4. pielikums

Profesionālo studiju programma
“Svešvalodu skolotājs”
ar specializācijām: angļu, (vācu, franču, zviedru)
valodas skolotājs
Akadēmiskā personāla atjaunošanas, apmācības un attīstības plāns
2002./2003. studiju gads
1. Akadēmiskā personāla atjaunošana (Studijas doktorantūrā u.t.t.).
Doktorantūrā studēja 4 docētāji (A. Skrinda,R. Bramane, N. Sargsjane,
iestājās I.Ļaha)
2. Akadēmiskā personāla apmācība (Kvalifikācijas celšana Latvijas un
ārvalstu augstskolās vai zinātniskās pētniecības iestādēs: kursi, semināri,
ERASMUS programma, darbs pētnieciskajās laboratorijās utt.).
2002./2003. studiju gadā savu kvalifikāciju, piedaloties dažādos semināros,
kursos un projektos, cēluši šādi docētāji:
• Profesore I. Druviete. Piedalīšanās starptautiskās konferencēs un
semināros par LZP tēmām, kas saistītas ar valodas politikas un
sociolingvistikas problēmām (Latvijā, ārvalstīs).
• Profesore Z. Ikere. Piedalīšanās starptautiskās konferencēs un
semināros par LZP tēmu 01.0459 “Latvijas integrācijas ES
kultūrfilozofiskais aspekts” (Latvijā, ārvalstīs).
• Docente O. Šostaka un Dr. L.Sardiko piedalās Britu Padomes
projektā PRESETT Partnership” visu 2002./2003. studiju gadu.
• Dr. L. Sardiko
piedālās
Britu
Padomes
projektos
Partnership“Towards Independence and Sustainability,”English for
Young Learners”,”Women Together for Democracy”.
• Lektore N. Sargsjane strādāja projektā “Project Proposal Writing
Course”.
• Lektore M. Maslova – stažēšanas zviedru valodā Viebäcks
folkhögskola (tautas skola) Zviedrijā no 07.01.2003. g. līdz
25.05.2003.g.

3. Akadēmiskā personāla
konferences utt.).
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Grantus saņēma prof. Z. Ikere un N. Sargsjane par darbu pie LZP tēmas
01.0459 “Latvijas integrācijas ES kultūrfilozofiskais aspekts”.
XIII Humanitāro lasījumu krājumā ir ievietoti sekojoši angļu valodas
katedras docētāju referāti:
• Doc. L.Rumjanceva ar ref. “Teacher Profficiency in the EFL
Classroom”,
• doc. O. Šostaka ar ref. “Teaching Confusable English”,
• lekt. R. Bramane ar ref. “Theme of Violence in Children’s Literature”,
• as. R.Siroježkina ar ref. “Identifier les types de proces dans un texte”,
• doc. L.Sardiko ar ref. “Portfolio Assessment in a YL Classroom”,
• as. V. Siliņa ar ref. “Teaching Literature in Computer Oriented
Environment”,
• lekt. N.Sargsjane ar ref. “Intercultural Learning and Language
Learning”,
• lekt. N. Minova ar ref. “Student Performance in the Listening Part of
Oxford Placement Test”.

