3. pielikums

Profesionālo studiju programma
Sociālo zinību skolotājs
Akadēmiskā personāla atjaunošanas, apmācības un attīstības plāns
2001./2002. studiju gads

1. Akadēmiskā personāla atjaunošana (Studijas doktorantūrā
u.t.t.).
• I. Šenberga studē DU doktorantūrā un izstrādā promocijas darbu
mācību metodikā “Vēstures mācīšana Latvijā (1920-1940)
• A. Kupšāns izstrādā promociju darbu mācību metodikā “Sociālo
zinību skolotāju sagatavošanas teorētiskie un praktiskie aspekti”
• I. Kuņicka studē LLU doktorantūrā

2. Akadēmiskā

personāla apmācība (Kvalifikācijas celšana
Latvijas un ārvalstu augstskolās vai zinātniskās pētniecības
iestādēs: kursi, semināri, ERASMUS programma, darbs
pētnieciskajās laboratorijās utt.)
• SFL programmas “Pārmaiņas izglītībā” projekts “Cilvēks sabiedrībā”,
Rīga, 1999. – 2002. /A. Kupšāns/
• SFL programmas “Pārmaiņas izglītībā” projekts “Studentu
pedagoģiskā prakse sociālo zinību atbalsta skolā”, Rīga, 2002, febr.marts. /A.Kupšāns/
• Sociālo zinību skolotāju profesijas standarta izstrāde (sadarbībā ar
LU, LPA, RA,VA), Rīga, 2002 /A. Kupšāns/
• LB, Bristole, Rietumanglijas universitāte, 2002, 27.maijs – 2.jūnijs
/T.Kuzņecova/
• Starptautiskais seminārs: Vēstures un sociālo zinību mācīšanas
problēmas. Tallina, Igaunija. Igaunijas vēstures skolotāju asociācija,
Euroclio, Nīderlandes Ārlietu ministrija. 2002. 3.-5. maijā.
/I.Šenberga/
• Sadarbība ar Latvijas vēstures skolotāju asociāciju: piedalīšanās
vasaras seminārā “Skola un muzejs”(2002. 5-7 augusts). Latvija,
Ventspils. LVSA. /I.Šenberga/
• Starptautisks seminārs: Lauku dzīves reorganizēšana un korporācija
Igaunija, Tartu, Tartu Lauksaimniecības universitāte 2002. gada 22.
oktobris Ilona Kuņicka
• Seminārs Zinātne lauku attīstībai 2002. Jelgava, LLU 2002. gada 22.
– 24. maijs Ilona Kuņicka

3. Akadēmiskā personāla attīstība (granti, publikācijas, semināri,
konferences utt.).
3.1. Publikācijas izdevumos, kuri iekļauti Latvijas Zinātnes padomes (LZP)
apstiprinātajā vispāratzīto recenzējamo zinātnisko izdevumu sarakstā.
• Ivanovs A. Latgales vēsture Senās Krievzemes hronikās:
historiogrāfisks aspekts //Humanitāro Zinātņu Vēstnesis /Daugavpils
Universitāte; red. F.Fjodorovs. – 2002. - Nr.1. - 89-98.lpp.
• Иванов А.С., Кузнецов А.М. Динабург в начальный период
Первой Северной войны (1655 – 1656) //Славянские чтения /
Даугавпилсский университет, Даугавпилсский центр русской
культуры; ред. Ф.П.Федоров. – Даугавпилс; Резекне:
Издательство Латгальского культурного центра . – 2002. – II. –
C.222-236
3.2. Pārējās publikācijas.
• Kupšāns A. Ceļā uz pilsonisko sabiedrību: sociālās zinības
pamatskolā// DPU Humanitārās fakultātes XI Zinātniskie lasījumi.
Sociālo zinību sekcija.- Daugavpils: Saule, 2001.- 5.krājums.- 53. –
56.lpp.
• Kupšāns A. Социальные науки в школах Латвии //Актуальные
проблемы преподавания истории и обществознания в средней и
высшей школе. Материалы конференции Современные
образовательные программы: региональный опыт реализации и
интеграции.Калининград:
Изд.
Калининградского
государственного университета, 2001.- Часть 2.- С. 96 – 102.
• Кузнецова Т. Латышский Крестьянский союз в 1917 году:
социальный и национальный аспекты идеологии //DPU
Humanitārās fakultātes XI Zinātniski lasījumi. Vēstures sekcija.Daugavpils, 2001.- 5.krājums. - 81.-86.lpp.
• Кузнецова Т., Салениеце И. Содержание и организация обучения
в бакалаврской программе по истории в Даугавпилсском
Педагогическом
университете
//Актуальные
проблемы
преподавания истории и обществознания в средней и высшей
школе. Материалы конференции Современные образовательные
программы: региональный опыт реализации и интеграции.Калининград, 2001.- С.13-19.
• T.Kuzņecova.
Atmiņa un vēsturiskā apziņa //Starptautiskās
konferences “Atmiņa un kultūra” materiāli. – Daugavpils: Saule,
2002. – II. - 44.-51.lpp.
• Иванов А. Компьютерные базы данных в исследованиях по
региональной истории //Научные труды / Рижский институт
мировой экономики / гл. ред. В.А.Сурков. – Рига, 2001. – С. 7782.
• Ivanovs A., Kuzņecovs A. Krievijas Valsts seno aktu arhīva
dokuments par Dinaburgu cara Alekseja Mihailoviča varā (1665) //
Latvijas Arhīvi. – 2001. – Nr. 2. – 27.-44. lpp.

