīns
Lukaševičs

Embassy of the Republic Poland, DU, „Polish community in Latgale: 1863 and
Nowadays”, Daugavpils, 2013. gada 09. jūnijs, Poles and Polishness in Latgalian
Literature (with A. Kazjukevičs).
Daugavpils Universitāres Humanitārās fakultātes „XXIII zinātniskie lasījumi”.
Daugavpils, 2013. gada 24.–25. janvāris, Garīgā dziesma „Sveika, jyurys
zvaigzne” literatūrā un kultūrā.

Doc., Dr. philol. Genādijs
Markovs

Starptautiskā zinātniskā konference „XVIII Slāvu lasījumi”. Daugavpils, Latvija,
2013. gada 16.-18. maijs, Пространство Дуббельна в эпистолярии
И.А.Гончарова.
Starptautiskā zinātniskā konference „XXIII Zinātniskie lasījumi”. Daugavpils,
Latvija, 2013. gada 26.-27. janvāris, К.Р.-Чайковский: особенности
творческого диалога.

Doc., Dr. philol. Gatis
Ozoliņš

Folklora lietojumā. LZA, 2012. 30.-31. 11
Latgales pagātne, tagadne, nākotne: neparastais novada vēsturē. DU, 2012. gada
30. novembris.

Doc., Dr. philol. Gaļina
Pitkeviča

Starptautiskā zinātniskā konference „XVIII Slāvu lasījumi”. Daugavpils
Universitāte. Daugavpils, 2013. gada janvāris, Игровая ономастическая
номинация.

Doc., Dr. philol. Svetlana
Polkovņikova

Starptautiskais zinātniskais seminārs “Noliegums un tā izpausme valodā”. Rīga,
2013. gada 26. aprīlī, Noliegtie runas verbi oriģinālā un tulkojumā.
Daugavpils Universitātes 55. starptautiskā zinātniskā konference. Daugavpils,
2013. gada 10.–12. aprīlis, Zinātnisko rakstu nosaukumi pragmatiskā aspektā.

Doc., Dr. philol. Irina
Presņakova

Oxford Professional Development webinar
EAP: Teaching
Academic
Grammar”,
jūlijshttp://elt.oup.com/feature/global/webinars

Doc., Dr. philol. Rudīte
Rinkeviča

Konference „Iztēles spēks: spilgtākie tēli bērnu literatūrā”. Starptautiskā bērnu un
jaunatnes grāmatu valde IBBY, Latvijas Nacionālā bibliotēka, Latvijas Bērnu un
jaunatnes literatūras padome, Rīga, 2013. gada 10.maijs, Spilgtākie tēli latviski
tulkotajās bērnu un jauniešu grāmatās.
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„Approaches
2012.

to Teaching
gada
25.

Doc., Dr.
Vingre

philol.

Inta

Vācijas-Latvijas perspektīvas ģermānistikas pētniecībā un mācību procesā
kultūrzinātniskā kontekstā, „Deutschtum in der Region Latgale“. Daugavpils,
2012. gada 2.-5. septembris.

Lekt., Mg. paed., Mg.
philol. Aija Jakovele

17. studentu zinātniskā konference „Mēs laikā, telpā, attīstībā”. Rēzeknes
Augstskola, Rēzekne, 2013. gada 16. maijā, Dāņu literatūras recepcija Latvijā:
ģenēze, tendences, spilgtākie piemēri.
Latvijas Universitātes starptautiskā konference „Konteksta nozīmīgums mūsdienu
humanitārajās zinātnēs”. Latvijas Universitāte, Rīga, 2013. gada 10. maijā,
Kultūrzīmes latviski tulkotās dāņu literatūras kontekstā.
2. starptautiskā zinātniskā konference „Autors. Teksts. Laikmets”, Rēzeknes
Augstskola, Rēzekne, 2013. gada 25. – 26. aprīlī, Dānijas teksts jaunākajā
latviešu prozā.
Daugavpils Universitātes 55.starptautiskā zinātniskā konference. Daugavpils
Universitāte, 2013. gada 10. – 12. aprīlī, Mākslinieciskais laiks latviski tulkotajā
dāņu rakstnieku prozā.
Liepājas 19. starptautiskā zinātniskā konference „Aktuālās problēmas literatūras
zinātnē”. Liepājas Universitāte, Liepāja, 2013. gada 21. – 22. martā, Dāņu
literatūra Latvijā pēc 1980. gada.
Starptautiskā zinātniskā konference „XXIII Zinātniskie lasījumi”. Daugavpils
Universitāte, 2013. gada 24. – 25. janvārī, Skaniskā pasaules aina Pētera Hēga
darbā „Klusā meitene”.
29 (Starptautiskās Skandināvistikas studiju asociācijas) zinātniskā konference
„Literatūra un likums”, Rīga/ Daugavpils, 2012. gada 7. – 11. augustā, Danska
litteraturens översättningar i Lettland: i kontexten av Lettlands socialkulturella
tendenser: 1981 – 1991 – 2001.

Lekt., Mg. philol. Nataļja
Minova

Oxford Professional Development seminars „Teaching English for Academic
Purposes” and „Preparing Students for Successful Presentations ” (4 hours), Rīga
(Latvija) 2012. gada 20. novembris.

Lekt., Mg. hist. Dmitrijs
Oļehnovičs

Starptautisko mediju politikas seminārs “Viena valsts – divas mediju telpas?”.
Daugavpils. 2013. g. 20. maijs. Vai Latgale ir Latvijas mediju telpā?
25. starpdisciplinārā zinātniskā konference „Meklējumi un atradumi”. Rīga, 2013.
gada 16. maijs, Holokausts un propaganda: mijiedarbības korelācija.
Seminārs „Ebreji Latgalē: vēsture un piemiņa”. Daugavpils, 2013. gada 7.−8.
marts, Prese un propaganda nacistu okupētajā Latvijā; Holokausts Latgalē.
Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes rīkotā starptautiskā zinātniskā
konference „XXIII zinātniskie lasījumi” (sekcija „Vēsture: avoti un cilvēki”).
Daugavpils,2013. gada 24.–25. janvāris, Reliģiskā simbolika avīzes „Tēvija”
karikatūrās (1941–1945).

Lekt., Mg. paed. Diāna
Ozola

Daugavpils Universitātes 55. starptautiskā zinātniskā konference. Daugavpils,
2013. gads, The Existence of Synonymy in Business English Terminology: How to
Avoid Ambiguity in Translation.

Lekt., Mg. philol. Sergejs
Poļanskis

Daugavpils Universitātes 55. starptautiskā zinātniskā konference, Daugavpils,
2013, К столетию Альбера Камю. Век абсурда.
Starptautiskā zinātniskā konference „XXIII Zinātniskie lasījumi”, Daugavpils,
Latvija, 2013, Mūzika S. Beketa absurda lugās.
Britu rakstnieka Edvarda Līra divsimtgadei veltīts zinātniskais seminārs,
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Daugavpils Universitāte, Latvija, 2012. g, Jēdziena „absurds” ģenēze.
Lekt.,
Mg.
Veronika Ruža

philol.

Starptautiskā konferenceDU Humanitārās fakultātes „XXIII Zinātniskie lasījumi”.
2013. g. 24.-25. janvāris, Nelokāmais divdabis ar –am(ies), -ām(ies): sastatāmais
aspekts.

Lekt.,
Mg.
philol.
Valentīna Taļerko

Starptautiskā akadēmiskā konference «Дерево в культуре». Šauļi, Lietuva,
2013. gada 16.-17. maijs, Образ дерева в раннем творчестве Теодора
Шторма до 1866 года.
XXIII zinātniskie lasījumi.
Daugavpils, 2013. gada 24.-25. janvāris,
ДлякогозвучитмузыкавраннейпрозеТеодораШторма.
LU 71. starptautiskā akadēmiskā konference. Rīga, 2013. gada 6. februāris,
Kombination der Erzählformen im frühen Prosawerk von Th. Storms.

Lekt., Mg. philol. Inguna
Teilāne

Starptautiskā zinātniskā konference THE 55th INTERNATIONAL SCIENTIFIC
CONFERENCE OF DAUGAVPILS UNIVERSITY. Daugavpils, 2013. gada 10.–
12. aprīlis, Pejoratīvā leksika „Kalupes izloksnes vārdnīcā”.
5. starptautiskā latgalistikas konference „Miķeļa Bukša mantojums”. Rīga, 2012.
gada 5.–6. oktobris, Emocionāli ekspresīvā leksika „Kalupes izloksnes vārdnīcā.
Starptautiskā zinātniskā konference THE 55th INTERNATIONAL SCIENTIFIC
CONFERENCE OF DAUGAVPILS UNIVERSITY. Daugavpils, 2012. gada 10.–
12. aprīlis, Pejoratīvā leksika „Kalupes izloksnes vārdnīcā”.

Asist., Mg. philol. Inese
Zuģicka

Daugavpils Universitātes 55. Starptautiskās Zinātniskās konferences dalībniece,
10.–12.04.2013., Vēsturisko notikumu un literāro darbu ietekme iesauku
veidošanā.
Daugavpils Universitātes Humanitāro zinātņu XXIII Zinātnisko lasījumu
(starptautiskās konferences) dalībniece, 24.–25.01.2013., Vārdkopiesaukas
Rēzeknes novadā.
XX Zinātniskās konferences „Latgales pagātne, tagadne, nākotne: neparastais
novada vēsturē” dalībniece, Daugavpils, 30.11.2012., Iesaukas Centrāllatgalē
(Dzāsluons, Vuška,Trycyns jeb emocionāli ekspresīvie personvārdi
Centrāllatgalē).

Pētn., Dr. philol. Žans
Badins

Slāvu lasījumi XVIII Starptautiskā zinātniskā konference „Slāvu lasījumi”.
Daugavpils, 2013. gada 16.-17. maijā, О книге Нео-Сильвестра «На
буреломе».
Daugavpils Universitātes 55. starptautiskā zinātniska konference. Daugavpils,
2013. gada 10.-12. aprīlī, Последнее слово В.П. Крымова: «Завещание
Мурова».
LU 71. Starptautiskā zinātniskā konference „Pierobeža: folklora, literatūra,
valoda”. Rīga, 2013. gada 21-22 februārī, Побег из провинции: биографические
сегменты в творчестве. В.П. Крымова.
Zinātniskaisseminārs
„A.
Solžeņicinagarstāstam„VienadienaIvanaDeņisovičadzīvē”
50
gadi:
vienadienalaikmetakontekstā”. Daugavpils. 2012. gada 7. decembrī, Категория
времени в повести Солженицина «Один день Ивана Денисовича».
Zinātniskais seminārs „Edvards Līrs un nonsensa kultūra”. Daugavpils. 2012.
gada 26. oktobrī, Par G. Lukomņikova (Bonifācija) dzejas minimālismu.

