DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE
SOCIĀLO ZINĀTŅU FAKULTĀTE

Studiju virziena

„EKONOMIKA”
pašnovērtējuma ziņojums
par 2015./2016. studiju gadu
2013./2014. studiju gads – veiktās izmaiņas
2014./2015. studiju gads – veiktās izmaiņas
2015./2016. studiju gads – veiktās izmaiņas

1

Satura rādītājs
1.

STUDIJU VIRZIENA RAKSTUROJUMS ................................................................................................ 5
1.1. STUDIJU VIRZIENA ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA UN KOPĪGIE MĒRĶI. ................................................................... 5
1.2. STUDIJU VIRZIENĀ REALIZĒJAMĀS STUDIJU PROGRAMMAS. .......................................................................... 5
1.3. STUDIJU VIRZIENA UN STUDIJU PROGRAMMU PERSPEKTĪVAIS NOVĒRTĒJUMS ............................................... 7
1.3.1. Studiju programmu atbilstība izglītības/profesijas standartiem. .......................................................... 7
1.3.2. Studiju virziena un studiju programmu atbilstība darba tirgus pieprasījumam. .................................. 7
1.4. IEKŠĒJĀ KVALITĀTES MEHĀNISMA DARBĪBA. ................................................................................................ 8
1.5. AKADĒMISKĀ PERSONĀLA NOVĒRTĒJUMS..................................................................................................... 9
1.5.1. Akadēmiskā personāla skaits. ............................................................................................................... 9
1.5.2. Akadēmiskā personāla kvalifikācija. .................................................................................................. 12
1.6. PĒTNIECISKĀS DARBĪBAS UN ZINĀTNISKO PROJEKTU IETEKME UZ STUDIJU DARBU. .................................... 14
1.6.1. Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība un tā ietekme uz studiju darbu. ...................................... 14
1.6.2. Akadēmiskā personāla zinātnisko publikāciju un mācību literatūras saraksts. Par pārskata periodu.
...................................................................................................................................................................... 16
1.6.3. Studējošo iesaistīšana pētnieciskajā darbā......................................................................................... 16
1.7. STUDIJU VIRZIENA TEHNISKAIS NODROŠINĀJUMS. ...................................................................................... 16
1.7.1. Studiju virzienā iesaistītās struktūrvienības. ...................................................................................... 16
1.7.2. Materiāli tehniskā bāze. ..................................................................................................................... 17
1.7.3. Studiju virzienā iesaistītā palīgpersonāla raksturojums. .................................................................... 18
1.8. ĀRĒJIE SAKARI. ........................................................................................................................................... 18
1.8.1. Sadarbība ar darba devējiem.............................................................................................................. 18
1.8.2. Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām.................................................................................. 19
1.8.3. Ārvalstu docētāju skaits, kas strādā studiju virzienā. ........................................................................ 21
1.8.4. Studējošo skaits, kas studējuši ārzemēs. ............................................................................................. 22
1.8.5. Ārvalstu studējošo skaits virzienā. ...................................................................................................... 23

STUDIJU PROGRAMMU RAKSTUROJUMS ............................................................................................... 25
2.1. BSP EKONOMIKA ........................................................................................................................................ 25
2.1.1. STUDIJU PROGRAMMAS MĒRĶI UN UZDEVUMI. ......................................................................................... 25
2.1.2. IEGŪSTAMIE STUDIJU REZULTĀTI ZINĀŠANU, PRASMJU UN KOMPETENČU FORMĀ. ................................... 25
2.1.3. STUDIJU PROGRAMMAS SATURS UN PLĀNS ............................................................................................... 26
2.1.4. STUDIJU PROGRAMMAS ORGANIZĀCIJA. ................................................................................................... 28
2.1.5. IMATRIKULĀCIJAS NOTEIKUMI. ................................................................................................................ 29
2.1.6. STUDIJU PROGRAMMAS PRAKTISKĀ ĪSTENOŠANA. .................................................................................... 29
2.1.6.1. Izmantojamās studiju metodes un formas. ....................................................................................... 29
2.1.6.2. Prakse. ............................................................................................................................................. 30
2.1.7. VĒRTĒŠANAS SISTĒMA. ............................................................................................................................ 30
2.1.8. FINANŠU RESURSI. .................................................................................................................................... 30
2.1.9.1. Studiju programmas atbilstība akadēmiskās izglītības standartam. ................................................ 31
2.1.9.2. Studiju programmas atbilstība profesijas standartam. .................................................................... 31
2.1.9.3. Studiju rezultātu un programmas salīdzinājums līdzīgām studiju programmām Latvijā (1) un
Eiropas savienības valstīs (2). ...................................................................................................................... 31

2

2.1.10. STUDĒJOŠIE. ........................................................................................................................................... 32
2.1.10.1. Studējošo skaits. ............................................................................................................................. 32
2.1.10.2. Pirmajā studiju gadā imatrikulēto studējošo skaits. ...................................................................... 33
2.1.10.3. Absolventu skaits............................................................................................................................ 34
2.1.10.4. Studējošo aptauju rezultāti un to analīze. ...................................................................................... 34
2.1.10.5. Absolventu aptauju rezultāti un to analīze. .................................................................................... 35
2.1.10.6. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā. ..................................................................... 36
2.2. AKADĒMISKĀ MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMA “EKONOMIKA” ........................................... 36
2.2.1. STUDIJU PROGRAMMAS MĒRĶI UN UZDEVUMI. ......................................................................................... 36
2.2.2. IEGŪSTAMIE STUDIJU REZULTĀTI ZINĀŠANU, PRASMJU UN KOMPETENČU FORMĀ. ................................... 37
2.2.3. STUDIJU PROGRAMMAS SATURS UN PLĀNS. .............................................................................................. 38
2.2.4. STUDIJU PROGRAMMAS ORGANIZĀCIJA. ................................................................................................... 40
2.2.5. IMATRIKULĀCIJAS NOTEIKUMI. ................................................................................................................ 40
2.2.6. STUDIJU PROGRAMMAS PRAKTISKĀ ĪSTENOŠANA. .................................................................................... 41
2.2.6.1. Izmantojamās studiju metodes un formas. ....................................................................................... 41
2.2.6.2. Prakse .............................................................................................................................................. 41
2.2.7. VĒRTĒŠANAS SISTĒMA. ............................................................................................................................ 41
2.2.8. FINANŠU RESURSI. .................................................................................................................................... 42
2.2.9. STUDIJU PROGRAMMAS PERSPEKTĪVAIS NOVĒRTĒJUMS. .......................................................................... 42
2.2.9.1. Studiju programmas atbilstība akadēmiskās/profesionālās izglītības standartam. ......................... 42
2.2.9.2. Studiju programmas atbilstība profesijas standartam. .................................................................... 42
2.2.9.3. Studiju rezultātu un programmas salīdzinājums līdzīgām studiju programmām Latvijā (1) un
Eiropas savienības valstīs (2). ...................................................................................................................... 43
2.2.10. STUDĒJOŠIE. ........................................................................................................................................... 46
2.2.10.1. Studējošo skaits. ............................................................................................................................. 46
2.2.10.2. Pirmajā studiju gadā imatrikulēto studējošo skaits. ...................................................................... 47
2.2.10.3. Absolventu skaits............................................................................................................................ 48
2.2.10.4. Studējošo aptauju rezultāti un to analīze. ...................................................................................... 48
2.2.10.5. Absolventu aptauju rezultāti un to analīze. .................................................................................... 50
2.2.10.6. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā. ..................................................................... 50
2.3. DOKTORA STUDIJU PROGRAMMA „EKONOMIKA” (DSP) ............................................................................. 51
2.3.1. STUDIJU PROGRAMMAS MĒRĶI UN UZDEVUMI. ......................................................................................... 51
2.3.2. IEGŪSTAMIE STUDIJU REZULTĀTI ZINĀŠANU, PRASMJU UN KOMPETENČU FORMĀ. ................................... 51
2.3.3. STUDIJU PROGRAMMAS SATURS UN PLĀNS. .............................................................................................. 52
2.3.4. STUDIJU PROGRAMMAS ORGANIZĀCIJA. ................................................................................................... 53
2.3.5. IMATRIKULĀCIJAS NOTEIKUMI. ................................................................................................................ 54
2.3.6. STUDIJU PROGRAMMAS PRAKTISKĀ ĪSTENOŠANA. .................................................................................... 54
2.3.6.1. Izmantojamās studiju metodes un formas. ....................................................................................... 54
2.3.6.2. Prakse. ............................................................................................................................................. 54
2.3.7. VĒRTĒŠANAS SISTĒMA. ............................................................................................................................ 54
2.3.8. FINANŠU RESURSI. .................................................................................................................................... 55

3

2.3.9. STUDIJU PROGRAMMAS PERSPEKTĪVAIS NOVĒRTĒJUMS. .......................................................................... 55
2.3.9.1. Studiju programmas atbilstība akadēmiskās/profesionālās izglītības standartam. ......................... 55
2.3.9.2. Studiju programmas atbilstība profesijas standartam. .................................................................... 56
2.3.9.3. Studiju rezultātu un programmas salīdzinājums līdzīgām studiju programmām Latvijā (1) un
Eiropas savienības valstīs (2). ...................................................................................................................... 56
2.3.10. STUDĒJOŠIE. ........................................................................................................................................... 58
2.3.10.1. Studējošo skaits. ............................................................................................................................. 58
2.3.10.2. Pirmajā studiju gadā imatrikulēto studējošo skaits. ...................................................................... 58
2.3.10.3. Absolventu skaits............................................................................................................................ 59
2.3.10.4. Studējošo aptauju rezultāti un to analīze. ...................................................................................... 61
2.3.10.5. Absolventu aptauju rezultāti un to analīze. .................................................................................... 62
2.3.10.6. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā. ..................................................................... 62
2.

KOPSAVILKUMS PAR STUDIJU VIRZIENA ATTĪSTĪBAS PLĀNIEM ......................................... 64
3.1. STUDIJU VIRZIENA ATTĪSTĪBAS PLĀNS. ........................................................................................................ 64
3.1.1. Studiju virziena SVID analīze. ........................................................................................................... 64
3.1.2. Studiju virziena attīstības plāns. ......................................................................................................... 65
3.1.3. Studiju virziena un studiju programmu perspektīvais novērtējums, ņemot vērā Latvijas uzdevumus
Eiropas Savienības kopējo stratēģiju īstenošanā.......................................................................................... 67

PIELIKUMI .......................................................................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

Pielikumi
1. Pielikums. Studiju programmas pilna un nepilna laika studiju plāni
2. Pielikums. Studiju kursu apraksti
3. Pielikums. Studiju programmas mācībspēku CV
4. Pielikums. Akadēmiskā personāla zinātniskā darbība
5. Pielikums. Prakses nolikums
6. Pielikums. Līguma paraugs par studējošo praksi
7. Pielikums. Studējošo aptaujas anketu rezultāti
8. Pielikums. Aizstāvēto bakalaura darbu saraksts
9. Pielikums. Dokumenti, kas apliecina, ka gadījumā, ja programma tiek likvidēta, pieteicējs
nodrošina studējošo iespēju turpināt izglītību citā augstākās izglītības programmā vai citā
augstskolā
10. Pielikums. Absolventu/darba devēju atsauksmes
11. Pielikums. Diploms un tā pielikuma paraugs
12. Pielikums. Programmas izmaksas uz vienu studējošo
13. Pielikums. Doktorantu zinātniskā darbība
14. Pielikums. DU Ekonomikas promocijas padomes nolikums

4

1. STUDIJU VIRZIENA RAKSTUROJUMS
1.1. STUDIJU VIRZIENA ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA UN KOPĪGIE MĒRĶI
Studiju virziena mērķis atbilst DU stratēģiskajai misijai – nodrošināt kvalitatīvu izglītību, kas
atbilst nākotnes izaicinājumiem un balstās uz teorētiskām zināšanām un pētniecības prasmju
apgūšanu, sagatavojot starptautiskajā darba tirgū konkurētspējīgus speciālistus, attīstot viņu
spējas un motivējot izglītoties mūža garumā.
Studiju virziena uzdevumi ir: nodrošinot augstākās izglītības kvalitāti, piedāvāt trīs līmeņu
(bakalaura (BSP), maģistru (MSP) un doktora (DSP)) studiju programmas ekonomikā un
veikt pētniecību saskaņā ar darba tirgus prasību attīstību un sabiedrības pieprasījumu; radīt
iespējas iedzīvotāju profesionālās mobilitātes paaugstināšanai, attīstot tālākizglītību un
mūžizglītību; turpināt reformas, kas sekmē DU integrēšanos Eiropas Augstākās izglītības
telpā un Eiropas Zinātnes telpā; pētīt Austrumlatvijas reģiona resursus un attīstības tendences,
izvērtēt iespējas un piedāvāt zinātniski pamatotu saimniecības, izglītības, zinātnes un kultūras
attīstības koncepciju; stiprināt latviešu valodas un kultūras pozīcijas Austrumlatvijā;
izmantojot studiju un pētniecības darba iespējas, veicināt sabiedrības sekmīgu integrāciju
Latvijas intelektuālajā, ekonomiskajā un kultūras vidē.