• Иванов А. Источнико-ориентированные базы данных в изучении
локальной истории //XI Zinātnisko lasījumu materiāli. Vēstures
sekcija /DPU Humanitārās fakultātes Vēstures katedra. – Daugavpils:
DPU izdevniecība “Saule”, 2001. – 5. krājums. – 37. – 42. lpp.
• Ivanovs A., Soms H. Izpētes programma “Kompleksā avotu mācība
un Latgales vēstures datorizētā avotu bāze “Latgales Dati””: saturs,
metodoloģiskais pamatojums un historiogrāfiski komentāri //Acta
Latgalica: Zinōtniski roksti, dokumenti, apceris /atb. red. E.T.Vaivode. – Daugavpils: Latgolas Pētnīceibas instituta izdevnīceiba,
2001. – 11. [laid.]. – 132. – 160. lpp.
• Ivanovs A. Atmiņa kultūrvēsturiskā kontekstā: Starptautiskās
konferences materiāli /DU Latviešu literatūras un kultūras katedra;
galv. red. V.Ķikāns. – Daugavpils: DU izdevniecība “Saule”, 2002. –
2.daļa, 75.-84.lpp.
• Ivanovs A., Soms H. Kultūras un vēstures pieminekļi Latgales novada
vēsturē Sabiedrība un kultūra: Rakstu krājums /Liepājas Pedagoģijas
akadēmija, sast. A.Medveckis. – Liepāja: Liepājas Pedagoģijas
akadēmijas izdevniecība “LiePA”, 2002. – IV. – 36.-42.lpp.
• Ivanovs A., Kuzņecovs A. Dinaburga Krievijas Valsts seno aktu
arhīva dokumentos (1656 – 1666) = Иванов А., Кузнецов А.
Динабург в документах Российского государственного архива
древних актов (1656 – 1666). Daugavpils: DU izdevniecība “Saule”.
– 2002. - 1. daļa. – 199 lpp.; 2. daļa. – 198 lpp.
• Ivanovs A. Vēstures zinātne kā padomju politikas instruments:
Historiogrāfijas konceptuālais līmenis //Padomju okupācijas režīms
Baltijā, 1944 – 1959: Politika un tās sekas. – Rīga: Latvijas Valsts
arhīvs. – 2002. – 10. – 12.lpp.
• Šenberga I. Pārskats par vēstures skolotāju biedrības darbību XX gs.
30.-tajos gados //DPU XI Zinātniskie raksti. Vēstures sekcija.Daugavpils, 2001.- 5.krāj.
• Шенберга И. Возможные методические подходы в преподавании
истории в средней и высшей школе //Материалы конференции
Современные образовательные программы.- Калининград, 2001.
• Šenberga I. Latgales novada audzēkņu etniskais sastāvs: integrācijas
problēmas un perspektīvas //Starptautiskā zinātniski praktiskā
konference “Reģiona konkurētspēja”. Rakstu krājums 2002.gada 6.7.septembris.- Daugavpils, 2002. – 2.sēj.
• Šenberga I. Некоторые аспекты интеграции: проблемы
образования национальных меньшинств в Латвии // Новые
ценности образования..-Москва Институт педагогических
инноваций РАО., 2002.
• Kuņicka I. Privatizācijas procesa tendences Latvijā // DPU IX
ikgadējās zinātniskās konferences rakstu krājums. Daugavpils,
Izdevniecība “Saule”, 2001, - lpp. 114.- 115.
• Kuņicka I. Privatizācijas ekonomiskās politikas prioritātes un
reformas // DPU Akadēmiskās izglītības problēmas universitātē (DPU
Ekonomikas nodaļas pasniedzēju un studentu zinātniski metodiskās
konferences materiāli). Daugavpils, Izdevniecība “Saule”, 2001, lpp. 29.- 32.

3.3. Piedalīšanās zinātniskajās vai akadēmiskajās konferencēs Latvijā un
ārvalstīs
• X Zinātniskā konference “Latgales pagātne, tagadne un nākotne”.Daugavpils, 28.09.-29.09.2001. /A.Ivanovs/
• DPU konference “Vēstures mācību aktualitātes skolā”. 2001, dec.
/A.Kupšāns/
• Daugavpils Pedagoģiskās universitātes Humanitārās fakultātes XII
Zinātniskie lasījumi.- Daugavpils, 25.01.-26.01.2002 /A.Kupšāns,
T.Kuzņecova, A.Ivanovs, I.Šenberga/
• Asociācijas “Vēsture un Dators” («История и компьютер») VIII
konference. - Krievijas Federācija, Sanktpēterburga. - 2002.g. 26. –
29. jūnijs /A.Ivanovs/
• Starptautiskā konference “Padomju okupācijas režīms Baltijā 1944. –
1959. gadā: politika un tās sekas”, Rīga, 2002.g. 13. – 14. jūnijs
/A.Ivanovs/
• Zinātniski metodiskā konference “Federālās un reģionālās izglītības
problēmas modernizācijas apstākļos”. Krievija, Kaļiņingrada, 2002.
10.- 12. aprīlis /I.Šenberga/
• Latvijas publisko bibliotēku 8. novadpētniecības konference
“Bibliotēku un muzeju saikne laiku lokos”. Daugavpils, 2002.g. 6. –
8. augusts /A.Ivanovs/