Pētn., Dr.
Kačāne

131

philol.

Ilze

Latvijas Universitātes 71. konference Humanitārājās zinātnēs „Latviešu un
cittautu literatūra: no romantisma līdz modernismam. Simbols un simbolisms
latviešu un cittautu kultūrā”.2013. gada 14.–15. februārī, Oskara Vailda traģēdija

„Salome”: teksts un konteksts.
Starptautiskā zinātniskā konference „XXIII Zinātniskie lasījumi”.Daugavpils
Universitātē, 2013. gada 24. – 25. janvāris, Oskara Vailda un Kārļa Skalbes
daiļrades muzikalitāte: prozas ritms.
Zinātniskais seminārs „Edvards Līrs un nonsensa kultūra”. Daugavpils
Universitātē, 2012. gada 26. oktobrī, „Jūs nekad nekā cita nerunājat, kā tikai
blēņas”: nonsensa iezīmes O. Vailda komēdijā „Cik svarīgi būt nopietnam”.
Pētn., Dr. philol. Oksana
Komarova

Daugavpils Universitātes 55. Starptautiskā zinātniskā konference. 2013. gada
10.–12. aprīlis, Poncijs Pilāts, Ādams un citi: reliģisku akcentu daudzveidība
Pērsieša darbos.
Liepājas Universitātes 19. Starptautiskā zinātniskā konference „Aktuālas
problēmas literatūras zinātnē”. 2013. gada 21.–22. marts, Es redzēju pašu Jūdasu
Iskariotu un sarunājos ar viņu: Bībeles motīvu variācijas Ezerieša īsprozā.

Pētn., Dr. philol. Ilona
Ļaha

Starptautiskā zinātniskā konference „Imants Ziedonis. Piederības meklējumi,
brīvības treniņš”. Rīga, 2013.gada 8.–9. maijs, Imants Ziedonis un Zviedrija.
2. starptautiskā zinātniskā konference „Autors. Teksts. Laikmets”.Rēzeknes
Augstskola, Rēzekne, Latvija, 2013.gada 25.–26. aprīlis, Zviedrija Ingas Ābeles
romānā „Paisums”.
55. starptautiskā zinātniskā konference. Daugavpils Universitāte, Daugavpils,
Latvija, 2013.gada aprīlis, Lettisk Litteratur i Sverige.
19. starptautiskā zinātniskā konference „Aktuālas problēmas literatūras zinātnē”,
Liepājas Universitāte, Liepāja, Latvija, 2013.gada marts, Raiņa lugas “Jāzeps un
viņa brāļi” iestudējums Stokholmā.
XXIII Zinātniskie lasījumi. Daugavpils Universitāte, Daugavpils, Latvija,
2013.gada 28.–29. janvāris,Mūzika zviedru rakstnieka Jērena Tunstrēma romānos
“Mēnesspiens” un “Ziemsvētku oratorija”.

Tabula 1.6.1.2.
Projekti par pārskata periodu (2012. / 2013. studiju gads)
Vārds, uzvārds
Prof., Dr. habil. philol.
Zaiga Ikere

Projekti
2010. – 2013. Valsts pētījumu programma „Nacionālā identitāte (valoda, Latvijas
vēsture. Kultūra un cilvēkdrošība)”, projekts Nr. 6 „Reģionālā identitāte Eiropas
kontekstā” 6.1.(projekta Nr. 6 vadītāja, dalībnieks)
2010. – 2013. ESF projekts „„Savs kaktiņš, savs stūrītis zemes” – Latvijas lauku
iedzīvotāju attīstības stratēģijas un kultūrvides pārmaiņas.”
Nr. 2009/0222/1DP/1.1.1.0/APIA/VIAA/087 (uzraudzības padome)

Prof., Dr. philol. Maija
Burima

2013. – 2014. Eiropas Savienības struktūrfondu 3. mērķa „Eiropas Teritoriālā
sadarbība” Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas
projekts „Popularization of the centres of oral history in the LV-BY cross-border
area” („Mutvārdu vēstures centru popularizēšana LV-BY pārrobežu teritorijā”),
Nr. LLB-2-143
2013. – Nodarbinātības valsts aģentūras iepirkums KRG_4.2.12_Konkurētspējas
paaugstināšanas pasākumi ID Nr. NVA 2012/68 (kursu „Lietišķā latviešu valoda”
programmas (16 st.) un mācību materiā izstrāde, grupu nodarbību vadīšana.
2013. – „Dalība Bulgārijas Zinātņu akadēmijas Literatūras institūta starptautiskajā
darbseminārā „Tulkojot mazas literatūras globālajam tirgum” Sofijā, Bulgārijā”
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2012. – 2013. Amerikas Latviešu apvienības Kultūras fonda valdes atbalstītais
projekts "Daugavpils Universitātes jauniešu interesu izglītības skolas Humanitarā
akadēmija jauniešiem studiju programmas "Latvijas jaunatnes intelekts Latvijas
nākotnei" vadīšana un 3. studiju gada nodrošināšana"
2012. – 2013. Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) projekts„Latviešu valodas
kursi Piederīgs Latvijai”; projekta Nr. 2012.LV/LV/2/42/05
05.11.2012. – 15.12.2012. Latgales reģiona attīstības aģentūras un VKKF
finansētā projekta „Literāro pasākumu cikls Austrumlatvijas literārā akadēmija”
vadītāja.
2012. – Nordic Culture Point (NCP) Nordic-Baltic Mobility Programmu (Culture)
project no. MOB1202-6971.
2012. – Valsts Kultūrkapitāla fonda projekts „Maijas Burimas piedalīšanās XIII
starptautiskajā Ibsena konferencē Ibsen and World Drama(s) (Ibsens un pasaules
drāmas) Trumses universitātē, Norvēģijā no 18. līdz 23. maijam" Nr. 2012-RLIT016.
Prof., Dr. paed. Jeļena
Davidova

2013. – Latvijas un Šveices sadarbības programmas „Šveices pētnieku aktivitātes
Latvijā” apakšprojekta”Mūzikas izglītība/Mūzikas psiholoģija" nr. 14-8/17
vadītāja
2012. – ES Mūžizglītības programmas Erasmus apakšprogrammas projekta Nr.
2012-1-LV1-ERA16-04157 vadītāja

prof., Dr. hist. A. Ivanovs

2013. – Līgums ar Latvijas Vēsturnieku komisiju par pētījuma „1949. gada
deportācija Latvijas historiogrāfijā: izpētes gaita, rezultāti un perspektīvas”
sagatavošanu [pētījums sagatavots un iesniegts 2013. gada novembrī; pētījuma
publicēšana paredzēta 2014. gadā krājumā „Latvijas Vēsturnieku komisijas
raksti”, 28. sējums].
2013. – ISCH COST Action IS1005 “Medieval Europe – Medieval Cultures and
Technological Resources” (Workgroup „Manuscripts and textual tradition”)

Prof., Dr. philol. Lidija
Leikuma

2009 – 2012 LZP projekts (granta nr. 09.1129) „Latviešu valodas fonētika: teorija
un prakse”
No 2003 – Dalība Sanktpēterburgas Valsts universitātes Filoloģijas (un mākslu)
fakultātes Vispārīgās valodniecības katedras Baltistikas nodaļas projektā „Baltieši
Krievijā” (kopīgas etnolingvistiskās ekspedīcijas, metodiska palīdzība)

Prof., Dr.
Saleniece

hist.

Irēna

No 2013 – Valsts Kultūrkapitāla fonda (VKKF) Radošo braucienu atbalsta
programma tradicionālās kultūras nozarē, projekta "DU Vēstures katedras
Mutvārdu vēstures centra prezentācija A. Solžeņicina namā Maskavā", līgums Nr.
2013-R-TRK007, vadītāja. http://www.kkf.lv/#2410
2013 – Friča Tisena fonda, Vācija (Fritz-Thyssen-Stiftung) un Londonas
Universitātes Goldsmita koledžas (Goldsmiths, University of London) grants
dalībai starptautiskajā kolokvijā «Маленький человек и большая война в
истории России: середина ХIХ – середина ХХ в. Международный
коллоквиум (Санкт-Петербург, 17–20 июня 2013 года) = Little People and Big
Wars in Russian History, mid-19th – mid-20th Centuries. International
Colloquium, St. Petersburg, June 7–10, 2013» Sanktpēterburgā
No 2013 – Valsts Kultūrkapitāla fonda (VKKF) Radošo braucienu atbalsta
programma tradicionālās kultūras nozarē, projekta "DU Vēstures katedras
Mutvārdu vēstures centra prezentācija A. Solžeņicina namā Maskavā", līgums Nr.
2013-R-TRK007, vadītāja. http://www.kkf.lv/#2410
2011. – 2015. Eiropas Komisijas 7. ietvara programmas projekta “MYPLACE:
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Memory, Youth, Political Legacy And Civic Engagement” dalībniece
http://www.fp7-myplace.eu/
2010.
–
2012.
Eiropas
Struktūrfondu
projekta2009/0274/1DP/1.2.1.1.2/09/IPIA/VIAA/003 „Profesionālajā izglītībā
iesaistīto vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogu kompetences
paaugstināšana” dalībniece
No 2009. – Tartu Universitātes pētnieciskā projekta „Practices of Memory.
Continuities and Discontinuities in Remembering the 20th Century” (Estonian
Science Foundation Grant No. 8190) dalībniece
http://www.ut.ee/folk/index.php/en/teadustoeoe/projektid/229-etf2010
Prof., Dr. theol. Anita
Stašulāne

2011. – 2015. ES Komisijas VII Ietvarprogrammas starptautiskās sadarbības
projekts „Memory, Youth, Political Legacy And Civic Engagement”
15.04.2008. – 19.04.2008. Vītauta Dižā universitāte (Kauņa, Lietuva)

Prof., Dr. philol. Vilma
Šaudiņa

2012. – 2014. Dalība ESF projektā „Lituānistikas (baltistikas) centru, lietuviešu
kopienu un Lietuvas zinātnes un studiju institūciju sadarbības stiprināšana“
Nr. VP1-2.2-ŠMM-08-V-02-006
2012. – 2013. Valsts pētījumu programmas Nr.3 "Nacionālā identitāte (valoda,
Latvijas vēsture, kultūra un cilvēkdrošība)" projekts Nr. 6 "Reģionālā identitāte
Eiropas kontekstā" apakšprojekts DU Latgales kultūrtelpa Eiropas kontekstā
(2010 – 2013); DU Nr. 1.11.
2012. – ESF projektā „Ārvalstu lituānistikas (baltistikas) centru nostiprināšana,
to darbības un sadarbības ar Lietuvas zinātnes un izglītības institūcijām
veicināšana”.Sadarbības līgums, reģ. Nr. 5-63/8.