1.2. STUDIJU VIRZIENĀ REALIZĒJAMĀS STUDIJU PROGRAMMAS
Studiju virziena programmu aktualitāti nosaka mūsdienu tendences sabiedrībā, Eiropas un
pasaules politikā, izmaiņas pasaules sociālajā un politiskā situācijā, pēc sociālisma sistēmas
sabrukuma neatkarību atguvušo valstu iesaiste jaunā kvalitātē globālajā politikā,
nepieciešamība risināt praktiskās problēmas Latvijas sabiedrībā, iekšpolitikā un ārpolitikā,
izmantojot teorētisko pētījumu rezultātus. Augstākajai izglītībai jāatbilst arvien pieaugošām
prasībām ekonomikas lai sagatavotie speciālisti varētu sekmīgi darboties gan Latvijas valsts
iestādēs un organizācijās, gan privātās struktūrās, sekmīgi aizstāvēt Latvijas valsts intereses
kontaktos ar ārvalstu pārstāvjiem un produktīvi sadarboties. Tas īpaši uzsverams sakarā ar
Latvijas iestāšanos Eiropas Savienībā un NATO. Studējošiem ir jādod iespēja iegūt izglītību,
prasmes un kvalifikāciju, kas nepieciešama darba tirgū. Uzskatot prasmes par pārāk šaurām
praktiskai nestandarta darbībai, darba devēji arvien biežāk prasa kompetenci, kurā izpaužas
katra cilvēka individuālās prasmes, kas iegūtas izglītības ceļā, spējas strādāt komandā,
iniciatīvu un gatavību uzņemties atbildību. Svarīgs izglītības sistēmas un akadēmiskās vides
izaicinājums ir jaunu augsti kvalificēto speciālistu trūkums Latvijas augstskolās un
zinātniskās organizācijās, kuri spētu izstrādāt un vadīt jaunus mācību kursus par globālo
sabiedrību un politiku, Eiropas integrācijas un reģionalizācijas aspektiem un Baltijas valstu
starptautiskās politikas aktuālajām problēmām, piedalīties starptautiskos zinātniska un
praktiska rakstura projektos. Akadēmiski izglītoti speciālisti kļūs par Latvijas augstskolu un
zinātnisko iestāžu intelektuālo potenciālu, spēs veicināt integrācijas procesu, strādājot valsts
un pašvaldību institūcijās, kā arī Eiropas Savienības institūcijās. Atbilstoši absolventu un
darba devēju vēlmēm Daugavpils Universitātē Sociālo zinātņu fakultātē ekonomikas izglītība
tiek realizēta visos līmeņos: bakalaura, maģistra un doktora, darbojas arī Ekonomikas
promocijas padome.
1.2.1. tabula. DU studiju virziena Ekonomikas studiju programmas (2014./2015. st.g.)
Studiju
programmas
nosaukums

Akadēmiskās
Akadēmiskās maģistra
bakalaura
studiju studiju
programma
programma
“Ekonomika”
“Ekonomika”

Kods

43310

45310

Akadēmiskās
doktora
studiju
programm
“Ekonomika”
51310

5

Prasības
uzsākot
studijas

vidējā
izglītība

Studiju veids

pilna
laika
studijas

Apjoms (KP)
Studiju
ilgums
Iegūstamais
grāds
Programmas
īstenošanas
vieta
Programmas
direktors

120
3/4

vispārējā bakalaura grāds
ekonomikā,
uzņēmējdarbībā,
vadībzinībās vai 2.
līmeņa augstākā
profesionālā vai tai
pielīdzināma izglītība
ekonomikas,
uzņēmējdarbības vai
vadībzinību jomā
un nepilna pilna un nepilna laika
klātienes klātienes studijas
80
2/2,5

maģistra grāds
ekonomikā, vadības
zinātnē vai tam
pielīdzināma
augstākā izglītība

pilna un nepilna
laika
klātienes
studijas
120
3/4

Sociālo
zinātņu Sociālo
zinātņu Doktora
Ekonomikā
bakalaurs ekonomikā maģistrs ekonomikā

grāds

Daugavpils, Parādes 1

Dr.oec.L.Aleksejeva

Dr.oec.L.Aleksejeva

Dr.oec. O.Lavriņenko

1.2.1. tabula. DU studiju virziena Ekonomikas studiju programmas (2015./2016. st.g.)
Studiju
programmas
nosaukums

Akadēmiskās
Akadēmiskās maģistra
bakalaura
studiju studiju
programma
programma
“Ekonomika”
“Ekonomika”

Kods

43310
vidējā
izglītība

Prasības
uzsākot
studijas

Studiju veids

pilna
laika
studijas

Apjoms (KP)
Studiju
ilgums
Iegūstamais
grāds
Programmas
īstenošanas
vieta
Programmas
direktors

120
3/4

45310

vispārējā bakalaura grāds
ekonomikā,
uzņēmējdarbībā,
vadībzinībās vai 2.
līmeņa augstākā
profesionālā vai tai
pielīdzināma izglītība
ekonomikas,
uzņēmējdarbības vai
vadībzinību jomā
un nepilna pilna un nepilna laika
klātienes klātienes studijas
80
2/2,5

Akadēmiskās
doktora
studiju
programm
“Ekonomika”
51310

maģistra grāds
ekonomikā, vadības
zinātnē vai tam
pielīdzināma
augstākā izglītība

pilna un nepilna
laika
klātienes
studijas
120
3/4

Sociālo
zinātņu Sociālo
zinātņu Doktora
Ekonomikā
bakalaurs ekonomikā maģistrs ekonomikā

grāds

Daugavpils, Parādes 1

Mg.iur.N.Jefimofs

Dr.oec. O.Lavriņenko

Dr.oec. O.Lavriņenko
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1.3. STUDIJU

VIRZIENA
NOVĒRTĒJUMS

UN

STUDIJU

PROGRAMMU

PERSPEKTĪVAIS

1.3.1. Studiju programmu atbilstība izglītības/profesijas standartiem
Ekonomikas studiju virziena programmas – BSP Ekonomika, MSP Ekonomika un DSP
Ekonomika ir veidotas saskaņā ar Latvijas Republikas Augstskolu likuma prasībām un citiem
attiecināmajiem normatīvajiem aktiem.
BSP Ekonomika nodrošina iespējas iegūt augstāko akadēmisko izglītību ekonomikā
saskaņā ar Noteikumiem par valsts akadēmiskās izglītības standartu (MK 13.05.2014.
noteikumi Nr.240), DU Satversmes un normatīvo aktu prasībām. Detalizētāk BSP Ekonomika
atbilstība izglītības standartiem ir izklāstīta pašnovērtējuma ziņojuma 2.1 apakšnodaļā.
MSP Ekonomika nodrošina iespējas iegūt maģistra grādu ekonomikā. Studiju
programmas struktūra un saturs atbilst Noteikumiem par valsts akadēmiskās izglītības
standartu (MK 13.05.2014. noteikumi Nr.240). Detalizētāk MSP Ekonomika atbilstība
izglītības un profesijas standartiem ir izklāstīta pašnovērtējuma ziņojuma 2.2 apakšnodaļā.
DSP Ekonomika nodrošina iespējas iegūt doktora grādu ekonomikā. Studiju
programmas struktūra un saturs atbilst Noteikumiem par valsts akadēmiskās izglītības
standartu (MK 13.05.2014. noteikumi Nr.240). Detalizētāk DSP Ekonomika atbilstība
izglītības un profesijas standartiem ir izklāstīta pašnovērtējuma ziņojuma 3.2 apakšnodaļā.
1.3.2. Studiju virziena un studiju programmu atbilstība darba tirgus
pieprasījumam
Studiju virzienu veido akadēmiskās studiju programmas, kas vērstas uz noteiktu sociālo
zinātņu nevis noteiktu profesiju apguvi, tāpēc darba tirgus pieprasījums ir svarīgs faktors
speciālistu sagatavošanā, bet tas nav vienīgais. Jauniešiem, kas izvēlas akadēmiskās studiju
programmas, ļoti svarīgas ir arī izglītības turpināšanas iespējas. Studiju virziens nodrošina
studiju programmas bakalaura, maģistra un doktorantūras līmenī, ļaujot dažādu vecumu
cilvēkiem pakāpeniski paaugstināt savu izglītības līmeni paralēli nodarbinātībai. Studiju
virziena atbilstība darba tirgus pieprasījumam tiek nodrošināta nevis izdabājot atsevišķu darba
devēju aktuālām vajadzībām, bet konsekventi orientējoties uz starptautiskiem standartiem
sociālo zinātņu apguvē, aktuālām tendencēm ekonomikā. Par to, ka studiju virziena dažāda
līmeņa programmu absolventi ir labi iekļāvušies darba tirgū liecina tas, ka absolventu aptaujas
dalībnieku vidū nav bezdarbnieku.
Galvenie darba devēji, kur studiju programmu absolventi ir nodarbināti pēc sekmīga studiju
noslēguma, ir DU Sociālo Pētījumu Institūts, DU TPK, Latgales Plānošanas Aģentūra, Valsts
nodarbinātības aģentūra, pašvaldības policija, Daugavpils Izglītības pārvalde, Rēzeknes
Augstskola, Daugavpils Biznesa inkubators, kā arī dažādas bankas – Swedbanka, Hipotēku
banka, SEB Banka, ALTUM u.c., grāmatvedības firmas (tirdzniecības sfērā) utt.
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1.4. IEKŠĒJĀ KVALITĀTES MEHĀNISMA DARBĪBA
Studiju process visās studiju programmās ir organizēts atbilstoši Augstskolu likumam un
citiem normatīvajiem aktiem, Dauavpils universitātes Satversmei, kā arī saskaņā ar DU
Senātā pieņemtajiem studijas reglamentējušiem citiem dokumentiem.
Viens no studiju funkcionēšanas būtiskiem aspektiem ir programmas vadības un tās kvalitātes
nodrošinājuma sistēmas izveide, ko koordinē DU Studiju padome un DU Studiju kvalitātes
novērtēšanas centrs. Studiju procesa kvalitātes un vadības sistēmas nodrošināšanas mērķis ir
garantēt programmas satura atbilstību akadēmiskās izglītības un ekonomikas zinātnes
prasībām, kā arī Latvijas un Eiropas Savienības darba tirgus prasībām.
Studiju kvalitātes novērtēšana tiek veikta ar mērķi kontrolēt studiju programmas izpildi un
plānot tās attīstību, lai pilnībā sasniegtu programmā izvirzītos mērķus un izpildītu noteiktos
uzdevumus. Kvalitātes kontrole notiek nepārtraukti: uzņemot studējošos, pieņemot darbā
akadēmisko personālu, vērtējot un pilnveidojot studiju programmas, vērtējot struktūrvienību
darbību un to vadītājus pēc pētniecības un studiju darba rezultātiem. Galvenās kvalitātes
vērtēšanas formas ir:
 ārējā novērtēšana – licencēšana, akreditācija un neatkarīgo ekspertu vērtējums.
To nodrošina LR Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar DU;
 pašnovērtējums – iekšējā kvalitātes nodrošināšanas sistēma. Studiju darba
kvalitātes iekšējo kontroli pastāvīgi veic katedras un fakultātes, šo darbu koordinē un vada
DU Senāta apstiprināts Daugavpils Universitātes Studiju kvalitātes novērtēšanas centrs
(turpmāk - SKNC).
Lai nodrošinātu studiju kvalitāti, studiju programmas tiek veidotas, uzlabotas un apstiprinātas,
balstoties uz demokrātijas principiem. To paredz programmas docētāju un studentu
iesaistīšanās nepārtrauktā informācijas apmaiņas, studiju procesa izvērtējuma un
atgriezeniskās saites nodrošināšanas procesā.
Studiju programmas kvalitātes nodrošinājuma pamatā ir:
 studiju programmas satura realizēšana un izvērtējums, kas tiek apspriests DU
Studiju kvalitātes novērtēšanas centrā, DU Studiju padomes sēdēs, studiju virziena
Ekonomika padomes sēdēs (veicot ikgadējo programmas pašnovērtējuma ziņojumu
analīzi), notiek studiju programmas satura, studiju īpatnību apspriešana starptautiskos
forumos un ar ārzemju sadarbības partneriem;
 studiju procesa analīze un kontrole, ko veic DU Sociālo zinātņu fakultātes
(turpmāk – SZF) Domes sēdēs, Studiju virziena padomes un attiecīgo katedru sēdēs,
novērtējot studiju kvalitāti (veicot studējošo aptauju pēc katra kursa noklausīšanās),
studējošo un absolventu attieksmi (aptaujas), formālos un cita veida programmas apguves
sekmības rādītājus (studējošo sekmību, konkurētspēju darba tirgū);
 studiju procesa un pētnieciskā darba integrācijas pastiprināšana, uzskatot to par
būtisku kvalitātes nodrošināšanas sistēmas sastāvdaļu;
 studiju procesa stratēģiskā plānošana, analizējot studiju programmas turpmākās
attīstības iespējas un citus ar to saistītos aspektus.Viens no studiju funkcionēšanas
būtiskiem aspektiem ir programmas vadības un tās kvalitātes nodrošinājuma sistēmas
izveide. Kopējo studiju virziena Ekonomika programmu vadību un konkrēto jautājumu
risināšanu nodrošina SZF dekanāts, studiju virziena padome, Ekonomikas un socioloģijas
katedra, Sociālo pētījumu institūts (Humanitāro un sociālo zinātņu institūt (pamatojoties
uz DU Zinātnes padomes 2014. gada 16. oktobra sēdes protokola Nr. 11 lēmumu 6/1 par
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Daugavpils Universitātes zinātnisko institūtu reorganizāciju un DU Senāta 2014. gada 24.
novembra sēdes protokols Nr. 12 lēmumu 3/1)).

1.5. AKADĒMISKĀ PERSONĀLA NOVĒRTĒJUMS
1.5.1. Akadēmiskā personāla skaits
2013./2014. st.g. ABSP, AMSP, ADSP „Ekonomika” nodrošina 34 docētāji (1.5.1.1.tabula),
tajā skaitā 28 docētājam pamatievēlēšanas vieta ir DU, 6 docētāji ir viesmācībspēki.
1.5.1.1.tabula
Nr.
p.k.

VĀRDS, UZVĀRDS

ZINĀTNISKAIS
GRĀDS, AMATS

PAMATIEVĒLEŠANAS VIETA

1.

Ozola Diāna

Mg.paed., lekt.

DU, Svešvalodu centrs

2.

Šipilova Viktorija

Mg.oec., pētn.

3.

Gedroics Vitolds

Dr.paed., doc.

4.

Stašāne Janīna
Račko Edgars

Dr.oec., doc.
Dr.oec., viesassist.

DU, SZF, Ekonomikas katedra
SIA „Daugavpils Ūdens”

Jermolajeva Elita

Dr.oec.,asoc.prof.

DU, SZF, Ekonomikas katedra

Čižo Edmunds
Ruža Oksana

Mg.oec., vieslekt.
Dr.oec., pētn.

SIA
DU, Sociālo pētījumu institūts

Ostrovska Inta

Dr.paed., doc.

DU, SZF, Socioloģijas katedra

Sergejeva Janīna

Mg.phil., lekt.

DU, Vācu filoloģijas katedra

Oļehnovičs
Dmitrijs

Mg.hist., lekt.

DU, HF vēstures katedra

Vagale Vija

Mg.sc.comp., asist.

DU, Informātikas katedra

Bikovskis Teodors

Mg.oec., lekt..

Daugavpils pilsētas dome, Jaunatnes
departaments, vadītājs

Zelča Sandra

Mg.oec., lekt.

DU, SZF, Ekonomikas katedra

Sondore Anita

Dr.math., doc.

DU, DMF, Matemātikas katedra

Vanags Guntars

Mg.oec., viesasist.

VAS “Latvijas Hipotēku un zemes banka”
Daugavpils filiāle

17.

Faibuševičs
Ainārs

Mg.philol.,
viesasist.

DU, Angļu filoloģijas katedra

18.

Zelčs Andrejs

Mg.oec., vieslekt.

VAS “Latvijas Hipotēku un zemes banka”
Daugavpils filiāle

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

DU, Sociālo pētījumu institūts
DU, DMF, Matemātikas katedra

9

DU, Sociālo pētījumu institūts

Peipiņa Olga

Dr.oec. vad.
pētniece
Dr.soc., asoc.prof.

Matisovs Ivars

Mg.geogr. ,asist.

DU, Ķīmijas un ģeogrāfijas katedra

Vanaģelis Vilnis

Mg.sc.comp., asist.

DU, Informātikas katedra

Radionovs Jānis

Dr.iur., doc.

DU, SZF, Tiesību katedra

Čaplinska Aina

Dr.oec., doc.

DU, SZF, Ekonomikas katedra

25.

Ignatjeva
Svetlana

Dr.math., doc.

DU, DMF, informātikas katedra

26.

Meņšikovs
Vladimirs

Mg.hist., lekt.
Dr.sc.soc., prof.

DU, Sociālo pētījumu institūts

27.

Baltere Rita

Mg.oec., vieslekt.

DU, Finanšu un Nodokļi un audits

28.

Kosiedovskis
Voicehs

Dr.habil. oec., prof.

Toruņas Universitāte(Polija), Ekonomikas un
vadības fakultāte

19.
20.
21.
22.
23.
24.

29.

Lavriņenko Olga

Felcis Ainārs

Mg.paed., lekt.

30.

Felce Baiba

Mg.paed.,

31.

Vorobjovs
Aleksejs

Dr.habil.paed.,
Dr.habil.psych.,

32.
33.
34.

