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1. Studiju programmas mērķi un uzdevumi. Izmaiņas,
ja tādas ir.
Studiju programmas mērķis: sagatavot augstas profesionālas
kvalifikācijas speciālistus tiesību nozarē Latgalē reģiona vajadzībām.
Studiju programmas galvenie uzdevumi ir:
♦ veicināt personības vispusīgu attīstību, sniedzot plašas
zināšanas to vēsturiskajā, sabiedriskajā, ekonomiskajā,
politiskajā un filozofiskajā izpratnē;
♦ attīstīt spēju analītiski izprast tiesības un pielietot likumus un
citus normatīvos aktus;
♦ nodrošināt studiju procesā iespēju apgūt nepieciešamo vadoša
un radoša praktiska darba pieredzi darbībai tiesību aizsardzības
iestādēs. Veicināt pētniecisko darbu tiesību zinātnes nozarē.

2. Studiju programmas struktūra.
2.1. Studiju programmas kvantitatīvās izmaiņas attiecīgajās
programmas sadaļās. Izmaiņu analīze un pamatojums. Studiju
kursu sadalījuma atbilstība valsts standartiem (Ministru
kabineta noteikumiem).
Studiju programmas kvantitatīvās izmaiņas nevienā programmas
sadaļā nebija ieviestas. Studiju kursu sadalījums atbilst valsts
standartiem (Ministru kabineta noteikumiem).
2.2. Studiju kursu satura izmaiņas. Izmaiņu analīze, izmaiņu
nepieciešamība (pielikumā - jauno studiju kursu apraksti).
Studiju kursu saturā izmaiņas nebija ieviestas.

3. Studiju programmas realizācija.
3.1. Izmantotās studiju formas: lekcijas, semināri,
laboratorijas darbi, individuālais darbs, komandas (grupu)
darbs u.c. Izmantoto formu apraksts, izvēles pamatojums un
analīze.
Galvenās studiju formas ir lekcijas, semināri un praktiskās nodarbības, kā
arī studenta patstāvīgais darbs ar zinātnisko literatūru un tiesību aktiem.
Semināros studenti uzstājas ar referātiem, tādejādi iepazīstoties ar tiesību
zinātnes pētīšanas metodēm, diskutējot par tiesiski filozofiskām
problēmām; semināros arī tiek rūpīgi iztirzāti tiesību vēsturiskie,
filozofiskie vai sabiedriskie aspekti un tiesību piemērošanas metodes.
Vadošās mācību metodes ir: problēmsituāciju analīze un risinājumi, darbs
mazās grupās, lomu spēles, mācību testi, referātu sagatavošana un
prezentācija, mācību pētījumu veikšana, individuālo un grupu projektu
izstrāde. Īpaša uzmanība tiek pievērsta studenta patstāvīgajam darbam –
studiju darbu un referātu sagatavošanai, literatūras un tiesību aktu
analīzei, uzdevumu risināšanai rakstu darbos auditorijā un mājas darbos,
tiesību aktu metodiski pareizu pielietošanu konkrētās situācijās, citu
praktisko iemaņu apgūšanu konkrētu funkciju veikšanai jurista darbā.
Docētājiem studenta patstāvīgā darba procesā ir organizatora, konsultanta
un eksperta loma. Mācību metodes ir vērstas uz patstāvīgas, kritiskas
domāšanas iemaņu izstrādi studentiem. Tām jāveicina studentu
komunikācija, spēja darboties grupā, pārvarēt konfliktus, būt
pašpārliecinātam, stingram prasībās un izturētam pret likumpārkāpējiem.
Jāattīsta patriotisms, humānisma idejas, cilvēktiesību ievērošana,
godīgums, zināšanu radoša izmantošana, zinātniskās izziņas metožu
apguve, zinātkāre, patstāvība dienesta uzdevumu risināšanā.
3.2. Attiecība starp kontaktnodarbībām un studentu
patstāvīgo darbu. Ja kontaktnodarbības sastāda vairāk par
50% no KP, ir nepieciešams tā pamatojums (pielikumā
fakultātes Domes vai nodaļas Padomes lēmums).
Studējošo patstāvīgais darbs sastāda apmēram 50 % no kredītpunktiem.
3.3. Studiju plāns, tā uzbūves atbilstība programmas mērķiem
un uzdevumiem (pielikumā – studiju plāns par iepriekšējo
studiju gadu).
Studiju plāna struktūra atbilst programmas mērķiem un uzdevumiem.
(1. pielikumā – studiju plāns par iepriekšējo studiju gadu).