Asoc. prof., Dr. philol.
Jeļena Koroļova

2013. – 2014. Fonda „Russkij mir” finansētā projekta „Dzimtās kultūras spogulī:
atgriešanās pie sākumiem” («В зеркале родной культуры: возвращение к
истокам»; granta Nr. 1179Гр/I-333-13) vadītāja
2013. – 2014. Eiropas Savienības struktūrfondu 3. mērķa „Eiropas Teritoriālā
sadarbība” Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas
projekts „Popularization of the centres of oral history in the LV-BY cross-border
area” („Mutvārdu vēstures centru popularizēšana LV-BY pārrobežu teritorijā”),
Nr. LLB-2-143
2013. - Docētāju mobilitātes projekts Jagelonijas Universitātē. Līguma Nr. 1448/50

Asoc. prof., Dr. paed.
Valentīna Liepa

2012. – 2014. LLB-2-143 projekta Popularization of the centres of oral history in
the LV-BY cross-border novērtēšanas un viedokļa izpētes eksperte
2010. – 2012. Valsts pētījumu programmas” Nacionālā identitāte” 7. projekta
„Reģionālā identitāte Eiropas kontekstā” 1. tēmas” Latgales kultūras semiotika un
identitāte Eiropas kontekstā” dalībniece

Asoc. prof., Dr. philol.
Sandra Meškova

2011. – 2015. Eiropas Komisijas 7. Ietvarprogrammas starptautiskās sadarbības
projekts Nr. 266831, tēma SSH-2010-5.1-1 “Memory, Youth, Political Legacy
And Civic Engagement”
No 2011. – Dalība Rēzeknes Augstskolas Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības
programmas 2007.–2013. gadam projektā LLIII-207 „Development of Research
Infrastructure for Education in the Humanities in Eastern Latvia, Lithuania“,
lingviste, galvenā izpildītāja
2010. – 2013. Valsts programmas “Nacionālā identitāte (valoda, Latvijas vēsture,
kultūra un cilvēkdrošība” projekts Nr. 6.1. „Reģionālā identitāte Eiropas
kontekstā”
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2010. – 2013. Valsts pētījumu programmas 3. apakšprogramma „Nacionālā
identitāte (valoda, Latvijas vēsture, kultūra un cilvēkdrošība)”, projekts Nr.6.
Reģionālā identitāte Eiropas kontekstā(pētniece)
2010. – 2012. Nordforsk tīkla projekts „Literary Transculturation Studies”
2009. – 2012. LZP projekts (granta nr. 09.1129) „Latviešu valodas fonētika:
teorija un prakse”
Asoc. prof.,
Henrihs Soms

Dr.

hist.

2013. – 2014. Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības
programmas projekts Nr. LLB-2-246 "Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana
un popularizēšana Daugavpilī un Grodņā". Projekta zinātniskais vadītājs no
Latvijas puses – Henrihs Soms. Latvija, Daugavpils, Daugavpils pilsētas dome
2010. – 2013. Valsts pētījumu programmas 3. apakšprogramma „Nacionālā
identitāte (valoda, Latvijas vēsture, kultūra un cilvēkdrošība)”, projekts Nr.6
„Reģionālā identitāte Eiropas kontekstā” (pētnieks)

Asoc. prof., Dr. philol.
Anna Stankeviča

2012. – 2013. ESF projekts „Teritoriālās identitātes lingvokulturoloģiskie un
sociālekonomiskie aspekti Latgales ragiona atiistībā”
2012. – 2013. Uzņemeidarbības attīstības veicināšana Latgales – Ignalīnas
pārrobežu reģiona, akronīms REGION INVEST LV-LT/1.1./ LLII – 119/2010/25
2011. – 2012. ESF projekts „Atbalsts Daugavpils Universitātes doktora studiju
īstenošanai”

Asoc. prof., Dr. philol.
Elīna Vasiļjeva

2013. – 2014. Eiropas Teritoriālās sadarbības Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas
pārrobežu sadarbības programmas projekts „Mutvārdu vēstures centru
popularizēšana LV-BY/ COH POPULARIZATION” (Nr. LLB-2-143)
2010. – 2013. IZM projekts „Starpkultūru komunikācija: Latgale – Latvija –
Eiropa (valsts programma Letonika)”, dalībniece

Doc., Dr. philol. Nataļja
Jundina

2012. – ESF projekts „Mūžiglītības pasākumi nodarbinātām personām”
Nr. n/MPNP/0200/2011
No 2006. – Projekts GIP-Partnerschaft sadarbībā ar Gīsenes Universitāti (Vācija).
Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) (Vācijas Akadēmiskais
apmaiņas dienests)

Doc., Dr. paed. Broņislava
Kalniņa

08.02.2011. – 31.12.2013. Valsts pētījumu programmas „Nacionālā identitāte
(valoda, Latvijas vēsture, kultūra un cilvēkdrošība) projekts Nr.6 „Reģionālā
identitāte Eiropas kontekstā”

Doc., Dr. philol. Ingrīda
Kupšāne

2013. – 2014. Dalība Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa „Eiropas
teritoriālā sadarbība” Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības
programmas projektā „Popularization of the centers of oral history in the LV-BY
cross-border area” („Mutvārdu vēstures centru popularizēšana LV-BY pārrobežu
teritorijā”), Nr. LLB-2-143. Eksperte.

Doc., Dr.
Oļehnoviča

2010. – 2013. Valsts pētījumu programma Nacionālā identitāte (valoda, Latvijas
vēsture. Kultūra un cilvēkdrošība), projekts Nr.6 Reģionālā identitāte Eiropas
kontekstā 6.1. (dalībnieks).

philol.

Ilze

2013. – VPP Nr.3 „Nacionālā identitāte” projekts Nr.6 „Reģionālā identitāte
Eiropas kontekstā” (Projekta īstenošanas laiks 2009.-2013.) – pētniece, projekta
sekretāre
Doc., Dr. philol. Gatis
Ozoliņš
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2013. – 2014. Valsts Kultūrkapitāla Fonds. Projekts „Ērgļu novada folklora un
folkloristi: kultūrvēsturisks konteksts”. Granta Nr. 2013-1-STP-M05022.

2012. – Valsts Kultūrkapitāla Fonds. Projekts „Ērgļu novada folklora un
folkloristika”. Granta Nr. 2012-1-TRK004-P.
2011. – 2015.Eiropas Komisijas VII ietvara starptautiskais projekts MYPLACE
(Memory, Youth, Political Legacy And Civic Engagement) pētnieks. Grant
agreement no: FP7-266831.
LZP eksperts (folkloristika)
2010. – 2013. VPP „Nacionālā identitāte (valoda, Latvijas vēsture, kultūra un
cilvēkdrošība)” projekta „Identitātes estētika: literatūra, folklora un māksla –
nacionālās identitātes vēsturiskās zīmes un mūsdienu simboli”, Latvijas Valsts.
2010. – 2012. ESF projekts „Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo
mācību priekšmetu pedagogu kompetences paaugstināšana”, Projekta Vienošanās
līguma Nr.2009/0274/1DP/1.2.1.2./09/IPIA/VIAA/033, Eiropas Sociālais Fonds.
Doc., Dr. philol. Gaļina
Pitkeviča

2012. – 2013. IZM VISC „Recenzentu pakalpojumi mācību literatūras atbilstības
pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības valsts standartam izvērtēšanai”,
identifikācijas Nr. VISC 2012/85

Doc., Dr. philol. Svetlana
Polkovņikova
Doc., Dr. paed. Olga
Šostoka

2013. gada 21.–25. Aprīlis Erasmus mobilitāte: Varšavas Universitāte.

Doc., Dr.
Vingre

Inta

2010. – 2013. ESF projekts „Inovatīva un praksē balstīta pedagogu izglītības
ieguve un mentoru profesionālā pilnveide”, dalībniece.

Lekt., Mg. paed., Mg.
philol. Aija Jakovele

2013. – 2016. Projekta dalībnieks Nordplus Ziemeļvalstu valodu programmas
projektam “Ett steg mot Sverige” (Solis pretī Zviedrijai). Ziemeļu Ministru
Padomes starptautiskās grantu programma NORDPLUS, Projekta Nr. NPLA2013/10087.

philol.

08.02.2011. – 31.12.2013.Valsts pētījumu programmas „Nacionālā identitāte
(valoda, Latvijas vēsture, kultūra un cilvēkdrošība) projekts Nr.6. „Reģionālā
identitāte Eiropas kontekstā”

19.12.2011. – 29.05.2012. ESF projektā nodarbību vadīšana 80 st. apjomā
„Neformālās izglītības programmas īstenošana bezdarba riskam pakļautām
nodarbinātām personām preventīvā bezdarba samazināšanas pasākuma
„Mūžizglītības
pasākumi
nodarbinātām
personām”
ietvaros
Nr.
n/MPNP/0200/2011” (ESF projekts Nr.1DP//1.2.2.1.2./09/IPIA/NVA/001
„Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām”; Līgums Nr.2011/15-ESF/1.1.12.5.6.ESF/73)
Lekt., Mg. philol. Andris
Kazjukevičs

2012. – 2013.VPP Nr.3. "Nacionālā identitāte (valoda, vēsture, kultūra un
cilvēkdrošiba)". Projekts Nr.6 "Reģionālā identitāte Eiropas kontekstā"
2012. – Latgales lingvoteritoriālās vardnīcas” skirkļu tulkošana un korektūra (450
lpp.), (ESF projekts „Teritoriālās identitātes lingvokulturoloģiskie un
sociālekonomiskie aspekti Latgales ragiona atiistībā), Latgales lingvoteritoriālā
vardnīca, 2.sejumos, Rēzekne

Lekt., Mg. hist. Dmitrijs
Oļehnovičs

2013. – 2014. Eiropas Savienības struktūrfondu 3. mērķa „Eiropas Teritoriālā
sadarbība” Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas
projekts „Popularization of the centres of oral history in the LV-BY cross-border
area” („Mutvārdu vēstures centru popularizēšana LV-BY pārrobežu teritorijā”),
Nr. LLB-2-143 (e-muzeja koordinators).