AndrisVagalis
Vera Boronrnko
Mietule Iveta

Mg.sc.comp.
Dr.oec., vad.
Dr.oec., asoc.prof.

DU, SZF, Socioloģijas katedra

DU, SZF, Socioloģijas katedra
DU, SZF, Socioloģijas katedra
DU, SZF, Psiholoģijas katedra
DU, DMF Informātikas katedra
DU SZF SPI
Rēzeknes Augstskola, Ekonomikas fakultāte

DU kā pamatievēlēšanas vieta ir 28 docētājiem, no kuriem – 17 docētājiem ir doktora grāds.
No visa studiju programmas realizācijā iesaistītā docētāju skaita 11 docētāji ir ar maģistra
grādu.
Vairākumam mācībspēku (28 jeb 82%) pamatievēlēšanas vieta ir DU, savukārt daži no
viesdocētājiem ir vadošie speciālisti gan privātajās, gan valsts struktūrās.
2014./2015. st.g. ABSP, AMSP, ADSP „Ekonomika” nodrošina 35 docētāji (1.5.1.2.tabula),
tajā skaitā 27 docētājam pamatievēlēšanas vieta ir DU, 8 docētāji ir viesmācībspēki.
1.5.1.2.tabula
Nr.
p.k.

VĀRDS,
UZVĀRDS

ZINĀTNISKAIS
GRĀDS, AMATS

1.
2.

Aleksejeva Ludmila
Baltere Rita

Dr.oec., doc.
Mg.oec., lekt.

3.

Bikovskis Teodors

Mg.oec., lekt.

4.
5.
6.

Boroņenko Vera
Dubrovska Vineta
Jankoviče Vija

Dr.oec., vad.pētn.
Viesasist.
Mg.paed., lekt.

PAMATIEVĒLEŠANAS VIETA
DU, SZF, Ekonomikas katedra
DU, Finanšu un uzskaites daļas vadītāja
Daugavpils pilsētas dome, Jaunatnes
departaments, vadītājs
DU, SZF, HSZI
DU, Administrativas daļas vadītāja
DU, DMF, Informātikas katedra
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7.
8.
9.
10.
11.
12.

Dr.oec., asoc.prof.
Dr.paed., doc.
Viesasist.
Dr.oec., doc.
Vieslekt.
Dr.math., doc.
Dr.habil.oec., viesprof.

14.
15.
16.
17.

Jermolajeva Elita
Gedroics Vitolds
Griķe Alise
Čaplinska Aina
Čižo Edmunds
Svetlana Ignatjeva
Kosiedovskis
Vojcehs
Lavriņenko Olga
Matisovs Ivars
Meņšikovs Vladimirs
Meškova Sandra

18.

Mietule Iveta

Dr.oec., viesprof.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Oļehnovičs Dmitrijs
Ostrovska Inta
Peipiņa Olga
Radionovs Jānis
Račko Edgars
Ruža Oksana
Saulītis Juris
Sondore Anita
Stašāne Janīna

Mg.hist., lekt.
Dr.paed., doc.
Dr.soc., asoc.prof.
Dr.iur., doc.
Dr.oec., viesdoc.
Dt.oec., pētn.
Dr.oec., prof.
Dr.math., doc.
Dr.oec., doc.

28.

Šenfelde Maija

Dr.oec., viesprof.

29.

Šipilova Viktorija

Mg.oec., pētn.

30.

Vanags Guntars

Mg.oec., viesasist.

31.
32.
33.
34.
35.

Voronovs Viktors
Zelča Sandra
Ozola Diāna
Arbidāne Iluta
Vanaģelis Vilnis

Dr.phil.,vad. pētnieks
Mg.oec., lekt.
Mg.paed., lekt.
Dr.oec., doc.
Mg.sc.comp., asist.

13.

Dr.oec. vad. pētniece
Vieslekt.
Dr.sc.soc., prof.
Dr.fil., asoc.prof.

DU, SZF, Ekonomikas katedra
DU, DMF, Matemātikas katedra
DU, Zinātņu daļa
DU, SZF, Ekonomikas katedra
CHEMI PHARM GROUP, SIA
DU, DMF, Informātikas katedra
Toruņas
Universitāte
(Polija),
Ekonomikas un vadības fakultāte
DU, SZF, HSZI
Rēzeknes Augstskola
DU, SZF, HSZI
DU, HF
Rēzeknes Augstskola, Ekonomikas
fakultāte
DU, SZF, Socioloģijas katedra
DU, SZF, HSZI
DU, SZF, Socioloģijas katedra
DU, SZF, Tiesību katedra
SIA „Daugavpils ūdens”
DU, SZF, HSZI
RTU, Ekonomikas fakultāte
DU, DMF, Matemātikas katedra
DU, SZF, Ekonomikas katedras vadītāja
Teorijas attīstības pārvaldības un
pilsētekonomikas katedras vadītāja.
DU, SZF, HSZI
Hipotēku un zemes banka Daugavpils
filiāle
DU, SZF, Sociālo pētījumu institūts
DU, SZF, Ekonomikas katedra
DU, Svešvalodu centrs
Rēzeknes Augstskola
DU, Informātikas katedra

2015./2016. st.g. no visa (34) studiju programmas realizācijā iesaistītā docētāju skaita 21
docētājam ir doktora grāds (62%), 13 docētāji irar maģistra grādu (38%).
1.5.1.3.tabula
Nr.
p.k.

VĀRDS,
UZVĀRDS

ZINĀTNISKAIS
GRĀDS, AMATS

1.

Baltere Rita

Mg.oec., lekt.

2.

Bikovskis Teodors

Mg.oec., lekt.

3.
4.
5.
6.
7.

Boroņenko Vera
Dubrovska Vineta
Jankoviče Vija
Gedroics Vitolds
Griķe Alise

8.

Čaplinska Aina

Dr.oec., vad.pētn.
Viesasist.
Mg.paed., lekt.
Dr.paed., doc.
Viesasist.
Dr.oec., doc.

9.
10.
11.

Čižo Edmunds
Svetlana Ignatjeva
Kosiedovskis

Vieslekt.
Dr.math., doc.
Dr.habil.oec., viesprof.

PAMATIEVĒLEŠANAS VIETA
DU, Finanšu un uzskaites daļas vadītāja
Daugavpils pilsētas dome, Jaunatnes
departaments, vadītājs
DU, SZF, HSZI
DU, Administrativas daļas vadītāja
DU, DMF, Informātikas katedra
DU, DMF, Matemātikas katedra
DU, Zinātņu daļa
DU, SZF, Ekonomikas un socioloģijas
katedra
CHEMI PHARM GROUP, SIA
DU, DMF, Informātikas katedra
Toruņas
Universitāte
(Polija),

11

12.
13.
14.
15.

Vojcehs
Lavriņenko Olga
Matisovs Ivars
Meņšikovs Vladimirs
Meškova Sandra

Dr.oec. vad. pētniece
Vieslekt.
Dr.sc.soc., prof.
Dr.fil., asoc.prof.

16.

Mietule Iveta

Dr.oec., viesprof.

17.
18.

Oļehnovičs Dmitrijs
Ostrovska Inta

19.

Peipiņa Olga

Mg.hist., lekt.
Dr.paed., doc.
Dr.soc., asoc.prof.

20.
21.
22.
23.
24.

Radionovs Jānis
Račko Edgars
Ruža Oksana
Saulītis Juris
Sondore Anita

Dr.iur., doc.
Dr.oec., viesdoc.
Dt.oec., pētn.
Dr.oec., prof.
Dr.math., doc.

25.

Stašāne Janīna

Dr.oec., doc.

26.

Šenfelde Maija

Dr.oec., viesprof.

27.

Šipilova Viktorija

Mg.oec., pētn.

28.

Vanags Guntars

Mg.oec., viesasist.

29.

Voronovs Viktors

Dr.phil.,vad. pētnieks

30.

Zelča Sandra

Mg.oec., lekt.

31.
32.
33.

Ozola Diāna
Arbidāne Iluta
Vanaģelis Vilnis

Mg.paed., lekt.
Dr.oec., doc.
Mg.sc.comp., asist.

34.

Ludmila Aleksejeva

Dr.oec., doc.

Ekonomikas un vadības fakultāte
DU, SZF, HSZI
Rēzeknes Augstskola
DU, SZF, HSZI
DU, HF
Rēzeknes Augstskola, Ekonomikas
fakultāte
DU, SZF, Vēstures katedra
DU, SZF, HSZI
DU, SZF, Ekonomikas un socioloģijas
katedra
DU, SZF, Tiesību katedra
SIA „Daugavpils ūdens”
DU, SZF, HSZI
RTU, Ekonomikas fakultāte
DU, DMF, Matemātikas katedra
DU, SZF, Ekonomikas un socioloģijas
katedras docente
Teorijas attīstības pārvaldības un
pilsētekonomikas katedras vadītāja.
DU, SZF, HSZI
Hipotēku un zemes banka Daugavpils
filiāle
DU, SZF, Sociālo pētījumu institūts
DU, SZF, Ekonomikas un socioloģijas
katedra
DU, Svešvalodu centrs
Rēzeknes Augstskola
DU, Informātikas katedra
DU Ekonomikas un socioloģijas katedras
vadītāja

1.5.2. Akadēmiskā personāla kvalifikācija
Akadēmiskais personāls, kas nodrošina akadēmisko programmu „Ekonomika” atbilst
Augstskolu likuma prasībām un turpina paaugstināt savu kvalifikāciju. 1.5.2.1.attēlā ir
parādīts studiju programmā strādājošā akadēmiskā personāla sadalījums pa amatiem
2012./2013.st.g.

1.5.2.1.attēls. Akadēmiskā personāla sadalījums pēc amatiem
12

2013.gada 25.janvārī lekt. I.Arbidāne un asist. O.Ruža aizstāvēja promocijas darbu
ekonomikas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.
1.5.2.2.attēlā ir parādīts studiju programmā strādājošā akadēmiskā personāla sadalījums pa
amatiem 2013./2014.st.g.

1.5.2.3.attēlā ir parādīts studiju programmā strādājošā akadēmiskā personāla sadalījums pa
amatiem 2014./2015.st.g..

1.5.2.3.attēls. Akadēmiskā personāla sadalījums pēc amatiem 2014./2015. st.g.
1.5.2.4.attēlā ir parādīts studiju programmā strādājošā akadēmiskā personāla sadalījums pa
amatiem 2015./2016.st.g.
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1.5.2.4.attēls. Akadēmiskā personāla sadalījums pēc amatiem 2015./2016. st.g.

1.6. PĒTNIECISKĀS

DARBĪBAS UN ZINĀTNISKO PROJEKTU IETEKME UZ

STUDIJU DARBU

1.6.1. Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība un tā ietekme uz studiju darbu
Studiju programmā iesaistītie docētāji veic patstāvīgus pētījumus kā arī piedalās DU un citu
Latvijas augstskolu veiktajos pētījumos. Studiju programmas realizācijā iesaistītie mācībspēki
ir piedalījušies ar programmas saturu saistītos LZP, IZM finansētajos un starptautiskajos
projektos, kā arī Daugavpils pilsētas pašvaldības finansētajos vietējās nozīmes projektos:
1. COST akcija ISO801 „Kibervarmācība: negatīvo efektu samazināšana un pozitīvo efektu
palielināšana no jauno tehnoloģiju pielietošanas savstarpējās attiecībās izglītības iestādēs”
(„Cyberbullying: coping with negative and enhancing positive uses of new Technologies in
relationships in educational settings”) (V.Boroņenko); 2008–2012; 4500 Ls
3. COST akcija ISO701”Uzņēmumu datu salīdzinošā analīze: industriālā dinamika firmu
stāvoklis un darbinieku produktivitāte” („Comparative Analysis of Enterprise Data: Industry
Dynamics, Firm Perfomance, and Worker Outcomes”) (V.Boroņenko); 2009–2013; 720 Ls
5. Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013. projekts
„Uzņēmējdarbības attīstības kapacitātes veicināšana Latgales-Utenas pārrobežu reģionā”
(Projekta vadītājs – G.Vanags, A.Ohotina); 2010-2012; 192 400 Ls
6. Starptautisks projekts „CAD labāko risinājumu un inovāciju pārnese uz loģistikas sektoru”
(„Transfer of Best-Practice & Innovation in CAD for Logistics Stakeholders”) (projekta
menedžere Daugavpils Universitātē – V.Boroņenko (http://www.camis.pub.ro/eucad/)
Finansētājs: Mužiglītības programma Leonardo da Vinči apakšprogramma. Piešķirtā summa
(LVL): 26529,3.
7. Projekts „Event Support Scheme” of Regional Studies Association. Financial Support for
the 7th International Scientific Conference: Social Sciences for Regional Development 2012
by theme „Impact of the Financial Capital on the Region’s Economic Competitiveness”
(projekta menedžere Daugavpils Universitātē – E.Jermolajeva, dalībnieki: V.Šipilova).
Realizēšanas laiks: 2012. maijs -2013. gada februāris. Finansētājs: Regional Studies
Association (RSA). Piešķirtā summa (LVL): 851.
14