4. Ar studiju programmu saistītā pētnieciskā darbība.
4.1. Akadēmiskā personāla pētnieciskais darbs. Pētnieciskā
un studiju darba mijiedarbība.
SZF docētāji veic zinātnisku un pētniecisku darbību, piedalās
starptautiskos pētījumu projektos, veic Latvijas valsts pārvaldes iestāžu
un citu organizāciju pasūtītus pētījumus.
Ar profesionālo studiju programmu “Tiesību zinātne” saistīto pētījumu
galvenie virzieni ir:
1. Noziedzība un tās novēršana
2. Valsts un tiesību teorija
3. Starptautiskās tiesības
civiltiesības
4. Tiesu psihiatrija

un

5. Konstitucionālās un policijas
tiesības

Dr. jur. A. Loskutovs
Mag.jur. J. Zīle
Mag.jur. J. Teivāns-Treinovskis
Mag.jur. A. Daugavvanags
Bac.jur. V. Isajevs
Mag.jur. B. Labinska
Dr.med. V. Kulakovs
Mag.jur. J. Teivāns-Treinovskis
Dr.jur. Z. Indrikovs

Projekti un konferences veikto pētījumu jomā:
♦ Starptautiskais pētījumu projekts PHARE-TEMPUS “Development of
two-step study program in Police Academy of Latvija” (Loskutovs
A.)
♦ Euro Faculty. Konference par juridiskās fakultātes mācību plāna
reformu. Rīga, 2002 (Teivāns-Treinovskis J.)
♦

Latvijas Republikas Izglītības ministrijas projekts “ Jurista profesijas
standarta izstrāde”. Rīga, 2002 (Teivāns-Treinovskis J.)

4.2. Studējošo iesaistīšana pētnieciskajā darbā. Kursa un
bakalaura darbu tēmu atbilstība studiju programmas saturam.
Ņemot vērā, ka studiju programma darbojas pirmo gadu, studējošie nav
paspējuši iesaistīties pētnieciskajā darbā.

5. Vērtēšanas sistēma.
5.1. Izmantotās studiju vērtēšanas un izvērtēšanas metodes,
to apraksts, izvēles pamatojums un analīze.
Profesionālo studiju programmas “Tiesību zinātne” studentu zināšanu
līmenis tiek novērtēts, izmantojot gan semestra laikā realizējamās
patstāvīgā studiju darba kontroles formas - kontroldarbus, testus,
uzstāšanos semināros, praktisko darbu izpildi, kā arī sesiju laikā ar
eksāmenu, ieskaišu un diferencēto ieskaišu palīdzību. Studentu zināšanas
saskaņā ar LR Izglītības un zinātnes ministra rīkojumu Nr. 208
(14.04.1998.) “Par studiju rezultātu vērtējumu vienotu uzskaiti” tiek
vērtēts pēc 10 ballu sistēmas.
5.2. Novērtēšanas biežums (nepārtrauktā novērtēšana vai
novērtēšana tikai semestra beigās). Izvēles pamatojums.
Novērtēšanas biežums tiek realizēts gan nepārtraukti, gan arī novērtēšana
tiek izdarīta semestra beigās. Jāatzīmē, ka tas ir atkarīgs arī no katra
pasniedzēja darba specifikas un individuālās pieejas darbam ar studējošo
zināšanu novērtēšanu.

6. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidē.
6.1. Studējošo aptauju (par pasniedzējiem, studiju kursiem
u.c.) rezultāti un analīze (pielikumā - aptauju anketu paraugi).
Pirmā studiju gada nogalē tika veikta aptauja (skat. 2. pielikumu). Visi
aptaujas rezultāti tika apkopoti.
Aptaujas galvenie rezultāti:
- Studiju kursu piedāvājuma svarīgums, kā arī pasniegšanas līmenis ir
vērtēti samērā augsti, t.i., studiju kursa svarīgums tika novērtēts
3,91%, pasniegšanas līmenis - 3,75% pēc 5 ballu vērtēšanas skalas;

•
•
•

Vissvarīgākie studiju kursi pēc studējošo viedokļa ir sekojoši:
Tiesību teorija - 4,75%;
Konstitucionālās tiesības - 4,75%;
Tiesu varas institūciju tiesības - 4,25%.

•
•
•

Visaugstāk vērtētie studiju kursi pēc pasniegšanas līmeņa:
Valsts teorija - 4,63%;
Lietvedības pamati - 4,50%;
Svešvalodu studijas juristiem - 4,38%

•
•
•

Mazāk svarīgie studiju kursi pēc studējošo domām ir:
Krievu valoda juristiem- 3%;
Ievads studijās- 3,33%;
Runas māksla- 3,50%.

•
•
•

Mazāk svarīgie studiju kursi pēc pasniegšanas līmeņa ir:
Informācijas tehnoloģijas jurisprudencē - 2,50%;
Krievu valoda juristiem - 2,75%;
Ievads studijās - 2,88%.

Pārsvarā studenti ir apmierināti ar studiju kursu apjomiem un neprasa
izmaiņas. Tomēr relatīvi biežāk studenti vēlas kursa apjomu
paplašināšanu tādos priekšmetos kā:
• Lietvedības pamati (62,5%);
• Krievu valoda juristiem (50%);
• Informācijas tehnoloģijas jurisprudencē (50%);
• Profesionālā ētika (50%).
Relatīvi studējošie vēlas kursa apjomu samazināt sekojošos priekšmetos:
• Loģika (12,5%);
• Svešvalodas studijas juristiem (12,5%).
Būtiskākie rezultāti, kas tika iegūti no citiem aptaujas rezultātiem ir:
1. Visus studentus apmierina izvēlētā studiju programma kopumā, t.sk.
“pilnīgi apmierina”+ “pamatā apmierina”- 87,5%;
2. 100% studentu apmierinoši vērtē sadarbību ar mācībspēkiem;
3. 87,5% studējošie apmierinoši vērtē studiju programmas realizēšanu
kopumā;
4. 87,5% studējošie apgalvoja, ka studiju programmas nodrošinājums ar
vieslektoriem ir pietiekams;
5. 100% studējošo studiju procesā izmanto datortehniku un Internetu
“bieži”.

Diemžēl tikai 12,5% studējošo apgalvoja, ka studiju procesa
nodrošinājums ar mācību literatūru un metodiskajiem materiāliem ir
pietiekams (87,5% “nepietiekams”). Kā arī izvēles kursu piedāvājuma
kā pietiekamu atzīmēja tikai 25% studējošo (“nē”-75%).
Uz jautājumu: “Kādi ir jūsu priekšlikumi studiju programmas kvalitātes
uzlabošanai”, studenti apgalvoja, ka vienmērīgāk jāsadala noslogotība
(lekciju skaits dienā).

6.2. Absolventu un darba devēju aptaujas. Programmas
beidzēju nodarbinātība.
Studiju programma ir jauna un pirmais izlaidums būs tikai 2005./2006.
st.g., tāpēc par programmas beidzēju nodarbinātību un darba kvalitāti
ziņot ir pāragri.