Lekt.,
Mg.
philol.
Valentīna Taļerko

30.10.2013. – 27.04. 2014. ES Mūžizglītības programmas „Leonardo da Vinci”
apakšprogramma
No 2013. – Projekta GIP (Ģermānistikas institūtu partnerība) ar Marburgas
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Universitāti (Vācija) koordinatore
Lekt., Mg. philol. Inguna
Teilāne

2013. – 2014. Eiropas Savienības struktūrfondu 3. mērķa „Eiropas Teritoriālā
sadarbība” Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas
projekts „Popularization of the centres of oral history in the LV-BY cross-border
area” („Mutvārdu vēstures centru popularizēšana LV-BY pārrobežu teritorijā”),
Nr. LLB-2-143 (projekta dalībniece).
2013. – Eiropas kopienas un Latvijas valsts Mūžizglītības programmas
ERASMUS apakšprogrammas docētāju mobilitātes projekts Varšavas
Universitātē 22.04.2013.–26.04.2013.
2012. – 2013. SIF projekts Piederīgs Latvijai! Nr.2012.LV/LV/2/42/05.

Asist., Mg. philol. Inese
Zuģicka

19.08.2013. – 06.09.2013. Mūžizglītībasprogrammas Erasmus Intensīvie valodu
kursi(Erasmus Intensive Language Course, EILC) nodarbību vadītāja.
11.2012. – 06.2013. Sabiedrības integrācijas fonda finansētā projekta „Piederīgs
Latvijai”
koordinatore
un
latviešu
valodas
kursu
vadītāja,
Nr.2012.LV/LV/2/42/05
21.08.2012. – 07.09.2012. Mūžizglītībasprogrammas Erasmus Intensīvie valodu
kursi Eiropas komisijas projekta „Erasmus intensīvie valodas kursi” (Erasmus
Intensive Language Course, EILC) nodarbību vadītāja.

Pētn., Dr. philol. Žans
Badins

2013. – 2014. Eiropas Savienības struktūrfondu 3. mērķa „Eiropas Teritoriālā
sadarbība” Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas
projekts „Popularization of the centres of oral history in the LV-BY cross-border
area” („Mutvārdu vēstures centru popularizēšana LV-BY pārrobežu teritorijā”),
Nr. LLB-2-143 (eksperts)

Pētn., Dr.
Kačāne

Ilze

2013. – VKKF projekts „Monogrāfijas „Oskars Vailds. Latvijas Oskariāna”
sagatavošana”

Pētn., Dr. philol. Oksana
Komarova

2013. – 2014. Fonda „Russkij mir” finansētā projekta „Dzimtās kultūras spogulī:
atgriešanās pie sākumiem” («В зеркале родной культуры: возвращение к
истокам»; granta Nr. 1179Гр/I-333-13) autore un koordinatore

philol.

2009. – 2012.ESF projekta „Atbalsts Daugavpils Universitātes doktora studiju
īstenošanai” mērķstependiāts
Vienošanos Nr. 2009/0140/1DP/1.1.2.1.2/09/IPIA/VIAA/015.
Pētn., Dr. philol. Ilona
Ļaha

2013. – 2016. Projekta vadītāja Nordplus Ziemeļvalstu valodu programmas
projektam “Ett steg mot Sverige” (Solis pretī Zviedrijai). Ziemeļu Ministru
Padomes starptautiskās grantu programma NORDPLUS, Projekta Nr. NPLA2013/10087
2013. gada 6. novembris – 7. decembris DETEKTĪVTEKSTI JUNIORIEM UN
SENIORIEM!
2013. gada 11. marts – 26. aprīlisZiemeļvalstu kino festivāls

Tabula 1.6.2.1.
Akadēmiskā personāla zinātnisko publikāciju un mācību literatūras saraksts
par pārskata periodu (2012. / 2013. studiju gads)
Vārds,
uzvārds
Prof.,
Dr.
habil. philol.
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Publikācijas
Натурализм на перекрестке культур. Naturālisms kultūru krustcelēs latviešu un cittautu
literatūrā: no romantisma līdz modernismam. IV. Reālisma un naturālisma poētikas vektori

Fjodors
Fjodorovs

latviešu un cittautu literatūrā. Zinātnisko rakstu krājums. Rīga: Jaunā Daugava, 2013, c. 40–56.
Перевод и национальная литература. Tulkojumzinātne. Komparatīvistikas almanahs Nr.
1/30. Daugavpils: DU Akadēmiskais apgāds „Saule”, 2013, с. 11–28.
«Оттепель» в Латвии (этюд). „Atkusnis” kā padomju kultūras fenomens. Komparatīvistikas
almanahs Nr. 2/31. Daugavpils: DU Akadēmiskais apgāds „Saule”, 2013, с. 13–22.
Илья Эренбург и «оттепель». „Atkusnis” kā padomju kultūras fenomens. Komparatīvistikas
almanahs Nr. 2/31. Daugavpils: DU Akadēmiskais apgāds „Saule”, 2013, с. 23–35.
Александр Солженицын: Один день Ивана Денисовича как структура и смысл. „Atkusnis”
kā padomju kultūras fenomens. Komparatīvistikas almanahs Nr. 2/31. Daugavpils: DU
Akadēmiskais apgāds „Saule”, 2013, с. 202–221.
City Landscape of Berlin. Comparative Studies Vol. V. Landscape and Culture. Daugavpils:
DU Akadēmiskais apgāds „Saule”, 2013, p. 9–18.
О духовной эволюции ранней Анны Ахматовой: «Вечер» – «Четки» – «Белая стая».
Славянские чтения – IX. Daugavpils: DUAkadēmiskaisapgāds „Saule”, 2013, с. 115–132.
О «слоге» Константина Батюшкова. Национальное и интернациональное в литературе и
искусстве. Санкт-Петербург, 2013.
Латгальский мир и его духовная рецепция (Лосский – Добычин – Тынянов – Михоэлс).
Ученые записки УО ВГУ им. П.Я. Машерова. Витебск: 2013, с. 17–32.
Бердяев – Тынянов: две модели автобиографии. «Радость ждёт сокровенного слова...».
Сборник научных статей в честь профессора Латвийского Университета Л.В. Спроге.
Рига: Латвийский Университет, 2013, с. 274–281.
Бессарабия в лирике Анатолия Штейгера. Komparatīvistikasinstitūtaalmanahs. Чинновский
сборник – III.Daugavpils: DUAkadēmiskaisapgāds „Saule”, 2012, c. 267–279.
Дон-Аминадо: Эмиграция как парадокс и мечта. Культура русской диаспоры: Эмиграция
и мифы. Таллин: Из-во Таллинского Университета, 2012, с. 50–83.
Игорь Чиннов: Юрий Иваск (поэтика некролога). Komparatīvistikasinstitūtaalmanahs.
Чинновский сборник – III. Daugavpils: DUAkadēmiskaisapgāds „Saule”, 2012, c. 121–211.
Иосиф Бродский: послания, примечания и доклады как поэтические структуры.
LatvijasUniversitātesraksti. Literatūrzinātne, folkloristika, māksla. Okozionālā poēzija:
veltījumskultūrastekstos. 782. sējums. Rīga, 2012, c. 67–82.
Италия в русской поэзии второй половины XIX века.Daugavpils: DU Akadēmiskais apgāds
„Saule”, 2012, 464 c.
Латвийские эскизы Андрея Вознесенского. ScientiaeetPatriae. Veltījums akadēmiķei
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Kultūras zīmes Egila Plauža dzejā. Ceļojums dzejnieku pasaulē: Māris Čaklais. Egils Plaudis.
Rīga: Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2013, 201.–215. lpp.
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Akadēmiskais apgāds „Saule”, 2013, 3.–6. lpp. Index: EBSCO
Pašidentifikācijas un modernitātes projekcija 19.–20. gadsimtu mijas latviešu literatūrā.
LETONICA. Humanitāro Zinātņu ŽurnālsNr. 25. Rīga: Latvijas Universitātes Literatūras,
folkloras un mākslas institūts, 2013, 23.–59. lpp.
Telplaika semantika Rūdolfa Blaumaņa prozā. Rūdolfs Blaumanis: Teksts un konteksts. [Sast.
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научных трудов I Международной научно-практической конференции. ПетропавловскКамчатский, 12-13 ноября 2013 г. Под общей ред. Н.Г. Ильинской. ПетропавловскКамчатский КамГУ им. Витуса Беринга, 2013, с. 70–79. ISBN 978-5-7968-0540-4
(līdzautoreJ. Mateikoviča) Словообразовательные наречные парадигмы лексем гвалт,
*ретунка в говорах староверов Латгалии (к вопросу о польском влиянии). Славянские
языки и литературы в синхронии и диахронии: Материалы международной научной
конференции. Москва. МГУ им. М.В. Ломоносова, Филологический факультет, 26-28
ноября 2013 г. ред. кол. М.Л. Ремнева и др. М.: МАКС Пресс, 2013, с. 181–184. ISBN 9785-317-04611-8
Русские прозвища Латгалии (на материале говоров и молодежных жаргонов.
Ономастикон с позиций саморегуляции текста: монография (отв. редактор М.Ю.
Белякова, Л. Цонева). Славянске-на-Кубани: филиал ФБГОУ ВПО «КубГУ», с. 65–87.
ISBN 978 -5-91980 – 054 -5
Сны в традиционной культуре латгальских староверов. Культура русских липован в
национальном и международном контексте.VI международныйц научный симпозиум
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ОРЛР. 12-16 июня 2013. г. Тульча, c. 11.
Образ инородца в традиционной культуре Латгалии. Latvijas Universitātes raksti. 772.
sējums. Valodniecība: Krievu un slāvu valodniecības aktuālās problēmas. Rīga: Latvijas
Universitāte, 2012, c. 36–42. ISBN 978-9984-45-527-3, ISSN 1407-2157
Человек социальный в зеркале сравнительных конструкций. V Международная научная
конференция. Русский язык в языковом и культурном пространстве Европы и мира:
Человек. Сознание. Коммуникация. Интернет. 9–13 мая 2012 г.Варшава, c. 733–741.
ISBN 978-83-61116-21-9, ISSN 0239-3506
Современные былички Латгальского края. Этнолингвистика. Ономастика. Этимология.
Материалы II Международной научной конференции. Екатеринбург, 8–10 сентября 2012
г. В двух частях.Ч.2. Екатеринбург: Изд-во Уральского университета, 2012, c. 57–58.
ISBN: 978-5-7996-0728-9; ISBN: 978-5-7996-0729-6
Междометия в говорах старообрядцев Латгалии. Актуальные проблемы русской
диалектологии. Тезисы докладов Международной конференции. Москва, 27–28 октября
2012 г. РАН Институт русского языка им. В.В. Виноградова. Москва, 2012, c. 91–93.
ISBN 978-5-9551-0485-8
Защита с французским акцентом.HumanitāroZinātņuVēstnesis№
DUAkadēmiskaisapgāds „Saule”, 2012, c. 116–117. ISSN 1407-9607

21.