8. Projekts „Zināšanu
pārvaldība kā uzņēmējdarbības attīstības priekšnosacījums:
salīdzinošais pētījums Vācijas (Meklenburgas-Priekšpomerānijas) un Latvijas mazo un vidējo
uzņēmumu kontekstā” (Projekta vadītājs – J.Stašāne, dalībnieki: V.Voronovs, O.Lavriņenko).
Realizēšanas laiks: 01.02.2012.-15.12.2012. Finansētājs: Baltijas-Vācijas Augstskolu birojs ar
Vācijas Akadēmiskā apmaiņas dienesta (DAAD) līdzekļiem. Piešķirtā summa (LVL): 2000.
9.“MVU politikas instrumentu ieviešanas izpēte un SBA uzlabošanas izvērtējums MVU
situācijas kontekstā: Parskats 2011” („Study on the Compilation of SME policy measures and
assessment of the SBA implementation within the SME performance: Review 2011”)
(dalībnieki: V.Boroņenko). Realizēšanas laiks: 1.01.2012.-30.09.2012. Finansētājs: Eiropas
Komisija (EK). Piešķirtā summa (LVL): 3918.
10.“Atbalsta pakalpojumi MVU starptautiskajam biznesam 2012” (“Support Services for
SMEs in International Business 2012”) (dalībnieki: V.Boroņenko). Realizēšanas laiks:
1.10.2012.-31.12.2012. Finansētājs: Eiropas Komisija (EK). Piešķirtā summa (LVL): 910.
11.COST akcija IC0904 „Informācijas tehnoloģiju starpsektorālās konstruēšanas un
novērtēšanas veicināšanai” („Towards The Integration of Transsectorial IT Design and
Evaluation”) (dalībnieki: V.Boroņenko). Realizēšanas laiks: 26.11.2009.- 25.11.2013.
Finansētājs: Eiropas Sociāla Fonda (ESF) COST programma. ). Piešķirtā summa (LVL): 644.
12. Projekts „Augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšana un priekšlikumi kvalitātes
paaugstināšanai” Nr. 2011/0012/1DP/1.1.2.2.1/11/IPIA/VIAA/001) (dalībnieki: I.Plotka,
I.J.Mihailovs, A.Stankevičs). Realizēšanas laiks: 2012.g. Finansētājs: Eiropas sociālais fonds
(ESF).
13. Projekts „A Toolkit For Integration”. ES Mūžizglītības programmas Grundtvig
apakšprogramma (Projekta vadītāja: E.Jermolajeva). LV2 LLP-Com-Era-Gru-SV (APA).
Realizēšanas laiks 2010.-2012. g. Piešķirtā summa (LVL): 10500.
14. Projekts „Best Agers – Using the knowledge and experience of professionals in their
primes to foster business and skills development in the Baltic Sea Region” (Projekta vadītāja:
E.Jermolajeva). INTERREG IVB Baltijas jūras reģiona programma 2007.-2013. (ERAF).
15. Projekts „CaDEC/ Capitalization and Dissamination of ESPON results” (Projekta
vadītāja: E.Jermolajeva). ES ESPON programma.Realizēšanas laiks - 2011.-2012.g.
16. Eiropas Sociālā fonda projekts: „Profesionālā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību
priekšmetu pedagogu kompetences paaugstināšana” (dalībnieki: L. Gorbaceviča). (ESF)
Realizēšana - 01.01.2010.-31.12.2012.
17. Projekts “A Toolkit For Integration” (dalībnieki: L. Gorbaceviča). ES Mūžizglītības
programmas Grundtvig apakšprogramma. LV2 LLP-Com-Era-Gru-SV (APA). Realizēšanas
laiks 2010.-2012. Piešķirtā summa (LVL): 10500.
18. Projekts “Role of social and economic networks in territorial development (NetworksBased Development)”, projekta vadītāja: Vera Boroņenko, EEZ/NFI/S/2015/033.
Realizēšanas laiks: 01/10/2015 - 30/09/2016. Piešķirtā summa: 34 026,00 EUR.
19. Projekts “Valsts pētījumu 5.2.1. programmas „Tautsaimniecības transformācija, gudra
izaugsme, pārvaldība un tiesiskais ietvars valsts un sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai – jaunas
pieejas ilgtspējīgas zināšanu sabiedrības veidošanai (EKOSOC_LV)" projekts Nr. 5.2.3.
"Latvijas lauku un reģionālās attīstības procesi un iespējas zināšanu ekonomikas kontekstā",
Ludmila Aleksejeva (DU koordinators). Realizēšanas laiks: 2014. gada oktobris - 31.12.2017.
20. Projekts „Vienotās uzņēmējdarbības atbalsta un sadarbības veidošanas sistēmas izveide
Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas ilgtspējīgai pārrobežu sadarbībai (B2B)”. LLB-2-256.
Projekta DU koordinators Olga Lavrinenko. Realizēšanas laiks: 12.2013. - 05.2015. Piešķirtā
summa: 437 445 EUR.
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21. Projekts „Rethinking Territory Development in Global Comparative Researches (Rethink
Development)” (scholarship of the Marie Curie FP7-PEOPLE-2011-COFUND program NEWFELPRO (The new International Fellowship Mobility Programme for Experienced
Researchers in Croatia), Grant Agreement No. 10. Vera Boroņenko. Realizēšanas laiks: 20142016. 22. Projekts “Preventing youth unemployment of border territories of Latvia and Belarus in
conditions of overcoming the crisis” (Belarusian Republican Foundation for Fundamental Research).
Projekta vadītāja no DU Olga Lavrinenko. Realizēšanas laiks: 2015.g.-2016.g.

23. Valsts pētījumu programma EKOSOC-LV projekts Nr. 5.2.3. „Latvijas lauku un
reģionālās attīstības procesi un iespējas zināšanu ekonomikas kontekstā”. Programmas
vadītāja – LZA akadēmiķe, LLU profesore, Dr.habil.oec. Baiba Rivža.24. Projekts “Finanšu
pratība Daugavpils iedzīvotāju drošumspējas radīšanai”, projekta finansētājs Daugavpils
pilsētas dome, projekta dalībnieki: sociālajam riskam pakļautie Daugavpils iedzīvotāji, doc.,
dr.oec. Janīna Stašāne. Realizēšanas laiks: 2015.g. jūnijs-septembris.
25. Projekts "Starpkultūru dialogs kā pilsoniskās aktivitātes veicināšanas nosacījums",
projekta finansētājs LR Kultūras ministrija, projekta dalībnieki: Daugavpils jaunieši, doc.,
dr.oec. Janīna Stašāne. Realizēšanas laiks: 20.09.2015.-29.02.2016.

1.6.2. Akadēmiskā personāla zinātnisko publikāciju un mācību literatūras
sarakstspar pārskata periodu
Akadēmiskā personāla zinātnisko publikāciju un mācību literatūras sarakstu var
statīties 4.pielikumā.
1.6.3. Studējošo iesaistīšana pētnieciskajā darbā
Bakalaura, maģistra un doktora studiju programmas „Ekonomika” studentu pētījumi tiek
veikti, izmantojot DU SZF Ekonomikas katedras un SZF Sociālo pētījumu institūta (turpmāk
– SPI) bāzi. SPI nodarbojas ar ekonomiskajiem pētījumiem reģionālās ekonomikas, finanšu
un kredīta, kā arī ekonomiskās drošības jomā. Arī institūtā realizētie svarīgākie pētnieciskie
projekti pārsvarā saistīti ar ekonomisko aspektu. SZF tiek izdoti divi žurnāli: “Sociālo Zinātņu
Vēstnesis” un „Reģionālais Ziņojums/Regional Review” (angļu valodā), kas ir iekļauti
dažādās starptautiski citējamās datu bāzēs, piemēram, EBSCO, ProQuest u.c. Topošajiem
doktoriem ir labas iespējas publicēt savus pētījumus ar mērķi ātrāk iekļauties vietējā un arī
starptautiskajā zinātniskajā apritē. Ekonomikas programmas studenti piedalās dažādās
konferencēs, piemēram, ikgadējās DU starptautiskajās zinātniskajās konferencēs, SZF
organizētajās doktorantu konferencēs, kā arī ārvalstu zinātniskajās konferencēs. Kā viens no
pētnieciskā darba veicināšanas faktoriem ir studentu iesaistīšanās pētnieciskajos projektos gan
kopā ar docētājiem (skat. 4.pielikumā), gan arī patstāvīgi. Doktoranti publicē savu pētījumu
rezultātus starptautiski pieejamās datu bāzēs, LZP atzītos un citos zinātniskajos izdevumos
(skat. 13.pielikumā).
Aizstāvēto bakalaura, maģistra un doktora darbu saraksts (skat. 8.pielikumā) – 2013.-2014.2014.-2015.-2015.-2016. studiju gadā)

1.7. STUDIJU VIRZIENA TEHNISKAIS NODROŠINĀJUMS
1.7.1. Studiju virzienā iesaistītās struktūrvienības
Studiju virzienā Ekonomika tiek iesaistīts akadēmiskais personals no Dabaszinātņu un
matemātikas fakultātes, Humantārās fakultātes un Sociālo zinātņu fakultātes.
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1.7.2. Materiāli tehniskā bāze
Studiju procesa nodrošināšanai, zinātnisko pētījumu veikšanai, projektu, studiju un bakalaura
darbu izstrādei akadēmiskajā studiju programmā imatrikulētie studenti izmanto mūsdienīgas
un tehniski nodrošinātas auditorijas, datorklases, bibliotēkas un lasītavas.
Studiju process pietiekamā daudzumā ir nodrošināts ar:
 datortehniku;
 vizuālās prezentācijas tehniku (6 OHP-projektori jeb kodoskopi, 5 multimediju datu
projektori);
 video filmēšanas aparatūru (3), audio tehniku;
 kopēšanas tehniku (6 kopēšanas aparāti).
Studējošajiem un docētājiem pastāvīgi ir pieejams Internets un lokālā DU tīkla Intraneta
pieslēgums, kā arī iespēja izmantot e-pastu un telekonferences iespējas.
Studiju procesa optimizēšanas un kvalitātes paaugstināšanas nolūkos ir izveidota socioloģisko
aptauju datu apstrādes bāze, kuru studējošie var patstāvīgi izmantot uzziņu materiāla
iegūšanai, zināšanu papildināšanai un pašpārbaudei. Uz doto brīdi studiju programmai ir
salīdzinoši plaša materiālā bāze, kas sevī ietver 2 aprīkotas un modernizētas datorklases,
Sociālo pētījumu institūtu, dažādas mācību auditorijas un administratīvās telpas.
Datorklases ir apgādātas ar jaudīgu datortehniku (24 datori) un modernām perifērijas
iekārtām. Datoros tiek izmantotas gan standarta biroja programmas, programmatūra darbam
ar Internetu un informācijas publicēšanai tajā, gan specializētas programmas pētījumu
rezultātu apstrādē (SPSS programmas), ekonomisko un citu procesu modelēšanai. Datoros ir
uzstādītas arī programmas ar multimediju iespējām, kuras tiek izmantotas svešvalodu zināšanu
uzlabošanai.
Akadēmiskās bakalaura studiju programmas “Ekonomika”, akadēmiskās maģistra studiju
programmas “Ekonomika”, akadēmiskās doktora studiju programmas “Ekonomika”
realizācijai pārsvarā tiek izmantotas Sociālo Zinātņu fakultātes telpas. Auditorijas atbilst
programmas izpildes vajadzībām, ir nepieciešamais tehniskais aprīkojums. Studiju procesā un
patstāvīgo pētniecisko projektu realizēšanā studējošie var izmantot:
1. DU CISCO System Networking Local Academy datorklasi ar jaunu piekļuves
tehnoloģiju (pēc plkst. 14.00 datorklase pieejama patstāvīgajam darbam);
2. DU Multimediju Centra tehniskos resursus;
3. Sociālo Zinātņu fakultātes datorklases ar 24 datoriem (visiem datoriem ir Interneta
pieslēgums un ir iespējams izmantot SPSS programmas paketi datu apstrādei) :
4. DU Informācijas Tehnoloģiju Centra tehniskos resursus;
5. kopēšanas iekārtas;
6. vizuālās prezentācijas iekārtas;
7. video filmēšanas, video montēšanas iekārtas, audio iekārtas;
8. serverus, datorus, LAN, Internetu.
Nodarbībās tiek izmantota Sociālo pētījumu institūta tehniskā bāze. Ir noslēgti Sadarbības
Līgumi ar vairākām Latvijas (Rīgas Tehniskā universitāte) un citu valstu pētniecības un
izglītības iestādēm (Tartu Universitāte, Tallinas Tehnoloģiskā universitāte).
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Lai nodrošinātu augstākās izglītības pieejamību personām ar kustību traucējumiem Daugavpils
Universitātes Mācību korpuss Vienības ielā 13, kopmītnes Parādes ielā 11 ir aprīkotas ar
uzbrauktuvi un kāpņu pacēlāju. Savukārt Mācību korpusā Parādes ielā 1 ir pieejams lifts.
Šobrīd Daugavpils Universitātē tiek īstenots projekts “Daugavpils Universitātes studiju
programmu kvalitātes uzlabošana un vides pieejamības nodrošināšana”, ko līdzfinansē
Eiropas reģionālās attīstības fonds (ERAF), un kas paredz Daugavpils Universitātes
infrastruktūras modernizēšanu un pielāgošanu personām ar īpašām vajadzībām, tādējādi
uzlabojot vides pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem (kustību, redzes,
dzirdes, traucējumiem): mācību korpusos Vienības ielā 13, Parādes ielā 1, DU mācību bāzē
„Ilgas” notiks telpu pielāgošana personām ar īpašām vajadzībām. Mācību auditorijas būs
pieejamas cilvēkiem ratiņkrēslos – ierīkoti lifti un pacēlājs, likvidēti sliekšņi, piemērots
durvju platums. Informācija pieejama vājredzīgiem un vājdzirdīgiem cilvēkiem – ierīkoti
projicēšanas aparāti, ierīkota skaņu pastiprinoša aparatūra; tiks izveidota bērnistaba, kas
paredzēta studējošajiem jaunajiem vecākiem – mazuļa pārtīšanai un barošanai, un rotaļistaba
– studējošo vecāku bērnu nodarbināšanai lekciju laikā.
1.7.3. Studiju virzienā iesaistītā palīgpersonāla raksturojums
Studiju virziena mācību palīgpersonāls savas darbības jomā ir kvalificēti speciālisti, daļa
darbinieku ir ar augstāko izglītību. Mācību palīgpersonāls regulāri piedalās savas
profesionālās meistarības pilnveidošanā, ir apguvuši vai arī apgūst jaunāko tehnoloģiju
pielietošanu.
Studiju virziena „Ekonomika” nodrošināšanā iesaistītais palīgpersonāls ir galvenokārt katedru
lietvedības sekretāri un fakultāšu lietveži, kuru uzdevumi ir palīdzēt katedras vadītājam un
programmas direktoram pārraudzīt darba organizācijas jautājumus, organizēt katedras
apmeklētāju pieņemšanu un sniegt nepieciešamo informāciju, kas saistīta ar katedras
darbvedības jautājumiem, palīdzēt studiju virzienā iesaistītajiem docētājiem nodrošināt
studējošos ar nepieciešamajiem metodiskiem materiāliem, sagatavot diplomus un diplomu
pielikumus, nodrošināt studējošajiem informācijas apriti, fiksēt studējošo studiju rezultātus
u.c.
Studiju virziena realizācijā iesaistīts arī tehniskais personāls (vec.statistiki) no SPI
socioloģiskās laboratorijas.
DU bibliotēka nodrošina studējošos un docētājus ar studiju virziena satura apguvei
nepieciešamajiem mācību līdzekļiem (zinātniskā un mācību literatūra, datu bāzes), kā arī citu
informāciju.
IT departaments un nodrošina studiju virzienam atbilstošo studiju kursu apguvi ar
nepieciešamo elektronisko tehnoloģiju un informācijas pieejamību (e-studiju vide, interneta
pieeja, WiFi pieejamība studiju procesā DU telpās, kur notiek studentu darbs, datoru un citas
tehnikas nodrošinājums studiju procesā u.c).