7. Studiju programmas akadēmiskais, vispārējais
personāls.
7.1. Akadēmiskā, vispārējā personāla skaits, tā izmaiņas
salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu.
Profesionālās studiju programmas „Tiesību zinātne“ teorētiskos un
praktiskos kursus nodrošina 27 mācībspēki.
7.2. Akadēmiskā personāla kvalifikācijas atbilstība Augstskolu
likuma prasībām (pielikumā personāla atjaunošanas,
apmācības un attīstības plāns).
Akadēmiskais personāls, kas nodrošina profesionālo programmu
“Tiesību zinātne” atbilst Augstskolu likuma prasībām un turpina
paaugstināt savu kvalifikāciju.(skat. 3. pielikumu)

7.3. Pamatdarbā strādājošā akadēmiskā personāla īpatsvars
studiju programmā.
Visiem mācībspēkiem ir pamatdarbs Daugavpils Universitātē
(izņemot Mag.ties.zin. D. Zaikovski, kura pamatdarbs ir Daugavpils
prokuratūra, Mag.ties.zin. Ē. Zablocku - pamatdarbs Valsts policijā,
Mag.ties.zin. K. Repšu–Kondratjevu, kas strādā Krāslavas
prokuratūrā un Mag.ties.zin. A. Daugavvanagu, kas ir LPA docents.)

8. Finansēšanas avoti, programmas materiālais
nodrošinājums.
8.1. Studiju programmas finansēšana.
Studijas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem kā arī, paredzot
studentam iespēju apgūt studiju programmu par maksu (no 30
pieņemtajiem studentiem 14 studēja no budžeta piešķirtajiem līdzekļiem.)
Studiju programmas izmaksas vienam studentam gadā ir aptuveni 400 Ls.
Studiju programmas izmaksas tiek noteiktas saskaņā ar Ministru kabineta
2001. gada 24. jūlija noteikumiem Nr. 334 “Kārtība, kādā augstskolas
tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem” izglītības tematiskajai jomai
“Tieslietu zinātnes”.

8.2. Auditorijas, laboratorijas, kabineti, darbnīcas: to skaita,
lieluma un aprīkojuma atbilstība studiju programmas mērķiem
un uzdevumiem. Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu.
Studentiem ir iespēja izmantot jebkuram studiju darbam labi aprīkotas
mācību auditorijas, 2 modernizētas datorklases, kurās ir instalētas SPSS
programmas. Paralēli studentiem ir iespējas izmantot DU bibliotēkas un
lasītavas pakalpojumus, DU Informātikas katedras mācību kabinetus (3
mācību kabineti), DU Multimēdiju Centra iespējas, svešvalodu (angļu un
vācu valodas ) mācību kabinetus, Sporta kompleksa piedāvātās iespējas.

8.3. Programmas nodrošinājums ar nepieciešamo literatūru
un informāciju. Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu.
Studiju gada laikā, izmantojot valsts budžeta līdzekļus un no
pašieņēmumiem, ir iegādāta zinātniskā literatūra un periodiskie izdevumi
juristiem, kuru summa sastāda vairāk kā Ls 800.

9. Ārējie sakari.
9.1. Saikne ar darba devējiem studiju programmas mērķu un
uzdevumu izpildes kontekstā.
Ir uzsākta sadarbība ar tādiem potenciāliem darba devējiem topošajiem
juristiem kā Daugavpils pilsētas un rajona policijas pārvalde, Daugavpils
tiesa, Daugavpils pilsētas prokuratūra u.c.
9.2. Sadarbība ar līdzīgām studiju programmām savā valstī un
ārvalstīs.
Sadarbības līgums ar Latvijas Policijas akadēmiju, kā arī ir noslēgti
vairāki vienošanās protokoli par sadarbību studiju programmas īstenošanā
ar Vācijas Lejassaksijas Lineburgas augstskolu.
9.3. Ārvalstu docētāju skaits, kas strādā studiju programmā
(sadalījums pa valstīm).
Nav.
9.4. Studējošo skaits, kas studējuši ārzemēs (sadalījums pa
valstīm).
Nav.
9.5. Ārvalstu studējošo skaits programmā (sadalījums pa
valstīm).
Nav.
2003. gada 29. oktobris

Studiju programmas direktors
J.Teivāns-Treinovskis