Daugavpils:

О составе «Словаря русской фразеологии и устойчивых словосочетаний Латгалии».
Русский язык и литература в поликультурном коммуникативном пространстве:
Материалы Международной научной конференции. 26–28 апреля 2012 г., Псков. B 2-х
частях. Часть 1. Отв. ред. Н. В. Большакова. Редакционная коллегия: В. К. Андреев, Н. Л.
Вершинина, Л. Я. Костючук, И. В. Мотеюнайте, Т. Г. Никитина, Н. И. Яковлева. Псков:
Издательство ПсковГУ, 2012, с. 163–169. ISBN 978-5-91116-166-8
Междометия в говорах старообрядцев Латгалии. Valoda – 2012. Valoda dažadu kultūru
kontekstā. Zinātnisko rakstu krajums XXII. Daugavpils: Daugavpils Universitātes Akadēmiskais
apgāds „Saule”, 2012, c. 19–24. ISSN 1691-6042, ISBN 978-9984-14-601-0
Asoc. prof.,
Dr.
philol.
Anatolijs
Kuzņecovs

К вопросу о «русских письменах» в Житии Константина-Кирилла. Славянские чтения IX.
Daugavpils: DU Akadēmiskais apgāds „Saule”, 2013, c. 209–214. ISSN – 1407-7817 ISBN
978-9984-14-618-8
Кузнецов А. М., Иванов А.С. Неопубликованная псковская грамота из Латвийского
государственного исторического архива. Новгородика-2012. У истоков российской
государственности: Материалы IV международной научной конференции 24–26
сентября 2012 г. Ч. 2./ сост. Д. Б. Терешкинаetal. Великий Новгород: Новгородский
государственный университет им. Ярослава Мудрого, 2013, c. 290-301. ISBN 978-598769-111-5. 0,5autorloksnes.
Начинательный способ действия в русском и латышском языках. Latvijas Universitātes
raksti. 772. sējums. Valodniecība: Krievu un slāvu valodniecības aktuālās problēmas. Rīga:
Latvijas Universitāte, 2012, c. 36–42. ISBN 978-9984-45-527-3, ISSN 1407-2157
«Бывают странные сближенья…»: греческий юпсилон и глаголица. Kalbotyra 57 (2).
Slavistika Vilnensis. Vilnius: Vilniaus Universitetas, 2012, c. 7–14.
Инфинитивные предложения в смоленских грамотах XIII в. Русский язык и литература в
поликультурном коммуникативном пространстве: Материалы Международной
научной конференции (26–28 апреля 2012 г., Псков): в 2-х частях. Часть 2. Псков:
Издательство ПсковГУ, 2012, c. 68-73. ISBN 978-5-91116-166-8
Русское не надо: прагматический аспект. Valoda–2012. Valoda dažādu kultūru kontekstā.
Zinātnisko rakstu krājums XXII. Daugavpils: DU Akadēmiskais apgāds “Saule”, 2012, c. 173–
181. ISSN 1691-6042
О развитии относительной функции у местоимения которыи в древнерусском языке.
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И.И. Срезневский и русское историческое языкознание: К 200-летию со дня рождения
И.И. Срезневского: сборник статей Международной научной конференции, 26–28
сентября 2012 г.Рязань: Рязанский гос. ун-т им. С.А. Есенина, 2012, c. 236–245. УДК 49
ББК 81 ISBN 978-5-88006-794-7
Asoc. prof.,
Dr.
paed.
Valentīna
Liepa

Valda Āboliņa vēstules: mail art vai fluxus. Humanitāro Zinātņu Vēstnesis. Daugavpils: DU
Akadēmiskais apgāds „Saule”, 2012, 89.–104. lpp.

Asoc. prof.,
Dr.
philol.
Sandra
Meškova

Letter as a Model of Communication in the Autobiographical Texts by Margita Gūtmane and
Irina Pana. Conference paper abstract. Private Lives, Intimate Readings. 11-12 June 2013,
Estonian Literary Museum. Abstracts. Tartu: Estonia. ISBN 978-9985-4-0753-0

Semantics of Nature in Sculptor Ojārs Feldbergs' Art. Latvijas Kristīgā akadēmija. Zinātniskie
raksti 3. Klimata simboli teoloģijā un mākslā. Rīga, 2012, 154.–163. lpp.

Vēstule kā komunikācijas modelis Margitas Gūtmanes un Irinas Panas autobiogrāfiskajos
tekstos. Kultūras studijas. Zinātnisko rakstu krājums V. Vēstule literatūrā un kultūrā.
Daugavpils: DU Akadēmiskais apgāds “Saule”, 2013, 375.–385. lpp.
Identitātes perifēriskās konstrukcijas Māras Zālītes dramaturģijā. Literatūra un kultūra:
process, mijiedarbība, problēmas. Centrs – perifērija kultūrā. Zinātnisko rakstu krājums XIV.
Red. M. Burima. Daugavpils: DU Akadēmiskais apgāds “Saule”, 2012, 64.-77. lpp. Anonīmi
recenzēts rakstu krājums, iekļauts EBSCO datubāzē.
Zinātniskā redaktore un pēcvārda autore monogrāfijai: Batlere Dž. Dzimtes nemiers. Feminisms
un identitātes graušana. LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts. Mansards, 2012.
Asoc. prof.,
Dr.
philol.
Arkādijs
Ņeminuščijs

Деконструкция текста в письмах А.П. Чехова. Kultūras studijas. Vēstule literatūrā un
kultūrā. V.Daugavpils, 2013, c. 73-81.
Убийство Мурашкиной, или Порог терпения чеховского персонажа. Славянские чтения
IX.Daugavpils, 2013, c. 88-93.
«Медийная» версия скандала в романе «Бесы». XV Symposium of the International
Dostoevsky Society. Abstracts. Дом русского зарубежья им. А.И. Солженицына. Москва. 814 июля 2013. C. 94-95.
Семантика и функции цветовых маркеров в малой прозе И.С. Тургенева 1870-х – начала
1880-х годов. Kultūras studijas. Krāsa literatūrā un kultūrā. IV. Daugavpils. 2012, c. 56-62.
lpp. ISBN 978-9984-14-551-8
Грамматика города в прозе Сергея Довлатова. Сергей Довлатов: лицо, словесность,
эпоха. Санкт-Петербург, 2012, c. 195-201. ISBN: 978-5-7439-0154-8
«Здесь свобода и коньяк»: деструкция эмигрантского мифа у С. Довлатова. Культура
русской диаспоры: эмиграция и мифы. Сборник статей. Таллин: Издательство
Таллинского университета (ActaUniveritatisTallinnensis. Humaniora), 2012, c. 239-247.
Vladislav Starevich and His “Trained” Beetles. Nature as a Culture Constituent: Creativity and
Place in Art. Comparative Studies. Vol. IV (1). Daugavpils, 2012, pp. 77-81.
Урбанистический топос в повестях С. Довлатова. Парадигма:
культурологический альманах. Санкт-Петербург, 2012, c. 107-113.

Философско-

Миф contra миф (повесть В. Быкова «Круглянский мост»). Стих. Проза. Поэтика.
Сборник статей в честь юбилея Ю.Б. Орлицкого. 1-е издание.NewYork,2012, c. 230-235.
Семиозис звука и музыки в «Преступлении и наказании». Достоевский: Философское
мышление, взгляд писателя. (Dostoevsky Monographs). Вып. 3. Санкт-Петербург, 2012, c.
344-352.
Asoc.
Dr.
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prof.,
hist.

Profesors J. Veinbergs – jauna pasniedzēja darbaudzinātājs. Vēsture: Avoti un cilvēki:
Humanitārās fakultātes XXII starptautisko zinātnisko lasījumu materiāli. Vēsture XVI =

Henrihs Soms

Proceedings of the 22st International Scientific Readings of the Faculty of Humanities. History
XVI / Daugavpils Universitāte; atb. red. I. Saleniece. Daugavpils: Saule, 2013, 22.−29. lpp.
ISSN
1691-9297.
Pieejams
elektroniski:
http://du.lv/files/000/007/210/Vesture_Avoti_un_cilveki_XVI_2013.pdf?1360079021
No Daugavpils tiltu vēstures: vēstures liecības par dzelzceļa tilta atjaunošanu 1944.-1945. gadā.
Daugavpils Universitātes 54. starptautiskās zinātniskās konferences tēzes = Abstracts of the
54rd International Scientific Conference of Daugavpils University, 2012. gada 18.–20. aprīlis.
Atb. par izdev. D. Oļehnovičs. Daugavpils: DU Akadēmiskais apgāds “Saule”, 2012, 170.
lpp.http://dukonference.lv/public/programme/Tezes_2012.pdf ISBN 978-9984-14-564-8