1.8. ĀRĒJIE SAKARI
1.8.1. Sadarbība ar darba devējiem
Saikne ar darba devējiem studiju virziena mērķu un uzdevumu izpildes kontekstā tiek
realizēta, studiju programmas docētājiem iesaistoties projektos, kas saistīti ar dažādu sociāliekonomiskā rakstura jautājumu risināšanu, uzņēmējdarbības attīstību, kā arī ar ekonomikas
reģionālām īpatnīibām.
Sadarbības formas ar darba devējiem ietver gan neformālos kontaktus, gan sadarbību projektu
sagatavošanā un izpildē, gan arī iesaistot darba devējus studiju programmas satura izvērtēšanā
un ieteikumu izstrādāšanā studiju kursu uzlabošanai. Sarunās un diskusijās ar darba devējiem
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tiek skarti arī studiju programmas satura un kvalitātes jautājumi, kas saistīti ar absolventiem
izvirzāmajām darba devēju prasībām un nodarbinātības veicināšanu. Lai uzlabotu un
optimizētu studiju programmas saturu un organizāciju, tiek veikta regulāra darba devēju
aptauja. Darba devēji un nozares profesionāļi tiek aicināti praktiska satura studiju kursu
nolasīšanai (T.Bikovskis, I.Arbidāne). Laba sadarbība ir ar Daugavpils pilsētas un vairākiem
Daugavpils rajona uzņēmumiem, tādiem kā AS Swedbanka, ALTUM, SIA Belmast, SIA
Aura, Daugavpils pilsētas un tuvāko novadu domes u.c., kas nodrošina praktisko darbu
izpildes iespējas kursa „Praktiskā ekonomika” ietvaros.
1.8.2. Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām
1.8.2.1.tabula
Oranizācija
Latvijas
lauksaimniecības
universitāte

State Police College

M.V. Lomonosova
Maskavas Valsts
universitātes
Socioloģijas fakultāte
Sanktpēterburgas
Valsts universitātes
Socioloģijas fakultāte
Tjumēnas Valsts
universitāte
Krievijas Zinātņu
akadēmija
Baškirijas valsts
universitāte

Vitebskas Valsts
tehnoloģiskā
universitāte
Baltkrievijas Valsts
ekonomikas
universitāte, Minska
Lietuvas Filozofijas
un socioloģijas
institūts
Marijas KirīSkladovskas
Universitāte
Nikolaja Kopernika
Universitāte

Sadarbība
Reviewer in proceedings of the Internationat
Scientitic Conference „Integrated and Sustainable
Development” N 27 /in “Economic Science for
Rural Development”, Jelgava, 2012.
Valsts pētījuma programma „Nacionālā identitāte.
Projekts
Nr.4
"Reģionālā
identitāte",
apakšprojekts Nr.4.2. "Multietniskums un
identitāte" Kods: Y3-26464-960.
Redkolēģija un zinātnisko izdevumu recenzēšana
starptautisko
zinātnisko
rakstu
krājumā
«Proceedings of the I internacional scientific
conference of state police college»
Zinātnisko konferenču rīkošana

Valsts
Latvija

Zinātnisko konferenču rīkošana

Krievija

SPI zinātnieku darbs aizstāvēšanas komisijās, SPI
vadošo pētnieku zinātniskais darbs ar aspirantiem
Sadarbība zinātniski pētnieciskajā darbā, SPI
zinātnieku stažēšanās
SPI pētnieku stažēšanās, dalība starptautiskajā
konferencē, kopīga projekta pieteikuma izstrāde
Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas
pārrobežu
sadarbības programmai
Zinātnisko konferenču rīkošana

Krievija

latvija

Krievija

Krievija
Krievija

Baltkrievija

Zinātnisko konferenču rīkošana
Baltkrievija
Sadarbība zinātnisko rakstu „Jaunā ekonomika”
recenzēšanā, Baltkrievijas Valsts Universitātes
Zinātniskie Raksti (Minska).
Zinātnisko konferenču rīkošana
Lietuva
Zinātnisko konferenču rīkošana

Polija

Zinātnisko konferenču rīkošana, apmaiņas vizītes Polija
Erasmus programmas ietvaros, sadarbība SPI
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zinātniskā žurnāla „Sociālo zinātņu vēstnesis”
rakstu rediģēšanā, SPI pētnieku stažēšanās
Jāna Pāvīla II
Zinātnisko konferenču rīkošana, apmaiņas vizītes Polija
Ļubļinas Katoliskā
Erasmus programmas ietvaros, sadarbība SPI
universitāte
zinātniskā žurnāla „Sociālo zinātņu vēstnesis”
rakstu rediģēšanā, SPI pētnieces promocijas darba
zinātniskā vadīšana, SPI pētnieku stažēšanās
Sadarbība zinātniskā žurnāla „Tarptautinis
International Business
Verslas: inovacijos, psichologija, ekonomika. school of Vilnius
Lietua
International Editorial Board,” rakstu rediģēšanā.
University
Scientific and Academic.
University of Tbilisi Sadarbība žurnāla „Economist” rakstu rediģēšanā Tbilisi, Georgia
Vitebskas Valsts
Sadarbība Vitebskas Valsts Tehnoloģiskās Baltkrievija,
Tehnoloģiskā
universitāte s Vēstneša recenzēšanā
Vitebska
universitāte
Sadarbība Saratovas Tehniskās universitātes
Saratovas Tehniskās
Zinātnisko Rakstu krājuma „Civilizācija un Krievija
universitāte
cilvēks”recenzēšanā
Sadarbība
starptautiskā žurnāla
„Baltijas
I.Kant State
reģions”(Baltic
Region
)
recenzēšanā,
Krievija
University
Kaliningrad: I.Kant State University Press.
(Krievija).
Siauliu kolegija
Sadarbība «Profesines studijos: teorija ir Siauliai Lithuania
praktika» recenzēšanā (Siauliai: Siauliu kolegija,
Lithuania)
Politechnical
University of
Bucharest

Projekts „CAD labāko risinājumu un inovāciju Rumānija
pārnese uz loģistikas sektoru” („Transfer of BestPractice & Innovation in CAD for Logistics
Stakeholders”)

Beira Interior
universitāte
Tehnoloģiju un
menedžmenta
universitāte

Sadarbība SPI zinātniskā žurnāla „Sociālo zinātņu
vēstnesis” rakstu rediģēšanā
Sadarbība SPI zinātniskā žurnāla „Sociālo zinātņu
vēstnesis” rakstu rediģēšanā, kopīgas publikācijas,
doktoranta apmācība DU doktorantūrā ar SPI
pētnieces zinātnisko vadību
Sadarbība SPI zinātniskā žurnāla „Sociālo zinātņu
vēstnesis” rakstu rediģēšanā
Apmaiņas vizītes Erasmus programmas ietvaros,
SPI zinātnieku dalība starptautiskajā konferencē

Miskolcas
Universitāte
Svēto Kirila un
Mefodija Trnavas
Universitāte
Londonas
Universitāte
Oslo Universitāte
Hmeļņitska
Tehnoloģiskā
universitāte
1. Poznaņas
Ekonomikas
universitāte
Vismāras augstskola
2. WSAS(Varšavas
Administrācijas
augstskola)
Veļiko Tirnavas

Portugāle
Pakistāna

Ungārija
Slovākija

Sadarbība ES COST programmas Akcijas Lielbritānija
realizēšanā
Dalība starptautiskajās vasaras skolās
Norvēģija
SPI zinātnieku dalība starptautiskajās konferencēs Ukraina

Sadarbība zinātniski pētnieciskajā darbā

Polija

Projekta īstenošana

Vācija

Sadarbība zinātniski pētnieciskajā darbā

Polija

Sadarbība zinātniski pētnieciskajā darbā

Bulgārija

20

Universitāte
Technological
Institute of Aragon

projekts „CAD labāko risinājumu un inovāciju
pārnese uz loģistikas sektoru” („Transfer of BestSpānija
Practice & Innovation in CAD for Logistics
Stakeholders”)

Baltkrievijas
Sadarbība Baltkrievijas republikas Ekonomikas
republikas
ministrijas Zinātniski pētnieciskā ekonomikas Baltkrievija
ekonomikas
institūta ekonomiksā biļetena rakstu recenzēšanā
ministrijas ZPEI
Somijas ekonomikas
SPI pētnieku stažēšanās
Somija
izpētes institūts
(ETLA)
Norvēģijas Pilsētas un Sadarbība SPI zinātniskā žurnāla „Sociālo zinātņu Norvēģija
reģionu pētījumu
vēstnesis” rakstu rediģēšanā
institūts (NIBR)
STSM at the
Sadarbība zinātniski pētnieciskajā darbā
Akureyri, Iceland
University of
Akureyri Research
Centre (UARC)
Sveuciliste u Rijeci
Sadarbība zinātniski pētnieciskajā darbā
Croatia
Konferences oranizēšana
7., 8., 9., 10. Starptautiskā zinātniskā konference “Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai”
2012.g., 2013.g., 2014.g., 2015.g. Daugavpils, Latvija. 100-140 cilv.
Starptautiskais seminārs „Realizējamās ES programmas COST akcijas Latvijā, Polijā un
Grieķijā ”. 26. septembris, 2012.g.,Daugavpils, Latvija. 10 cilv.
Kopīgu straptautisko konferenču rīkošana
Starptautiskā zinātniskā conference „ Kryzyz Finansowy. Przebieg i skutki spolecznogospodarcze w Europie Srodkowej i Wschodniej” 2012.g., Nalenčova, Polija (kopā ar Jāna
Pāvela II Ļubļinas Katolisko universitāti)
Starptautiskā zinātniskā konference “Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2012: Finanšu
kapitāla ietekme uz reģiona ekonomisko konkurētspēju”. 8.-11. novembris, 2012.g., Daugavpils,
Latvija.
Starptautiskais seminārs „Realizējamās ES programmas COST akcijas Latvijā, Polijā un
Grieķijā ”. 26. septembris, 2012.g., Daugavpils, Latvija
Starptautiskais seminārs „Realizējamās ES programmas COST akcijas Latvijā, Polijā un
Grieķijā ”. 26. septembris, 2012.g., Daugavpils, Latvija

1.8.3. Ārvalstu docētāju skaits, kas strādā studiju virzienā
1.8.3.1. tabula
St. gads

Vārds, uzvārds

Valsts

Kursa (lekciju) tēmas

2013./2014. st.g.

Profesors, Dr.hab.ekon. Polija
(Toruņas Pasaules ekonomikas
Woiceh Kosiedowski
Universitāte, Ekonomikas attīstība,
un vadības fakultāte)
Reģionālā attīstība,
Reģionālās attīstības
mūsdienu teorija un
prakse

2014./2015.st.g.

Profesors, Dr.hab.ekon. Polija
(Toruņas Reģionālā attīstība,
Woiceh Kosiedowski
Universitāte, Ekonomikas Reģionālās attīstības
un vadības fakultāte)
mūsdienu teorija un
prakse

2015./2016.st.g.

Profesors, Dr.hab.ekon. Polija

(Toruņas Reģionālā attīstība
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Woiceh Kosiedowski

Universitāte, Ekonomikas
un vadības fakultāte)

1.8.4. Studējošo skaits, kas studējuši ārzemēs
1.8.4.1. tabula
Studentu starptautiskā sadarbība 2008./2009.st.g.
Valsts
Polija
Polija
Spānija
Spānija

Augstskola/
organizācija
Nicolaus Copernicus
University
Nicolaus Copernicus
University
Universidad
Complutense de Madrid
Universidad
Complutense de Madrid

Studenti (vārds,
uzvārds)
Nataļja Morenko

Aktivitāte
studijas

Jūlija Karšina

studijas

Aleksandra Šelkovaja

studijas

Marina Karažeļaskova

studijas

1.8.4.2. tabula
Studentu starptautiskā sadarbība 2010./2011.st.g.
Valsts
Polija
Polija
Polija

Augstskola/
organizācija
Nicolaus
Copernicus
University
Nicolaus
Copernicus
University
Nicolaus
Copernicus
University

Studenti
(vārds, Aktivitāte
uzvārds)
Jeļena Jakubovska
studijas
Nataļja Puzinkeviča

studijas

Nadežda Cvetkova

studijas

1.8.4.3. tabula
Studentu starptautiskā sadarbība 2012./2013.st.g.
Valsts

Augstskola/
organizācija

Studenti
uzvārds)

Polija

Nacionālās
Aizsardzības
Universitāte

Diāna Kočāne

(vārds, Aktivitāte
studijas

1.8.4.4. tabula
Studentu starptautiskā sadarbība 2013./2014.st.g.
Valsts

Augstskola/ organizācija

Studenti
uzvārds)

Bulgārija

Sv.Kirila un
Sv.Metodija

Inta Kopcova

(vārds,

Aktivitāte

studijas
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Horvātija

Universitātē Veliko
Tarnovo
Sv.Kirila un
Sv.Metodija
Universitātē Veliko
Tarnovo
Sv.Kirila un
Sv.Metodija
Universitātē Veliko
Tarnovo
Rijekas Universitātē

Horvātija

Rijekas Universitātē

Valaine Ilze

studijas

Polija

Nikolaja Kopernika
Universitātē

Viktorija
Kudrjavceva

studijas

Polija

Kujavu un Pomorže
Universitātē Bidgoščā

Ivanovs Ņikita

studijas

Bulgārija

Bulgārija

Viktorija Aleksejeva

studijas

Samir Mammadov

studijas

Signija Ozola

studijas

1.8.4.5. tabula
Studentu starptautiskā sadarbība 2014./2015.st.g.
Valsts
Bulgaria

Croatia
Bulgaria

Bulgaria

France
Netherlands
Denmark
France

Augstskola/
organizācija
St. Cyril and St.
Methodius University
of Veliko Turnovo
Sveuciliste u Rijeci
St. Cyril and St.
Methodius University
of Veliko Turnovo
St. Cyril and St.
Methodius University
of Veliko Turnovo
Carrefour Soyaux
Nijman-BelNed B.V
Ltd.
Andy
Group
Holding
Carrefour Soyaux

Studenti
(vārds, Aktivitāte
uzvārds)
Viktorija Aleksejeva
studijas

Sandra Averjanova
Inta Kopcova

studijas
studijas

Samir Mammadov

studijas

Viktorija Aleksejeva
Jekaterina Jefremova
Liene Leikuma Rimicāne
Samir Mammadov

prakse
prakse
prakse
prakse

1.8.4.6. tabula
Studentu starptautiskā sadarbība 2015./2016.st.g.
Valsts
Polija

Augstskola/
organizācija
Urząd Miasta Poznania

Studenti
(vārds, Aktivitāte
uzvārds)
Kristīne Kusiņa
prakse

1.8.5. Ārvalstu studējošo skaits virzienā
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Ārvalstu studējošo skaits virzienā 2013./2014.st.g.
1.8.5.1. tabula
N.p.k.

Studenta vārds, uzvārds

Valsts

1.

Azimov Daler

Tadžikistāna

2.

Samir Mammadov

Tadžikistāna

3.

Azimjon Mullojonov

Tadžikistāna

4.

Masudi Murtazo

Tadžikistāna

5.

Anushervon Odinaev

Tadžikistāna

6.

Khushnud Sufizoda

Tadžikistāna

Ārvalstu studējošo skaits virzienā 2014./2015.st.g.
1.8.5.2. tabula
N.p.k.

Studenta vārds, uzvārds

Valsts

1.

Azimov Daler

Tadžikistāna

2.

Samir Mammadov

Tadžikistāna

3.

Azimjon Mullojonov

Tadžikistāna

4.

Masudi Murtazo

Tadžikistāna

5.

Anushervon Odinaev

Tadžikistāna

6.

Khushnud Sufizoda

Tadžikistāna
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STUDIJU PROGRAMMU RAKSTUROJUMS
2.1. ABSP EKONOMIKA (43310)
2.1.1. STUDIJU PROGRAMMAS MĒRĶI UN UZDEVUMI
Studiju programmas mērķis ir nodrošināt DU imatrikulētajiem studējošajiem teorētisko
zināšanu un pētniecības iemaņu un prasmju apguvi ekonomikas zinātnē, tādā veidā nodrošinot
augstākās akadēmiskās izglītības ieguvi un iespēju sekmīgi turpināt studijas maģistrantūrā.
Studiju programmas uzdevumi:


nodrošināt studējošajiem iespēju kvalitatīvi un sekmīgi apgūt studiju programmu,
studiju procesā integrējot dažādas ekonomikas apakšnozares un citas zinātņu
nozares (datorzinātnes, matemātika, svešvalodas);



attīstīt studējošo zinātniskās analīzes spējas ekonomikas cēloņsakarību skaidrošanā
un prasmi patstāvīgi risināt mūsdienu aktuālās ekonomikas problēmas;



nodrošināt studējošajiem iespēju apgūt praktiskās iemaņas darbā ar mūsdienīgām
tehnoloģijām;



sagatavot studējošos turpmākām zinātniskās pētniecības studijām maģistra studiju
programmā tajā pašā vai radniecīgā zinātņu nozarē vai apakšnozarē.