Asoc. prof.,
Dr.
philol.
Anna
Stankeviča

Четыре стихии Аркадия Штейнберга. Славянские чтения. IX. DU AA „Saule”, 2013, c.
148-156.
Спор о человеке в романе В. Короткевича Христос приземлился в Гродно.
ActaAlbaruthenica.Warszawa, 2013, c. 73-87.
Мультинациональное культурное пространство Риги 20-х-30-х годов ХХ века в романне
И.Сабуровой «Корабли
старого города». Сборник статей по материалам
международной научной конференции «VII Майминские чтения». Псков: Изд-во
Псковского университета, 2012, c. 246-256.
Роман Лео Перуца «Ночи под каменным мостом». Ebreju teksts pasaules literatūrā un
kultūrā. Komparatīvistikas institūta almanahs. 26. sējums. Daugavpils: DU AA “Saule”, c.
137-146.
Nature and Civilization in Arkadiy Shteinberg’s poem „Bark Beetles”. Nature and Coulture.
Comparative studies Vol. IV (1). Daugavpils University Academic Press „Saule”, 2012, pp. 49–
55. ISSN 1691-5038; ISBN 978-9984-14-598-3
Мемуары-послание: «Воспоминания» Н.И.Голициной. Literatūrzinātne, folkloristika,
māksla. Literature, Folklore, Arts. Latvijas Universitātes raksti. Sējums 782. Latvijas
Universitāte, 2012, c. 42-49. ISSN 1407-2157
Пушкиниана Г. Шенгели. Парадигма. Философско-культурологический альманах.
Вып.20. Санкт-Петербург, 2012, c. 33-34. ISSN 1818-734X
Поляки Даугавпилса в 1931 году (по материалам газеты «Двинский голос». Humanitāro
Zinātņu Vēstnesis. 21. sējums. Daugavpils: DU AA “Saule”, 2012, c. 82-89. ISSN 1407- 9607
Хтонос Игоря Чиннова. Činnova krājums-III. Daugavpils: DU AA “Saule”, 2012, 85-97.
ISSN 1691-6107
Роман Лео Перуца «Ночи под каменным мостом». Ebreju teksts pasaules literatūrā un
kultūrā. Komparatīvistikas institūta almanahs. 26. sējums. Daugavpils: DU AA “Saule”, 2012,
137-146. ISSN 1691-6107, ISBN 976-9984-14-574-7
Г.А. Шенгели в 1926 году. Стих. Проза. Поэтика. Сборник статей в честь юбилея Ю.Б.
Орлицкого. 1-е издание.NewYork: AilorusPublishing, 2012, c. 416- 423. ISBN 978-1-938781-00-1
Дерево в лирике Аркадия Штейнберга. Вестник Псковского государственного
университета. Серия «Социально-гуманитар-ные и психолого-педагогические науки».
1/2012. Псков,c. 41-46. ISSN 22275-5185

Asoc. prof.,
Dr.
philol.
Elīna
Vasiļjeva

Jewish Issue in Friedrih Gorenstein’s Writing. European Scientific Journal, June special
edition No.1- Azores. ISSN: 1857 - 7881 (Print), ISSN: 1857 - 7431 (Online). EBSCO
Publishings database, Index Copernicus, Google Scholar, Open J gate, Gale's Academic
Databases, ProQuest, Ulrich's, Electronic Journals Library, Scirus. Pp. 499-503.
http://eujournal.org/index.php/esj/article/view/1281
Еврейские образы в латышской литературе. Утраченное соседство: Евреи в культурной
памяти жителей Латгалии. Материалы экспедиций 2011-2012 гг. Москва, ред. С.
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Амосова. C. 319-334. ISBN 978-5-98604-388-3, http://sefer.ru/upload/latgale-sbornik.pdf
Image og Russians in the Textbooks on Latvian Literature. Ethnicity. Towards the Politics of
Recognition in Latvia: 1991-2012. Rīga: ZINĀTNE, ed. by V. Vlokovs, D. Hanovs, Inese
Runce. Pp. 204-217. ISBN 978-9984-879-39-0
Mūsdienu literatūras teorijas. Zinātniskā monogrāfija, nodaļa ”Semiotika”. Rīga: Literatūras,
folkloras un mākslas institūts, 151.-175. lpp. ISBN 978-9984-893-07-5
Egila Plauža “Lietuvēna spēle”: struktūra un poētika. Ceļojums dzejnieku pasaulē. LU LFMI
izdevniecība, red. A. Kubuliņa, I. Kalniņa. ISBN 978-9984-893-04-4
Telpa Māra Čaklā dzejoļu krājumā “Pagaidu latvietis”. Ceļojums dzejnieku pasaulē. LU LFMI
izdevniecība, red. A. Kubuliņa, I. Kalniņa. ISBN 978-9984-893-04-4
Ebreju kultūras dienas Daugavpilī. Humanitāro Zinātņu Vēstnesis. 2012. N 22. Daugavpils, DU
Akadēmiskais apgāds „Saule”, 107.-110. lpp. ISSN 1407-9607
И. Кудрявская, Н. Кожанова, Э. Васильева (2012) Русский язык и литература для 10-го
класса. Часть 2. Rīga: Zvaigzne ABC. ISBN 978-9934-0-2963-9
Animal Symbolism in Vladimir Zhabotinsky’s Novel „Samson Nazorey”. Nature and culture.
Comparative Studies. Vol.IV (1). Daugavpils, 2012, pp. 146–154. (EBSCO Publishings
database)
Еврейские образы на страницах даугавпилсских газет (2007-2008 гг.). Ebreju teksts
Eiropas kultūrā - 2. Daugavpils, 2012, c. 223-235.
Doc.,
Dr.
philol.
Natālija
Dainoviča

О пространственных мирах в очерке Б. Зайцева „Около св. Серафима” и легенде Э.
Берневиц "Призвание". Современные проблемы гуманитарных и естественных наук:
материалы XIV международной научно - практической конференции 26 - 27 марта 2013
г.в 2 т.: Т.1.c. 356–360. Научно - инф. издат. центр "Институт стратегических
исследований", Москва, 2013.
ZumJugendroman „AnneDoraHagen” vonElsaBernewitz. Daugavpils Universitātes 54.
starptautiskās zinātniskās konferences materiāli/Proceedings of the 54 th International
Scientific Conference of Daugavpils University. Daugavpils: DU Akadēmiskais apgāds
„Saule”, 2013, s. 809–815.
Christliche und heidnische Welt in J. von Eichendorffs Novelle „Das Marmorbild”. Daugavpils
Universitātes 53. starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. Proceedings of the 53 rd
International Scientific Conference of Daugavpils University. CD. Daugavpils Universitāte.
Daugavpils, 6 S. 2012. ISBN 978-9984-14-563-1
Zum deutschbaltischen Nachlass: Der Roman „Anne Dora Hagen“ von Elsa Bernewitz (1880–
1962). Daugavpils Universitātes 54. starptautiskās zinātniskās konferences tēzes. DU
Akadēmiskais apgāds „Saule”, S.162, 2012.

Doc.,
Dr.
psych.
Valērijs
Dombrovskis

Dombrovskis V., Guseva S., Kokina I. Pirmsskolas vecuma bērna sagatavošana skolai:
konsultācijas, rekomendācijas, attīstošais darbs. Rīga: Zvaigzne ABC, 2013. ISBN: 978-99340-1774-2
Vorobjovs A., Ruža A., Dombrovskis, V. Daugavpils Universitātes psiholoģijas studiju
programmas un ievērojamākie mācībspēki. K. Mārtinsone (Red.). Psiholoģija Latvijā:
psihologi, izglītība, profesionālā darbība (lpp.170-202). Rīga: Izdevniecība RaKa, 2012. ISBN:
978-9984-46-228-8
Dombrovskis V., Guseva S. & Murasovs V. The Style of Solving Conflict Situations,
Demonstration of Harmony in Work, and Compatibility Depending on Individual
Psychological Characteristics of Secondary School Principals in Latvia. The International
Journal of Educational Organization and Leadership, 3 (19), 55-64. ISSN:2329-1656 (print),
2329-1591 (online).
SCOPUS, Cabell’s, Ulrich’s Periodicals Directory, The Australia Research Council. (Publicēts
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2013.gadā).
Guseva S., Dombrovskis V., Murasovs V., Ilisko Dz. Sustainability Designed Learning
Environment for Preschool Children: The Case of Latvia. The International Journal of Early
Childhood Learning, 4 (19), 15-26. ISSN: 2327-7939 (print), 2327-8722 (online).
SCOPUS, Cabell’s, Ulrich’s Periodicals Directory, The Australia Research Council.
Doc.,
Dr.
philol. Inna
Dvorecka

Переписка И.В.Чиннова с Ю.П.Иваском: возможности и пределы игры. Вестник
Псковского государственного университета. Вып. 3. Псков: ПГУ, 2013, c. 128–137.
Письма Игоря Чиннова: полилог в пространстве культуры. Kultūras studijas: Vēstule
kultūrā. Daugavpils: Saule, 2013, c. 228–237.
Интервью Игоря Чиннова: парадоксы одного диалога. Чинновский сборник – III.
Daugavpils: Saule, 2012, c. 106–120. ISSN 1691-6107
Цветовая феерия в лирике Игоря Чиннова. Чинновский сборник – III. Daugavpils: Saule,
2012, c. 97–105. ISSN 1691-6107
Роль цитаты в эпистолярии И.В.Чиннова. Русская литература: тексты и контексты –
II. Warszawa, 2012, c. 237–245. ISSN 0239-3506
Зачеркнутая часть автобиографии И.В.Чиннова. Актуальные проблемы филологической
науки: взгляд нового поколения. Вып. 4. Москва, 2012, c. 94–102. ISBN 978-5-317-04067-8

Doc.,
Dr.
philol. Nataļja
Jundina

Zum Roman „Die kleine Schneiderin Pauline“ von Elsa Bernewitz: Aus linguistischer
Perspektive. Deutsch-baltischer Transfer. Daugavpils: Saule, 2013, S. 163-170.
Xenismen in der Zeitschrift «Der Spiegel« Kalba ir kontekstai. Language in different contexts.
Vilnius. Educologija, 2012, S. 69-79. ISNN 1822-5357
Zur Geschichte des Fremdwortbegriffes. Valoda – 2012. Valoda dažādu kultūru kontekstā.
Zinātnisko rakstu krājums XX. Daugavpils: Daugavpils „Saule“, 2012, S. 264-271. ISBN 9789984-14-601-0

Doc.,
Dr.
paed.
Broņislava
Kalniņa
Doc.,
Dr.
philol. Ingrīda
Kupšāne

Kalniņa B., Oļehnoviča I. Valoda – multikultūras aspekts Daugavpils skolu jaunatnes vidē.
Ikere, Z. (sast.) Latgale etniskā un kultūrvēsturiskā skatījumā. Zinātnisko rakstu krājums.
Daugavpils: DU Akadēmiskais apgāds „Saule”, 56.-64. lpp.
Vēstules ar cilvēka dvēseli un balsi: J. Klīdzēja un J. Streiča sarakste. Kultūras studijas.
Cultural Studies. Vēstule literatūrā un kultūrā. Zinātnisko rakstu krājums. Daugavpils: DU
Akadēmiskais apgāds „Saule”, 2013, 358.-365. lpp.
Perifērija kā centrs I. Selecka dokumentālajās filmās „Šķērsiela” un „Jaunie laiki
Šķērsielā”.Literatūra un kultūra: process, mijiedarbība, problēmas. Centrs – perifērija kultūrā.
Zinātnisko rakstu krājums. XIV. Daugavpils: DU Akadēmiskais apgāds „Saule”, 2013, 167.–
172. lpp.

Doc.,
Dr.
philol.
Valentīns
Lukaševičs

Образ еврея в латгальской словестности. Утраченное соседство: eвреи в культурной
памяти жителей Латгалии. Материалы экспедиций 2011–2012 годов (отв. ред. С.
Амосова). Москва: The Moscow Center for University Teaching of Jewish Civilization
„Sefer”, 2013, c. 357–364.
Par dažām Igora Činnova poētikas īpatnībām. Чинновский сборник – III (red. I. Dvorecka).
Daugavpils: Saule, 2012, 246.–253. lpp.

Doc.,
Dr.
philol.
Genādijs
Markovs

Доминанты изображения храма в поэзии К.К.Случевского. Славянские культуры.
Gorlovka, 2013, c. 45.-46.
Протопресвитер Алексий Ионов – судьба легендарного миссионера. Православная
жизнь. Daugavpils, N 08 (137)-08/2013. C. 24-25.
Евгений Евтушенко: «Поэзия – ко всякому удару молитва». Православная жизнь.
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Daugavpils, N 07 (136)-07/2013. C. 28-29.
Борис Андреевич Можаев – человек с чистой совестью. Православная жизнь. Daugavpils,
N 06 (135)-06/2013. C. 20-21.
Николай Заболоцкий: приближение к Евангелию. Православная жизнь. Daugavpils, N 05
(134)-05/2013. C. 16-17.
М.И.Кутузов – «маститый страж страны державной». Православная жизнь. Daugavpils,
N 04 (133)-04/2013. C. 12-13.
С. Рахманинов: «Музыка должна идти от сердца». Православная жизнь. Daugavpils, N 03
(132)-03/2013. C. 18-19.
Юбилей Дома Романовых. Православная жизнь. Daugavpils, N 02 (131)-02/2013. C. 24-25.
Пришвин-исследователь человеческой души. Православная жизнь. Daugavpils, N 01
(130)-01/2013. C. 18-19.
С.Я. Надсон: в поисках Христа. Православная жизнь. Daugavpils, N 12 (130)-12/2012. C.
22-23.
Православные истоки Д.Н.Мамина-Сибиряка. Православная жизнь. Daugavpils, N 11
(129)-11/2012. C. 24-25.
Василий Иванович Белов: «Каждый день молюсь…» Православная жизнь. Daugavpils, N
10 (128)- 10/2012. C. 24-25.
Владимир Даль: путь к Православию. Православная жизнь. Daugavpils, N 09 (127)09/2012. C. 22-23.
Где Кульнев наш, рушитель сил…? Православная жизнь. Daugavpils, N 08 (126)-08/2012.
C. 24-25.
Петр Андреевич Вяземский: от вольтерьянства – к вере. Православная жизнь.
Daugavpils, N 07 (125)-07/2012. C. 24-25.
Русский Леонардо да Винчи. Православная жизнь. Daugavpils, N 01(119)-01/2012. C. 1819.
Лев Мей – поэт непростой судьбы. Православная жизнь. Daugavpils, N 02 (120)-02/2012.
C. 24-25.
Нравственные уроки Валентина Распутина. Православная жизнь. Daugavpils, N 03 (121)03/2012. C. 22-23.
Сергей Сергеевич Бехтеев – «последний царский гусляр». Православная жизнь.
Daugavpils, N 04 (122)-04/2012. C. 16-17.
Художник Михаил Нестеров: от «Пустынника» до «Осени в деревне». Православная
жизнь. Daugavpils, N 05 (123)-05/2012. C. 16-17.
Русская Православная Церковь и Отечественная война 1812 года. Православная жизнь.
Daugavpils, N 06 (124)-06/2012. C. 14-15.
Doc.,
Dr.
philol.
Ilze
Oļehnoviča

Creative Idiomaticity in Newspaper Langauge.Polczunska, M., Pakula, L., Jaworska, D. (eds.)
Young Linguists’ Insights: Taking interdisciplinary approaches to the fore. Poznan: Wydzial
Anglistyki
UAM,
pp.
205-210.
https://repozytorium.amu.edu.pl/.../1/Young%20Linguists%20Insights.pdf
Extended Phraseological Metaphor in the Discourse of British and Latvian Newspapers.
Parpala, E., Afana, R. (eds.) Comarativism, identity, communication. Proceedings of the
international conference CIC2012. Universitaria Craiova 2013. ISBN 978-606-14-0738-5, pp.
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216-230.
Oļehnoviča, I., Kalniņa, B. (2013) Valoda – multikultūras aspekts Daugavpils skolu jaunatnes
vidē. Ikere, Z. (sast.) (2013) Latgale etniskā un kultūrvēsturiskā skatījumā. Zinātnisko rakstu
krājums. Daugavpils: DU Akadēmiskais apgāds „Saule”, 56.-64. lpp.
Frazeoloģismi angļu un latviešu laikrakstos: semantiskais aspekts. Promocijas darba
kopsavilkums filoloģijas doktora grāda iegūšanai valodniecības zinātņu nozares sastatāmās un
salīdzināmās valodniecības apakšnozarē = Phraseological Units in English and Latvian: the
Semantic Aspect. Summary of Doctoral Thesis for obtaining the Doctoral Degree in Philology.
Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds „Saule”, 106 lpp.
Extended Phraseological Metaphor and Dual Actualization of Idioms in British and Latvian
Newspapers. Tekstas: Lingvistika ir poetika 18. Tarptautinés mokslinés konferencijos medžiaga
2011 m. lapkričio 11d. Všļ Šiaulių universiteto leidykla, pp. 73-74. ISBN 978-609-430-096-7
Frazeoloģismu komponentu substitūcija Latvijas laikrakstu diskursā. Literārā valoda
(standartvaloda) vēsturiskā, normatīvā un sociolingvistiskā aspektā. Akadēmiķa Jāņa
Endzelīna 139. dzimšanas dienas atceres starptautiskās zinātniskās konferences materiāli.
Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2012, 29.-30. lpp. ISBN 978-9984-742-64-9
Semantics of Instantiated Phraseological Units in Newspaper Discourse. Daugavpils
Universitātes 54. starptautiskās zinātniskās konferences tēzes = Abstracts of the 54th
International Scientific Conference of Daugavpils University. Daugavpils: Saule, 2012, p.158.
ISBN 978-9984-14-564-8
Idiom Meaning Variation in Newspaper Discourse in English and Latvian. X International
General Linguistics Conference, Zaragoza, 18th – 20th April 2012. Book of Abstracts, 2012,
p.100.
Instantial Stylistic Use of Phraseological Units in British and Latvian Newspapers: Insertion of
New Elements in the Constituent Structure of Phraseological Units. Humanitāro Zinātņu
Vēstnesis. Daugavpils: Saule, pp. 52-62.
Phraseological Terminology in Latvian and English Linguistics. Valoda – 2012. Valoda dažādu
kultūru kontekstā. Zinātnisko rakstu krājums XXI. Daugavpils: DU Akadēmiskais apgāds
„Saule”, pp. 116-125. ISSN 1691-6042; ISBN 978-9984-14-601-0
Phraseological Units in British and Latvian Newspapers: Types of Use. Daugavpils
Universitātes 53.starptautiskās zinātniskās konferences materiāli = Proceedings of the 53rd
International Scientific Conference of Daugavpils University. Daugavpils: Daugavpils
Universitāte.
[ISBN
978-9984-14-563-1]
2012,
http://dukonference.lv/files/proceedings_of_conf/
53konf/valodnieciba_literaturzinatne/Olehnovica.pdf
Doc.,
Dr.
paed.
Inta
Ostrovska

(līdzautors – Oļehnovičs D.) Audzināšanas socioloģijas teorētiski metodoloģiskie
aspekti.Starptautiskās zinātniskās konferences „Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2012:
Finanšu kapitāla ietekme uz reģiona ekonomisko konkurētspēju" materiāli. I daļa. Socioloģijas
aktualitātes.
Daugavpils:
DU
Akadēmiskais
apgāds
„Saule”,
2013.
arī
http://du.lv/lv/fakultates/szf/strukturvienibas/instituti_zinatniska_darbiba/spi/izdevumi/Sociolo
Ir iekļauts datubāzē: GESIS SocioGuide http://www.cee-socialscience.net/journals/index.asp?
stock=journals&select=Latvia&slice=1#11474
(līdzautore – Kokina I.) THE ANALYSIS OF ORGANIZATIONAL CULTURE WITH THE
DENISON MODEL (The Case Study of Latvian Municipality). PROCEEDINGS: 1st Eurasian
Multidisciplinary Forum, EMF2013, 24-26 October2013, Tbilisi, Georgia. European Scientific
Institute, ESI, 2013. 1 vol., pp. 362-369, Kocani, Republic of Macedonia ISBN978-608-464210-7 arī http://emforum.eu/index.php/proceedings
Audzināšanas socioloģijas perspektīvas un izaicinājumi. Daugavpils Universitātes 55.
Starptautiskās zinātniskās konferences tēzes = Abstracts of the 55th International Scientific
Conference of Daugavpils University. Daugavpils: Daugavpils Universitātes Akadēmiskais
apgāds "Saule", 2013. 115. lpp. ISBN 978-9984-14-612-6
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(līdzautors – Volkovs V.) Izglītības paradigmas socioloģiskajā kontekstā. 8. starptautiskās
zinātniskās konferences "Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2013" tēzes. Daugavpils: DU
Akadēmiskais apgāds "Saule", 2013. 46.lpp.
(līdzautore – Veigure A.) Jauniešu nodarbinātība pēc augstākās izglītības iegūšanas
(socioloģiskā analīze). 8. starptautiskās zinātniskās konferences "Sociālās zinātnes reģionālajai
attīstībai 2013" tēzes. Daugavpils: DU Akadēmiskais apgāds "Saule", 2013. 47.lpp.
Doc.,
Dr.
philol. Gatis
Ozoliņš

The Dievturi Movement in Latvia as Invention of Tradition. Modern Pagen and Native Faith
Movements in Central and Eastern Europe. (Eds. K. Aitamurto and S. Simpson). Durham:
Acumen, 2013, pp. 94-112.
Mārtiņš Celmiņš. Jānis Sirmais. Daba un vēsture 2013. Rīga: Zinātne, 2012, 175.-180. lpp.