2.1.2.

IEGŪSTAMIE

STUDIJU

REZULTĀTI

ZINĀŠANU,

PRASMJU

UN

KOMPETENČU FORMĀ

Studiju programmā iegūstamajiem studiju rezultātiem (zināšanām, prasmēm un kompetencei)
jānodrošina studiju programmas mērķa un uzdevumu izpildi, tādējādi sekmējot Latvijas
Republikas uz zināšanām un inovācijām balstītas ekonomikas izaugsmi un līdz ar to Latvijas
Republikas labklājību un ilgtspēju.
2.1.2.1.tabula
Zināšanas

Spēj parādīt ekonomikas nozarei raksturīgās pamata un specializētās
zināšanas, kā arī svarīgāko jēdzienu un likumsakarību izpratni:
mikroekonomikas un makroekonomikas teorijā, tirgzinībās, finanšu un
grāmatvedības jomā, vadības zinībās.
Spēj parādīt ekonomikas nozares starpnozaru aspektā raksturīgās
pamata un specializētās zināšanas, kā arī svarīgāko jēdzienu un
likumsakarību izpratni:

Prasmes

 speciālo datorprogrammu izmantošanā ekonomisko procesu izpētē,
modelēšanā un prognozēšanā;
 matemātiskās analīzes un statistikas elementu izmantošanā
ekonomisko procesu izpētē un interpretācijā;
 lietišķajā komunikācijā svešvalodās;
 vispārizglītojošās disciplīnās: socioloģijā, politoloģijā, psiholoģijā
utt.
Spēj, izmantojot apgūtos ekonomikas teorētiskos pamatus un prasmes:
 veikt profesionālu, inovatīvu vai pētniecisku darbību;
 formulēt un analītiski aprakstīt informāciju, problēmas un
risinājumus ekonomikas zinātnes nozarē;
 izveidot savu pētījuma rezultātu apkopojumu prezentāciju veidā un
izklāstīt un argumentēti diskutēt par to gan ar speciālistiem, gan
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Kompetence

nespeciālistiem;
patstāvīgi strukturēt savu mācīšanos;
parādīt zinātnisku pieeju ekonomikas problēmu risināšanā;
uzņemties atbildību un iniciatīvu, veicot darbu individuāli,
komandā vai vadot citu cilvēku darbu;
pieņemt lēmumus un rast radošus risinājumus mainīgos vai
neskaidros apstākļos.

Spēj patstāvīgi:
 iegūt, atlasīt un analizēt informāciju un izmantot to ekonomikas
procesu interpretācijā;
 pieņemt lēmumus un risināt problēmas ekonomikas zinātnes
nozarē;
 demonstrēt spēju izprast profesionālo ētiku;
 izvērtēt savas profesionālās darbības ietekmi uz vidi un sabiedrību
un piedalīties ekonomikas nozares sfēru attīstībā.

2.1.3. STUDIJU PROGRAMMAS SATURS UN PLĀNS
Studiju programmas saturs un plāns 2013./2014.st.g., 2014./2015.st.g., 2015./2016.st.g.
2.1.3.1. tabula

KURSA NOSAUKUMS

Kursa
kredīts

KURSA PĀRBAUDES
FORMA
Diferencētā
Eksāmens
ieskaite

DOCĒTĀJS

A daļa: OBLIGĀTIE KURSI – 75 KP, 73 KP
Makroekonomika

4

2

Mikroekonomika

4

2

Augstākā matemātika

8

2

Informātika (ievadkurss)

2

Uzņēmējdarbība LR

4

1

1

Tautsaimniecības vēsture

4

1

1

Nodokļu un nodevu sistēma

2

1

Asoc.prof. E.Jermolajeva
Pētniece O.Ruža
Prof.J.Saulītis
Lekt. S.Zelča
Vad.pētniece V.Boroņenko
Doc.V.Gedroics
Lekt.V.Gedroica
Asoc.prof. N.Bogdanova
Asist. V.Vagale
Lekt. S.Zelča
Pētniece O.Ruža
Lekt.D.Oļehnovičs
Viesasist.E.Račko
Pētniece O.Ruža

Ekonomikas teoriju vēsture

2

1

Viesasist. E.Račko

Informatīvās sistēmas un tīkli

2

1

1

Asoc.prof. N.Bogdanova
Lekt.V.Vagale
Asist.V.Vanaģelis
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Lietišķo programmu paketes

2

Statistika ekonomikā

3

1

1

Mārketinga pamati

4

1

1

Grāmatvedība

6

2

Menedžmenta pamati

4

1

Starptautiskā ekonomika

2

1

Darba tiesības

Asoc.prof. N.Bogdanova
Asist.V.Jankoviče
Doc.A.Orlovska
Doc.A.Sondore
Lekt. T.Bikovskis
Vad.pētn. V.Boroņenko
Pētn.O.Ruža

1

1

Doc. J.Stašāne

2

1

Lekt. T.Bikovskis
Viesasist.E.Račko
Doc.J.Radionovs

Personālvadība

2

1

Praktiskā ekonomika

6

Studiju darbi (2)

4

aizstāvēšana

Bakalaura darbs

10

aizstāvēšana

Doc. J.Stašāne
Doc. I.Ostrovska
Doc. J.Stašāne

1

B daļa: OBLIGĀTĀS IZVĒLES KURSI (no piedāvātajiem jāiegūst 37 39 KP)
2
2
2

Ekonomiskā ģeogrāfija

2

Lietišķā socioloģija
Vācu valoda
Angļu valoda

2
8
8

Apdrošināšanas pamati

2

Uzņēmuma finanses

4

Lietišķā matemātika

2

1

Praktiskais mārketings

2

1

Darba tiesības

2

1

Banku darbības pamati

2

1

2

2

1

1

Pētn. V.Šipilova
Lekt.S.Zelča
Pētn. O.Ruža
Doc.V.Gedroics
Lekt.T.Bikovskis
Viesasist.G.Vanags
Doc.J.Radionovs
Doc.A.Čaplinska
Lekt.A.Zelčs
Vad.pētn.O.Lavriņenko
Lekt. D.Oļehnovičs
Doc. J.Stašāne

2

1

Doc. O.Lavriņenko

Zinātniski pētnieciskā darba
metodoloģija
Ievads studijās un specialitātē
Sociāli ekonomiskā modelēšana un prognozēšana
Grāmatvedība (dator)
Reģionālā ekonomika

2
2

1

Doc. J.Stašāne
Asoc.prof. O.Peipiņa
Doc. I.Ostrovska
Lekt.S.Rutkovska
Lekt. I.Matisovs
Doc.I.Ostrovska
Lekt. J.Sergejeva
Lekt. D.Ozola

Personālvadība
Demogrāfija
Socioloģija

1
1
1
1
1

1
3
3
1

1

1

1
1

Dokumentu pārvaldība
2
1
Personālvadība
2
1
C daļa: BRĪVAS IZVĒLES KURSI – (no piedāvātajiem jāiegūst 8 KP)
Latvijas kultūras vēsture
Lietišķā komunikācija

2
2

1
1

Pasaules kultūras vēsture

2

1

Reliģiju vēsture
Psiholoģijas pamati

2

1

2

1

Pētn.O.Ruža
Asoc.prof.
E.Jermolajeva
Vad.pētn. O.Lavriņenko
Asist. V.Dubrovska
Doc. J.Stašāne
Doc. I.Kupšāne
Doc.J.Stašāne
Doc. G.Ozoliņš
Lekt.I.Šenberga
Asoc.prof.A.Stašulāne
Prof.A.Vorobjovs
Doc.A.Ruža
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Atvērtā koda program-matūras
pielietošana uzņēmējdarbībā

2

1

Lekt. A.Vagalis

Filozofijas pamati

2

1

Lekt.A.Felcis

Estētika

2

1

Lekt. A.Felcis
Lekt. B.Felce

Ētika

2

1

Lekt.A.Felcis

Sociālo problēmu ekonomika

2

1

Projektu izstrāde un vadība

2

1

Loģika
Politoloģija

2
2

1
1

Sociālā psiholoģija

2

1

Personības psiholoģija

2

1

Doc.I.Ostrovska
Pētn.O.Ruža
Doc. J.Stašāne
Asoc.prof.
E.Jermolajeva
Lekt. A.Felcis
Lekt.D.Oļehnovičs
Prof.A.Vorobjovs
Doc. A.Ruža
Prof.A.Vorobjovs

Prasības akadēmiskā bakalaura grāda iegūšanai ir sekmīgi apgūta studiju programma,
nokārtots gala pārbaudījums ekonomikā un aizstāvēts bakalaura darbs.
Informācija par studiju plānu un studiju kursu aprakstiem ir apkopota 1. pielikumā.

2.1.4. STUDIJU PROGRAMMAS ORGANIZĀCIJA
Studiju process tiek organizēts saskaņā ar DU Satversmi, Augstskolu likumu
(http://aic.lv/Rp/Latv/LIK/augs_likums.htm), Noteikumiem par valsts akadēmiskās izglītības
standartu (MK 13.05.2014. noteikumi Nr. 240) u.c. normatīvajiem dokumentiem, kuri ir
spēkā Latvijas Republikā, kā arī atbilstoši DU Senātā pieņemtajiem studijas
reglamentējošajiem dokumentiem, imatrikulācija notiek saskaņā ar DU Uzņemšanas
noteikumiem, kurus ik gadu apstiprina DU Senāts.
Studiju programmas kopējo vadību nodrošina DU Studiju padome, konkrēto jautājumu
risināšana ir Sociālo Zinātņu fakultātes Domes, Ekonomikas un socioloģijas katedras pārziņā,
kuras programmas realizācijai pieaicina nepieciešamo akadēmisko personālu. Studijas realizē
SZF auditorijās un citās DU struktūrvienību telpās. ABSP Ekonomika praktisko realizāciju
vada programmas direktore doc. L.Aleksejeva
Studiju programma tiek īstenota 120 KP apjomā, pilna laika studiju veidā to apgūst 3
akadēmiskajos gados un nepilna laika studiju veidā – 4 akadēmiskajos gados.
Studiju programma paredz realizēt studiju ciklu “trīs + divi” (3 gadi bakalaura studijās (120
KP) plus 2 gadi maģistra studijās) īstenošanu. ABSP Ekonomika īstenošana šādā
kombinācijā, tiek praktizēta daudzās Eiropas Savienības valstīs, kā arī Latvijas augstskolās
īstenojot trīs gadu zinātniski pamatotu plaša profila ekonomikas bakalaura studiju
programmu.
Pēc studiju programmas apguves izglītojamie iegūst akadēmisko sociālo zinātņu bakalaura
grādu ekonomikā.
Diploms un tā diploma pielikums atbilst Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem
Nr.202 „Kārtība, kādā izsniedzami valsts atzīti augstāko izglītību un zinātnisko grādu
apliecinoši izglītības dokumenti” (16.04.2013.).
Bakalaura grāds Ekonomikā dod tiesības turpināt akadēmiskās studijas maģistra studiju
programmā tajā pašā vai radniecīgā zinātņu nozarē vai apakšnozarē (saskaņā ar uzņemšanas
nosacījumiem konkrētajā maģistra studiju programmā).
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ABSP Ekonomika kopapjoms ir 120 KP. Studiju programmas struktūru veido obligātā daļa
(A), ierobežotās izvēles daļa (B), izvēles daļa (C).
Studiju programmas daļas:


obligātā daļa (A) – 75 KP, tai skaitā
o obligātie studiju kursi – 61 KP;
o studiju darbs – 4 KP;
o bakalaura darbs – 10 KP;



obligātās izvēles daļa (B) – 37 KP;



brīvās izvēles daļa (C) – 8 KP.

Bez tam studiju programmas A daļā starpnozaru aspektā 6 KP sastāda datorzinātnes nozares
kursi, bet 6 KP sastāda vadībzinību nozares kursi, bez kuriem nav iedomājama mūsdienīga
ekonomiskā izglītība.

2.1.5. 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
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.
No 2004.gada ABSP Ekonomika reflektanti pilna laika studijām tiek ieskaitīti programmā
konkursa kārtībā, pamatojoties uz centralizēto eksāmenu rezultātiem latviešu valodā un
literatūrā, pirmajā svešvalodā, papildus punkti tiek piešķirti par CE: matemātikā, nepilna laika
studijām – atestātu konkurss (matemātikā). DU piedāvā iespēju kārtot centralizētos
eksāmenus tiem vidusskolas absolventiem, kuri tos nav kārtojuši.

2.1.6. STUDIJU PROGRAMMAS PRAKTISKĀ ĪSTENOŠANA
2.1.6.1. Izmantojamās studiju metodes un formas
Studiju programmas apguves laikā studiju metodes un formas ir: lekcijas, semināri,
praktiskās nodarbības, individuālās darba formas un studiju un bakalaura darbs.
Lekcijām ir studiju kursa ievada, konsultējoša, rezumējoša un izvērtējoša funkcija. Docētāji
lekciju nodrošināšanai plaši izmanto projektorus, kodoskopus, tāfeles. Projektoru izmantošana
lekcijās ir visoptimālākais informācijas pasniegšanas veids.
Praktiskajās nodarbībās un semināros tiek sekmēta studentu sociālo prasmju attīstība,
pilnveidotas individuālā vai grupas darba prezentācijas, sava viedokļa izteikšana un analīzes
prasmes. Būtisks ir studentu patstāvīgais darbs ar literatūras avotiem, izlasītais materiāls tiek
analizēts grupu diskusijās. Semināros notiek diskusijas par aktuālajām ekonomikas
problēmām, kā arī informācijas, ideju un pieredzes apmaiņa, kas nepieciešama konkrētu
funkciju veikšanai uzņēmējdarbības un personālvadības jomā. Docētājiem studējošo
patstāvīgā darba procesā ir organizatora, konsultanta un eksperta loma. Praktiskās nodarbības
tiek organizētas arī datorklasēs (datorgrāmatvedība).
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Individuālās darba formas orientētas uz studentu vajadzībām, viņu interešu virzību studiju
kursu prasību ietvaros, kā arī darbam ar studiju kursam obligāto un papildus literatūru.
Studējošo individuālais darbs sadarbībā ar docētāju tiek realizēts studiju darbu un bakalaura
darba izstrādē, kā arī zinātnisko publikāciju sagatavošanā un prezentēšanā konferencēs.
Lai sekmīgi realizētu studiju programmu un apgūtu jaunas studiju formas, mācību metodes un
metodiskos paņēmienus, docētāji apmeklē dažādus seminārus, piedalās pieredzes apmaiņas
aktivitātēs un kvalifikācijas celšanas kursos (skatīt 4.pielikumu).

2.1.6.2. Prakse
Nav paredzēta atbilstoši Noteikumiem par valsts akadēmiskās izglītības standartu (MK
13.05.2014. noteikumi Nr. 240). ABSP paredzēti studiju kursi, kurus apgūstot studējošie
iegūst konkrētas mūsdienu tirgus prasībām atbilstošas praktiskās iemaņas: Uzņēmējdarbība
LR, Nodokļu un nodevu sistēma, Grāmatvedība, Darba tiesības, Praktiskais mārketings,
Praktiskā ekonomika.
2.1.7. Vērtēšanas sistēma
Vērtējot akadēmiskās bakalaura studiju programmas apguvi, tiek ievēroti pamatprincipi, kuri
ir norādīti Noteikumiem par valsts akadēmiskās izglītības standartu (MK 13.05.2014.
noteikumi Nr. 240): zināšanu un prasmju vērtēšanas atbilstība izvirzītajiem programmas
mērķiem un uzdevumiem, kā arī studiju kursu mērķiem un uzdevumiem; obligātais vērtējums;
pārbaudes veidu dažādība – diferencētā ieskaite vai eksāmens ar vērtējumu 10 ballu skalā.
Studējošo zināšanu novērtēšana un pastāvīgā studiju darba kontrole tiek veikta paralēli studiju
darbam semestra ietvaros, t.i. novērtēšanai ir nepārtraukts raksturs. Tas, pirmkārt, nodrošina
atgriezenisko saiti starp studējošo un docētāju konkrētā studiju kursā, ļaujot mācībspēkam
novērtēt jau realizētu kursa sadaļu apguves līmeni un, līdz ar to, arī pasniegšanas kvalitāti.
Otrkārt, tas nodrošina reāla, nepārtraukta studiju darba norisi, nevis “samācīšanos
eksāmenam”.
Noslēguma pārbaudījums un bakalaura darba aizstāvēšana notiek trešā studiju gada beigās pēc
studiju programmas pilnīgas izpildes.

2.1.8. FINANŠU RESURSI
Pilna laika studiju programma pārsvarā tiek realizēta no budžeta līdzekļiem un daļēji par
studējošo maksu. Pilna laika studiju vietu skaits, kas tiek finansēts no valsts budžeta
līdzekļiem, ir samazinājies, mainoties valsts prioritātēm.
Nepilna laika studijas tiek apmaksātas no pašu studentu līdzekļiem (fizisko vai juridisko
personu finansējums).
Studiju maksa par 2012./2013.st.gadu pilna laika studentiem bija: 1.st.gads – 780 Ls, 2.st.g. –
905 Ls., 3. st.g. – 1086 un nepilna laika: 3.st.g. – 799 Ls, 1. un 2.st.gadā studentu nebija.
Studiju maksa par 2014./2015.st.gadu pilna laika studentiem bija: 1.st.gads – 1100 EUR,
2.st.g. – 1300 EUR., 3. st.g. – 1600 EUR.
Studiju maksa par 2014./2015.st.gadu pilna laika studentiem bija: 1.st.gads – 1100 EUR,
2.st.g. – 1300 EUR., 3. st.g. – 1600 EUR.
Studiju maksa par 2015./2016.st.gadu pilna laika studentiem bija: 1.st.gads – 1100 EUR,
2.st.g. – 1300 EUR., 3. st.g. – 1600 EUR.
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2.1.9.1. Studiju programmas atbilstība akadēmiskās izglītības standartam
Studiju programmas struktūra atbilst Noteikumiem par valsts akadēmiskās izglītības standartu
(MK 13.05.2014. noteikumi Nr. 240).

2.1.9.1.1. tabula
STUDIJU PROGRAMMAS ATBILSTĪBA AKADĒMISKĀS IZGLĪTĪBAS
STANDARTAM
BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMA
„EKONOMIKA” (KP)

PRASĪBAS MK NOTEIKUMOS (KP)

Bakalaura studiju programmas apjoms
pilna laika studijās ir 120 līdz
160 kredītpunktu
Obligātā daļa (ne mazāk kā 50 KP)
Ierobežotās izvēles daļa (ne mazāk kā 20 KP)
Izvēles daļa (KP skaits nav reglamentēts)

Bakalaura darbs (ne mazāk kā 10 KP)

Bakalaura studiju programmas apjoms ir
120 KP
Obligātā daļa satur 75 KP, tai skaitā
studiju darbus 4 KP un bakalaura darbu 10
KP apjomā
ierobežotās izvēles daļa satur 37 KP
izvēles daļa satur 8 KP
Bakalaura darbs 10 KP

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)
DU realizējamā akadēmiskā bakalaura studiju programma “Ekonomika” tiek salīdzināta ar
Rīgas Tehniskajā universitātē (turpmāk RTU), Tallinas Tehnoloģiskajā universitātē (turpmāk
TTU) un Tartu Universitātē (turpmāk TU) realizējamajām studiju programmām (2.1.9.3.1.
tabula).
2.1.9.3.1. tabula
DU trīsgadīgās akadēmiskās bakalaura studiju programmas “Ekonomika”
salīdzinājums ar citu augstskolu līdzīgām trīsgadīgajām studiju programmām
DAUGAVPILS
UNIVERSITĀTE
Iegūstamais
grāds
KP skaits
Studiju
ilgums

Citas iezīmes

RĪGAS TEHNISKĀ
UNIVERSITĀTE

TALLINAS
TEHNOLOĢISKĀ
UNIVERSITĀTE

TARTU
UNIVERSITĀTE

Sociālo zinātņu
bakalaurs ekonomikā
un biznesa vadībā
120
120
120
120
3 studiju gadi
3 studiju gadi
3 studiju gadi
3 studiju gadi
(6 semestri)
(6 semestri)
(6 semestri)
(6 semestri)
Obligātā daļa (A) – 75 Obligātā daļa (A) – 82 Pamatstudijas
+ Obligātās
pamatstuKP
KP
prakse + obligātie dijas – 32 KP
Obligātās izvēles daļa Obligātās izvēles daļa kursi – (40 KP +
Specializācija – 32 KP
(B) – 37 KP
(B) –
3 KP + 40 KP) 83 KP Obligātie specializāBrīvās izvēles daļa 22 KP
Vispārīgās studijas – cijas moduļi – 16 KP
(C) – 8 KP
Brīvās izvēles daļa 16 KP
Mikro/mazākie
Sociālo zinātņu
bakalaurs ekonomikā

Sociālo zinātņu
bakalaurs ekonomikā

Sociālo zinātņu
bakalaurs ekonomikā
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Bakalaura darbs – 10 (C) – 10 KP
Speciālās studijas – moduļi – 16 KP
KP
Bakalaura darbs – 10 12 KP
Izvēles priekšmeti (1)
KP
Brīvās izvēles kursi – 12 KP + izvēles priekš4 KP
meti (2) 8 KP = 20 KP
Bakalaura darbs –
Prakse – 4KP
5 KP
Bakalaura darbs – 4 KP

Salīdzinot pēc studiju daļām trīsgadīgās akadēmiskās bakalaura studiju programmas
“Ekonomika” gan RTU (http://www.rtu.lv/studijas/programmas/pdf/ibeo.pdf.), gan TTU
(http://ar.va.ttu.ee/v/v/p/ois.akava_o2r.vaata?VER=711&KAVA=709&KEEEL=0), gan TU
(http://www.ut.ee/index.aw/set_lang_id=2) studiju programmas ir līdzīgas: obligātajā daļā ir
ietverti ekonomikas pamatkursi: mikroekonomika, makroekonomika, menedžments,
tirgzinības, informātika, matemātika ekonomistiem, grāmatvedība, starptautiskā ekonomika
utt.
Obligātie izvēles kursi RTU tiek klasificēti kā specializējošie priekšmeti, kas ir vairāk
orientēti uz mūsdienu darba tirgus prasībām: uzņēmējdarbības vadīšana, inovāciju ekonomika,
loģistika, ekonomikas informācijas apstrāde; humanitārie un sociālie priekšmeti ir orientēti uz plašu
sociālo problēmu izpēti: vispārējā socioloģija, vadības socioloģija, mazās grupas un
personības socioloģija, politoloģija, kā arī Latvijas politiskā sistēma u.c.; valodas - angļu vai
vācu, franču.
Savukārt, TTU tiek piedāvāti vispārīgie studiju kursi: valodas, ekonomikas vēsture,
psiholoģija, loģika, politikas zinātne; specializējošie priekšmeti specializācijā: publiskā
ekonomika (nodokļi un budžets, publiskā sektora pārvalde) vai arī specializācijā finanses un
bankas (banku darbība, finansu pārvaldes institūcijas), kā arī abām specializācijām obligātā
izvēle ir: ekonomikas teoriju vēsture, inovāciju politika, finanšu grāmatvedība.
TU tiek piedāvātas obligātās pamatstudijas 32 KP: vispārīgie orientējošie kursi – ekonomikas
un biznesa vadības pamati, ievads biznesa vadībā, ievads ekonomikā, ievads tiesībās,
socioloģijas pamati; būtiskie kursi ekonomikā un biznesa vadībā (obligātie) – biznesa vadības
pamati, menedžmenta pamati, grāmatvedības pamati, mikroekonomika, ekonomiskās politikas
pamati, matemātika, varbūtību teorija un matemātiskā statistika, matemātikas principi
ekonomikā; specializācija 32 KP: saistīta ar tematisko virzienu, piemēram, statistika, ekonomikas
teoriju vēsture, stratēģiskā menedžmenta pamati; alternatīvais obligātais novirziena modulis
specialitātes izvēlē 16 KP: mikroekonomika, menedžments, makroekonomika, statistika ekonomikā
un sociālajās zinātnēs, ES integrācija; alternatīvais obligātais novirziena modulis 16 KP:
mikroekonomika, menedžments, grāmatvedība, finansu menedžments, mārketings; obligātie
specializācijas moduļi 16 KP: ekonomikas teorijā vai finansēs un grāmatvedībā,
menedžmentā un mārketingā; minor/mazākie moduļi – 16 KP ekonomikā vai biznesa vadībā;
izvēles priekšmeti I (12 KP) + izvēles priekšmeti I (8 KP) = 20 KP (piemēram, biznesa
informācijas, korporatīvā komunikācija u.c.).
DU bakalaura studiju programma “Ekonomika” tiek balstīta uz padziļinātu obligāto studiju kursu
apguvi, kā arī sniedzot vispārējo ieskatu dažādās ekonomikas jomās. Veiktais salīdzinājums ļauj
izdarīt secinājumu, ka visas šīs programmas ir līdzīgas, un to pamatā ir ekonomikas pamatkursu
apguve, kas studējošiem sniedz kvalitatīvu, padziļinātu teorētisko un praktisko sagatavotību.

2.1.10. STUDĒJOŠIE
2.1.10.1. Studējošo skaits
2.1.10.1.1. tabula
Studējošo skaits (pilna laika studijas)
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1.studiju
gads
2.studiju
gads
3.studiju
gads
4.studiju
gads
KOPĀ:

2009/2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

55

24

40

38

52

49

29

31

37

42

44

16

1

-

-

-

145

115

113

85

2013/2014

2014/2015

2015/2016

30

20

17

35

17

10

26

36

20
-

91

73

47

2.1.10.1.2. tabula
Studējošo skaits (nepilna laika studijas)
1.studiju
gads
2.studiju
gads
3.studiju
gads

4.studiju
gads

5.studiju
gads
KOPĀ:

2009/2010.

2010/2011.

2011/2012.

2012/2013.

4

11

-

-

15

6

9

-

16

18

7

6

20

14

11

9 (2013.g.
janvārī
pārgāja uz
BSP pilna
laika
studijām)

16

1

-

-

71

50

27

6

2013/2014
-

2014/2015
-

2015/2016
-

-

-

-

-

-

-

5

-

-

-

-

-

5

-

-

2.1.10.2. Pirmajā studiju gadā imatrikulēto studējošo skaits
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2.1.10.2.1. attēls. Studiju programmas „Ekonomika” imatrikulēto studentu skaits,
finansēšanas avoti pilna laika studijās no 2012./2013. līdz 2015./2016.st.g.

2.1.10.3. Absolventu skaits
2.1.10.3.1. tabula
Absolventu skaita dinamika 2008./2009.-2014./2015.st. g.
PILNA LAIKA
NEPILNA LAIKA
STUDIJU GADS
STUDIJAS
STUDIJAS

2008./ 2009.
2009./ 2010.
2010./ 2011.
2011./ 2012.
2012./ 2013.
2013./ 2014.
2014./ 2015.
2015./2016.

42
31
39
42
16
24
29
15

13
9
9
11
*
6
0
0

KOPĀ

55
40
48
53
16
30
0
15

2.1.10.4. Studējošo aptauju rezultāti un to analīze
Lai novērtētu studiju kvalitāti, studiju gada noslēgumā tiek piedāvāta DU Sociālo pētījumu
institūta izstrādāta anketa. Tiek aptaujāti katra studiju gada pilna un nepilna laika studijās
studējošie. Iegūtie dati katra studiju gada noslēgumā tiek apkopoti un analizēti gan
Ekonomikas katedras sēdē, gan Sociālo Zinātņu fakultātes Domes sēdē. Tas, pirmkārt,
nodrošina atgriezenisko saiti starp studējošo un docētāju konkrētā studiju kursā, ļaujot
mācībspēkam novērtēt jau realizētu kursa sadaļu apguves līmeni un līdz ar to arī pasniegšanas
kvalitāti. Otrkārt, tas nodrošina reāla, nepārtraukta studiju darba norisi, nevis “samācīšanos
eksāmenam”.
Vispārīgās tendences par studentu attieksmi pret izvēlēto studiju programmu parāda
studējošo atbildes uz aptaujas jautājumiem 2.1.10.4.1. attēlā.
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2.1.10.4.1. attēls. Studentu viedoklis par to, vai apmierina izvēlētā studiju programma
kopumā, %
Apkopojot studentu atbildes, var secināt, ka studējošo viedoklis par studiju procesa
nodrošinājumu ar mācību literatūru un metodiskajiem materiāliem, par datortehnikas un
Interneta izmantošanu studiju procesā, par izvēles iespēju piedāvājumu, par studiju procesa
nodrošinājumu ar vieslektoriem, par sadarbību ar docētājiem, par studiju programmas
realizēšanu kopumā ir pozitīvs:
2013./2014. st. g.: 50% studējošie pilnīgi vai pamatā ir apmierināti ar studiju programmas
izvēli, 30,4% studējošo apgalvoja, ka studiju programmas nodrošinājums ar vieslektoriem ir
pietiekams, bet vēl 52,2% uzskata ka pamata apmierinošs; daudzi studējošie studiju procesā
izmanto e-studiju vidu un e-materialus (67,4% - „bieži”). 87% studējošo apgalvoja, ka studiju
procesa nodrošinājums ar mācību literatūru un metodisko materiālu ir pietiekams.
2014./2015. st. g. 72% studējošie pilnīgi vai pamatā ir apmierināti ar studiju programmas
kopējo struktūru;36% studējošo apgalvoja, ka studiju programmas nodrošinājums ar
vieslektoriem ir pietiekams.Studējošie studiju procesā pārsvarā izmanto nozaru literatūru
(21%), elektronikas datu bāzes (17%) un resursus internetā (34%),88% studējošo apgalvoja,
ka studiju procesa nodrošinājums ar mācību literatūru un metodisko materiālu ir pietiekams.
2015./2016. st. g. 64% no studējošajiem apgalvoja, ka pamatā apmierināti ar studiju
programmas izvēli, 33% apgalvoja, ka pilnīgi apmierināti ar studiju programmu; tikai 3% no
studējošajiem bija neapmierināti ar programmas izvēli.
Atsevišķi tiek analizēti studējošo ieteikumi palielināt un samazināt apjomu konkrētiem studiju
kursiem. Šī informācija tiek izmantota kā svarīgs kritērijs, lai studiju programmās veiktu
izmaiņas un to uzlabotu.
Studējošo aptaujas rezultāti un analīze par 2015./2016. studiju gadu apkopoti tabulās. (skat. 7.
pielikumā).