Doc.,
Dr.
philol. Gaļina
Pitkeviča

Русские зоонимы Даугавпилсского района. Славянские чтения. IX. DU AA „Saule”, 2013,
c. 248-252.
Индивидуальные спортивные прозвища. Valoda – 2012. Valoda dažādu kultūru kontekstā.
Zinātnisko rakstu krājums XXII. Daugavpils: DU Akadēmiskais apgāds „Saule”, 2012, c. 432–
439. ISSN 1691-6042; ISBN 978-9984-14-601-0

Doc.,
Dr.
philol.
Svetlana
Polkovņikova

Runas verbu atveides individuālās iezīmes Antona Čehova stāstu tulkojumos latviešu valodā.
Komparatīvistikas almanahs Nr. 1 (30). Tulkojumzinātne. Daugavpils: Saule, 2013, 94.–104.
lpp. ISBN 978-9984-14-622-5
Grammaticalization and Lexicalization inSpeech Acts Nomination: the Contrastive Aspect.
Baltu valodas un literatūras pagātnē un mūsdienās. Tēzes.Lietuvos edukologijos universiteto
leidykla: Edukologija, 2013, 70.–72. lpp. ISBN 978-9955-20-890-7
Zinātnisko rakstu nosaukumi pragmatiskā aspektā. Daugavpils Universitātes 55. starptautiskās
zinātniskās konferences tēzes. Daugavpils: Saule, 2013, 161.–162. lpp.
Глаголы речи в плане сопоставительного изучения русского и латышского языков.
Славянские языки и культуры в современном мире: II Международный научный
симпозиум (Москва, МГУ имени М.В.Ломоносова, филологический факультет, 21–24
марта 2012 г.): Труды и материалы. Москва: Издательство Московского университета,
2012, с. 339–340.
Valodniecībasrakstunosaukumi. Valoda – 2012.Valodadažādukultūrukontekstā. Daugavpils:
Saule, 2012, 440.–446. lpp. ISSN 1691-6042; ISBN 978-9984-14-601-0
Gramatikalizācija un leksikalizācija runas darbības nominācijā. Valoda: nozīme un forma 2.
Gramatizēšanās un leksikalizēšanās latviešu valodas sistēmā. LU Humanitāro zinātņu
fakultātes Latviešu un vispārīgās valodniecības katedras rakstu krājums. Rīga: LU
Akadēmiskais apgāds, 2012, 106.–114. lpp. ISBN 978-9984-45-547-1

Doc.,
Dr.
philol. Irīna
Presņakova

Representation of Animals in English Ghost Stories. Nature and Culture. Comparative Studies
Vol. IV (1). Daugavpils: University: ACADEMIC PRESS „SAULE”, 2012, pp. 96-103. ISSN
1691-5038, ISBN 978-9984-14-598-3

Doc.,
Dr.
philol. Rudīte
Rinkeviča

Centrs – priekšpilsēta Lidijas Pērļupes bērnu prozā.Literatūra un kultūra: process,
mijiedarbība, problēmas. Centrs – perifērija kultūrā. XIV, Starptautisko zinātnisko rakstu
krājums (iekļauts EBSCO datubāzē).DU Akadēmiskais apgāds „Saule”, 56.-64. lpp.

Doc.,
Dr.
philol. Jeļena
Semeņeca

Snake-Woman in Arthur Meichen’s Novels. In: Parpala, E., Afana, R. (eds.) Comarativism,
identity, communication. Proceedings of the international conference CIC2012. Universitaria
Craiova 2013. ISBN 978-606-14-0738-5, pp. 150-161.
Animals in Arthur Machen Novel “The Terror”. Nature and Culture. Comparative Studies Vol.
IV (1). Daugavpils: University ACADEMIC PRESS „SAULE”, 2012, pp. 112-120. ISSN 16915038, ISBN 978-9984-14-598-3
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Artura Meičena mistiskā proza / Arthur Machen’s Mystic Prose. Promocijas darba
kopsavilkums filoloģijas doktora zinātniska grāda iegūšanai Literatūrzinātnes nozarē Cittautu
literatūras vēstures apakšnozarē. ISBN 978-9984-14-610-2
Lekt.,
Mg.
paed.,
Mg.
philol.
Aija
Jakovele

„Savējā” akcepts: Pētera Hēga daiļrades rezonanse Latvijā. Komparatīvistikas almanahs Nr1.
(30) . Tulkojumzinātne. Daugavpils: DU Akadēmiskais apgāds „Saule”, 2013, 137.–143. lpp.
Eksotiskais teksts K. Bliksenas prozā. Literatūra un kultūra: process, mijiedarbība, problēmas.
Centrs – perifērija kultūrā. Zinātnisko rakstu krājums XIV. Daugavpils: DU Akadēmiskais
apgāds „Saule”, 2013, 115.–120. lpp.
Kultūrzīmes latviski tulkotās dāņu literatūras kontekstā. Konteksta nozīmīgums mūsdienu
humanitārajās zinātnēs. Latvijas Universitāte, 2013, 5. lpp.
Mākslinieka tēls latviski tulkotajā dāņu rakstnieku un jaunākajā latviešu prozā. Daugavpils
Universitātes 55. starptautiskās zinātniskās konferences tēzes. Daugavpils Universitāte, 2013,
167. lpp.
Mākslinieciskais laiks latviski tulkotajā dāņu rakstnieku prozā. Daugavpils Universitātes 55.
starptautiskās zinātniskās konferences tēzes. Daugavpils Universitāte, 2013, 163.–164. lpp.
Danska litteraturens översättningar i Lettland: i kontexten av Lettlands socialkulturella
tendenser: 1981 – 1991- 2001. IASS (Starptautiskās Skandināvistikas studiju asociācijas)
zinātniskās konferences „Literatūra un likums” programma&tēzes/abstracts. ISBN 978-998445-556-3, 28. lpp.

Lekt.,
Mg.
philol. Andris
Kazjukevičs

Diana Rubene, Andris Kazjukevičs. Nauczanie jezyka polskiego na Uniwersytecie
Dyneburskim:przeszlosc i terazniejszosc. Acta Baltico-Slavica, 36. Instytut Slawistyki Polskiej
Akademii Nauk, Warszawa 2012, ISSN 0065-1044, s.179-186 (CEEOL datubāze)
Diana Rubene, Andris Kazjukevičs Nauczanie jezyka polskiego na Uniwersytecie w
Daugavpils.Przeszlosc i terazniejszosc. Polonistyka za granica.Tradycje i perspektywy, pod
red.Anny Kietlinskiej.Bialystok, 2012, s. 55-61.

Lekt.,
Mg.
hist. Dmitrijs
Oļehnovičs

(līdzautore – I. Ostrovska) Audzināšanas socioloģijas teorētiski metodoloģiskie aspekti.
Starptautiskās zinātniskās konferences „Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2012: Finanšu
kapitāla ietekme uz reģiona ekonomisko konkurētspēju" materiāli. I daļa. Socioloģijas
aktualitātes”.
Daugavpils:
DU
Akadēmiskais
apgāds
„Saule”,
2013.
arī
http://du.lv/lv/fakultates/szf/strukturvienibas/instituti_zinatniska_darbiba/spi/izdevumi/Sociolo
Ir
iekļauts
datu
bāzē:
GESIS
SocioGuide
http://www.ceesocialscience.net/journals/index.asp?stock=journals&select=Latvia&slice=1#11474
(līdzautore K. Laganovska) Ebreju atceres kultūra Latgalē: reģionālās preses skatījums. Acta
Ethologica Nr. 16, 2013, 56.−76. lpp. ISSN 1691-6115.
Latvieši, krievi, ebreji…: propaganda Latvijas presē vācu okupācijas laikā. Latgale etniskā un
kultūrvēsturiskā skatījumā. Zinātnisko rakstu krājums. Sast., zin. red. Z. Ikere. Daugavpils: DU
Akadēmiskais apgāds “Saule”, 2013, 114.–126. lpp. ISBN 978-9984-14-646-1

Lekt.,
Mg.
philol. Sergejs
Poļanskis

Desert as Albert Camus’ Absurd Landscape. Comparative Studies. Landscape And Culture.
Vol. V (2).Daugavpils: Daugavpils University Academic Press “Saule”, 2013, pp.148–158.
Absurdā lakoniskums un tulkojuma daudzvārdība. Albēra Kamī „L’etranger” tulkojumu analīze
absurda estētikas kā ekstralingvistiskā faktora ietvaros. Komparatīvistikas almanahs Nr 1. (30).
Tulkojumzinātne. Daugavpils: DU Akadēmiskais apgāds „Saule”, 2013, 124.–137. lpp.

Lekt.,
Mg.
philol.
Veronika
Ruža
Lekt.,
Mg.
philol.
Valentīna
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Latviešu valodas daļēji lokāmā divdabja un nelokāmā divdabja ar –ot(ies) veidotās
reduplikatīvās konstrukcijas. Valoda –2012. Valoda dažādu kultūru kontekstā. Daugavpils: DU
Akadēmiskais apgāds „Saule”, 210.-215. lpp. ISBN 978-9984-14-601-0
Dialog mit dem Bild: Zur Wahrnehmung des Porträts in der frühen Prosa von Th.
Storm.Kaunas, 2013, S. 743.-748.

МирзапаховвраннейпрозеТеодораШторма. Šauli, 2013, c. 41-50.

Taļerko

„Weg“ und „Reise“ in frühen prosaischen Werken von Th. Storm. Miscellanea – 2.
Komparatīvistikas institūta almanahs, 28. Daugavpils: DU Akadēmiskais apgāds „Saule”,
2012.
Между романтизмом и реализмом. Элементы мифа в раннем творчестве Теодора
Шторма. Miscellanea – 2. Komparatīvistikas institūta almanahs, 28. Daugavpils: DU
Akadēmiskais apgāds „Saule”, 2012.
Zur Intertextualität im frühen prosaischen Schaffen von Th. Storm. Miscellanea – 2.
Komparatīvistikas institūta almanahs, 28. Daugavpils: DU Akadēmiskais apgāds „Saule”,
2012.
Lekt.,
Mg.
philol. Inguna
Teilāne

Pejoratīvā leksika „Kalupes izloksnes vārdnīcā”. Daugavpils Universitātes 55. Starptautiskās
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