2.1.10.5. Absolventu aptauju rezultāti un to analīze
Bakalaura studijas programmas „Ekonomika” efektīvas funkcionēšanas nodrošināšanai un
turpmākās attīstības sekmēšanai tiek uzturēti pastāvīgi kontakti ar absolventiem un darba
devējiem. Sadarbība notiek gan tiešā saziņā ar absolventiem un darba devējiem, gan veicot
aptaujas (skat. 10.pielikumu).
Bakalaura studiju programmas „Ekonomika” absolventu aptaujas rezultātu analīze ļauj
secināt, ka studiju programmas „Ekonomika” saturs kopumā atbilst pašreizējām darba tirgus
izvirzītajām prasībām - 80%. 90% no aptaujātiem absolventiem savas zināšanas pilnīgi
izmanto savā profesionālajā darbā. 90% atbildēja, ka programmas saturs pilnīgi atbilst
praktiskajām vajadzībām. Turklāt, kā programmas stiprās puses, absolventi norādīja:
–
–
–
–
–
–
–

plašs studiju kursu piedāvājums,
iespēja aprobēt iegūtās zināšanas (piedalīšanās konferencēs, semināros, utt.);
laba zinātniski teorētiskā un metodiskā bāze;
interesantas, aizraujošas nodarbības;
kompetenti, kvalificēti, erudīti un pieredzējuši mācībspēki,
docētāju atbalsts un ieinteresētība;
docētāju komunikatīvās prasmes un spēja sadarboties.

Absolventu aptaujās minētas arī programmas vājās puses un izvirzīti priekšlikumi
programmas kvalitātes uzlabošanai:
–
–

atsevišķās jomās trūkst zinātniskās literatūras;
neliels vieslektoru īpatsvars;
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–
–
–
–

vairāk informēt studējošos par iespējām iesaistīties zinātniski pētnieciskajos
projektos;
piedāvāt lielākas iespējas sadarbībai ar ārvalstu studējošajiem;
nodrošināt lielāko izvēles kursu piedāvājumu;
pagarināt mācību praksi.

Iegūtie absolventu un darba devēju aptauju rezultāti tiek izmantoti studiju programmas
pilnveidošanai.
Praktiski visi studiju programmas absolventi atrod savu vietu darba tirgū (valsts un pašvaldību
iestādēs un komercstruktūrās) vai turpina tālāk izglītoties. Bakalaura studiju programmas
absolventi bieži vien studijas maģistrantūrā un doktorantūrā apvieno ar darbu.

2.1.10.6. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā
Studentu līdzdalība studiju programmas realizācijā ir vērojama, pirmkārt, iesaistot viņus
programmas realizācijas izvērtējumā, atbildot uz aptaujas jautājumiem, kas dod iespēju novērtēt
studiju kursu svarīguma pakāpi un pasniegšanas līmeni, kā arī novērtēt studiju programmas
īstenošanu kopumā. Aptaujas datu analīze ļauj veikt korekcijas studiju programmā, ievērojot
studējošo intereses un prasības. Aptaujas rezultāti palīdz novērtēt studiju programmas
kvalitāti un veikt nepieciešamās izmaiņas studiju procesa kvalitātes uzlabošanai (skat.
7.pielikumu)
Otrkārt, studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā notiek, arī dodot iespēju iesniegt
izskatīšanai Sociālo zinātņu fakultātes Ekonomikas un socioloģijas katedrā, kā arī citās studiju
programmas īstenošanā iesaistītajās katedrās jebkuru, studējošo intereses saistošu jautājumu,
kā arī savus priekšlikumus vai iebildumus.
Studiju virziena „Ekonomika” padomes sastāvs: O.Lavrinenko, O.Ruza, J.Stasane, A.
Čaplinska (kā darba devējs), Armands Seilis (studējošo pārstāvis studiju virziena, ABSP
„Ekonomika” 2.studiju gada studējošais).
Treškārt, studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā notiek arī caur Studentu padomi
(SP). Tajā darbojas studenti no visām universitātes fakultātēm, tai skaitā bakalaura studiju
programmas “Ekonomika” studējošie. DU SP pārstāv studentus Senātā, Satversmes sapulcē,
fakultāšu domēs, akadēmiskajā šķīrējtiesā un citās institūcijās, kur nepieciešama studējošo
pārstāvība. SP mērķis: aizstāvēt un pārstāvēt visu studējošo intereses akadēmiskās, materiālās
un kultūras dzīves jautājumos universitātē un citās valsts institūcijās.

2.2. AKADĒMISKĀ
EKONOMIKA

MAĢISTRA

STUDIJU

PROGRAMMA

2.2.1. STUDIJU PROGRAMMAS MĒRĶI UN UZDEVUMI
Studiju programmas mērķis:
Nodrošināt padziļinātu teorētisko zināšanu apguvi un sagatavošanos patstāvīgai zinātniskās
pētniecības darbībai ekonomikas jomā.
Studiju programmas uzdevumi:
 Nodrošināt kritiski refleksīvu izpratni par ekonomiku kā zinātņu nozari tās attīstības
daudzveidībā gan vispārīgi;
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 Nodrošināt pētniecisko prasmju attīstību un aktivizēt to izmantošanu ekonomikas
problēmu risināšanā;
 Veicināt kritiski refleksīvu ekonomiskās domāšanas attīstību, kas paplašina un padziļina
ekonomista profesionālās darbības atskaites sistēmu un profesionālās identitātes
pilnveidi.

2.2.2.

IEGŪSTAMIE

STUDIJU

REZULTĀTI

ZINĀŠANU,

PRASMJU

UN

KOMPETENČU FORMĀ

Ekonomikas maģistra programmas mērķi un uzdevumus precizē iegūstamo kompetenču
deskriptors. Kompetence akadēmiskajā maģistra studiju programmā tiek izprasta šī jēdziena
plašākajā nozīmē kā studiju rezultātu vispārīgs atspoguļojums uzvedībā. Studiju rezultāti,
savukārt, norāda, ko studējošais zinās, sapratīs, pratīs vai būs spējīgs demonstrēt pabeidzot
studiju programmu.

2.2.2.1.tabula

Prasmes

Zināšanas

Iegūstamie studiju rezultāti: zināšanas, prasmes un kompetence
Spēj parādīt raksturīgas specializētas zināšanas ekonomikas nozaru
aspektā, kā arī atbilstošo jēdzienu un likumsakarību izpratni; spēj analizēt,
sintezēt, izvērtēt iegūto informāciju un apgūtās zināšanas atbilstoši izvirzītajam
mērķim.
Spēj parādīt izvēlētās ekonomikas nozares padziļinātas un specializētas
zināšanas, kā arī izprot svarīgākos jēdzienus un likumsakarības, izprot
teorētiskās ekonomikas jomas mūsdienu attīstības tendences, zinātniskos un
lietišķos sasniegumus, fundamentālas koncepcijas, metodoloģijas, pieejas
ekonomikas jomā, kas nodrošina pamatu radošai domāšanai un pētniecībai.
Spēj patstāvīgi izmantot teoriju, metodes un problēmu risināšanas prasmes,
lai veiktu pētniecisku darbību.
Spēj argumentēti izprast un diskutēt par sarežģītiem ekonomiskiem
aspektiem.
Spēj pielietot jaunas pieejas studējot un veicot pētniecisko darbu.
Spēj izmantot fundamentālo koncepciju un metodoloģiju.
Spēj realizēt konceptuālās analīzes un formēt ontoloģiskās bāzes, risinot
zinātniskus un lietišķus uzdevumus ekonomikas jomā.
Spēj izmantot teorētiskās ekonomikas mūsdienu teoriju, metodes, sistēmas
un līdzekļus zinātniski pētniecisko un lietišķo uzdevumu risināšanai.
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Kompetence

Spēj patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt sarežģītas zinātniskas
problēmas, pamatot lēmumus, un, ja nepieciešams, veikt papildus analīzi.
Spēj integrēt dažādu jomu zināšanas, dot ieguldījumu jaunu zināšanu
radīšanā, pētniecības metožu attīstībā, parādīt izpratni un ētisko atbildību par
zinātnes rezultātu vai profesionālās darbības iespējamo ietekmi uz vidi un
sabiedrību.
Veikt zinātniskos pētījumus un iegūt jaunus zinātniskos rezultātus, izmantot
jaunākās metodes zinātnisko un lietišķo uzdevumu risināšanai.
Spēj izmantot praksē zināšanas par zinātniski pētniecisko un projektu darbu
organizēšanas un plānošanas pamatiem, izmantojot normatīvos dokumentus.
Spēj demonstrēt padziļinātas zināšanas un kritisku izpratni par ekonomikas
sistēmu un tendencēm Latvijā, Eiropā un pasaulē.
Spēj demonstrēt padziļinātas integrētas zināšanas un kritisku izpratni par
ekonomikas un citu saistīto zinātņu teorētisko, normatīvo un metodoloģisko
pamatu un starpdisciplināro saikni.
Spēj demonstrēt kritisku izpratni, personīgu attieksmi par vietēja mēroga un
globālajiem problēmjautājumiem ekonomikā, to ietekmi uz viedokļu un vērtību
daudzveidību, un demonstrē atbildīgu rīcību šo problēmjautājumu risināšanā.
Spēj demonstrēt oriģinalitāti un zinātnisku pieeju ekonomikas
problēmjautājumu risināšanā;
Spēj demonstrēt pielāgošanos jaunām situācijām, atvērtību pārmaiņām un
gatavību darboties iepriekš neparedzētos un mainīgos apstākļos.
Spēj demonstrēt jaunu ideju radīšanu savu teorētisko zināšanu un pieredzes
ietvaros.
Spēj profesionāli noformēt, iesniegt un prezentēt zinātniski pētniecisko
rezultātus.

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
Akadēmiskajā maģistra studiju programmā „Ekonomika” apgūstamie studiju kursi, to apjoms,
pārbaudes forma un docētāji atspoguļoti 2.2.3.1. tabulā un 2.2.3.2. tabulā.
2.2.3.1. tabula

N.p.k.

Akadēmiskā maģistra studiju programma „Ekonomika” 2013./2014.st.g.,
2014./2015.st.g., 2015./2016.st.g.
Studiju kursa nosaukums

KP

Kursa
pārbaudes
forma

Docētājs

1. TEORĒTISKO ATZIŅU IZPĒTES OBLIGĀTIE KURSI (32 KP)

1.

Makroekonomiskā analīze

4

eksāmens

2.

Mikroekonomiskā analīze

4

eksāmens

Dr.oec., doc. Kozlovskis,
Dr.oec., doc. L.Aleksejeva,
Dr.oec., doc. L.Aleksejeva
Dr.oec., viesdoc. E. Račko
Dr.oec.
vad.pētn.
O.Lavrinenko
Mg.oec, lekt.L.Vovere
Mg.oec, lekt.E.Čižo
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3.

Kreditēšana

4

eksāmens

4.
5.

Nodokļi un audits
Finanšu vadība

4
4

eksāmens
eksāmens

6.

Uzņēmējdarbības resursu organizēšana

4

eksāmens

7.

Ekonomiskā matemātika

4

eksāmens

8.

Pasaules ekonomikas attīstība

4

eksāmens

Reģionālā attīstība A

2

dif. ieskaite

9.
10.

Mg.oec., lekt. A.Zelčs
Dr.oec., viesdoc. E. Račko
Mg.oec., lekt. R.Baltere
Dr.oec., doc. A.Čaplinska
Dr.paed, doc. S.Orlovska
Dr.oec., viesdoc E. Račko,
Mg.oec, lekt.E.Čižo
Dr.math.V.Gedroics
Dr.habil.oec.,
prof.
V.Kosiedovskis, vad. pētn.
O.Lavrinenko
Dr.habil.oec.,
prof.
V.Kosiedovskis
Dr.oec., viesdoc. E. Račko

Ekonomikas globalizācija un
2
eksāmens
starptautiskā ekonomika
2. TEORĒTISKO ATZIŅU APROBĀCIJA (28 KP)

2.1. Teorētisko atziņu aprobācijas izvēles kursi (jāiegūst vismaz 18 KP)
11
12.
13.

Finanšu socioloģija
Finanšu tiesības
Informācijas sistēmas biznesā

2
2
2

dif. ieskaite
dif. ieskaite
dif. ieskaite

14.

Datu apstrāde SPSS vidē

2

dif. ieskaite

15.

Personālvadība

2

dif. ieskaite

16.

Reģionālā attīstība

2

dif. ieskaite

17.

Zinātniskā darba izstrāde

2

dif. ieskaite

18.
19.

Inovāciju ekonomika

2

dif. ieskaite

Dr.sc.soc., prof. V.Meņšikovs
Dr.iur., doc. J.Radionovs
Dr.math., doc. S.Ignatjeva
Dr.oec.,
vad.
pētn.
O.Lavriņenko
Dr.phil., doc. L.Gorbaceviča
Dr.paed, doc. I.Ostrovska
Dr.habil.oec.,
prof.V.Kosiedovskis
Dr.oec.,
vad.
pētn.
O.Lavrinenko, doc, maģ. hist.
D.Olehnovičš
Dr.oec., doc. L.Aleksejeva
Mg.oec., asist. G.Vanags

Finanšu tirgi

2

dif. ieskaite

Mg.oec., asist. R.Zelčs

20.
21.
22.
23.

Loģistika
Lietišķā saskarsme
Vadības psiholoģija
Pārejas ekonomikas problēmas

2
2
2
2

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

24.

Projektu vadība

Dr.iur., doc. J.Radionovs
Dr.oec., doc. J.Stašāne
Dr.psych., doc. A.Ruža
Dr.oec., asoc.prof. J.Eglītis
Dr.oec., asoc.prof.
2 4 dif.ieskaite
E.Jermolajeva
Mg.oec., A.Griķe
2.2. Pētījuma rezultātu aprobācija (10 KP)

25

Zinātniskā raksta sagatavošana
publicēšanai

5

26

Piedalīšanās zinātniskajā konferencē

5

maģistra darbu zinātniskie
vadītāji
maģistra darbu zinātniskie
vadītāji

3. MAĢISTRA DARBS (20 KP)
KOPĀ

80

Studējošo zinātniskais darbs
Maģistra darba izstrāde (20 KP):




maģistra darba koncepcijas izstrāde – 1 KP
pētījumu datu bāzes izveidošana - 2 KP
teorētiskās daļas sagatavošana – 4 KP
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maģistra darba nodaļas sagatavošana un iesniegšana zinātniskajam vadītājam – 4 KP
maģistra darba noformēšana – 2 KP

Zinātniskā raksta sagatavošana publicēšanai (5KP):




zinātniskā raksta sagatavošana vispāratzītos recenzējamos zinātniskajos izdevumos un
iesniegšana zinātniskajam vadītājam – 5 KP
zinātniskā raksta sagatavošana citos izdevumos un iesniegšana zinātniskajam
vadītājam – 1 KP
grāmatas (brošūras) sagatavošana – 5 KP

Piedalīšanās zinātniskajā konferencē (5KP):



piedalīšanās ar referātu starptautiskajās zinātniskajās konferencēs, semināros, skolās –
5 KP
piedalīšanās ar referātu vietējās zinātniskajās konferencēs, semināros, skolās – 1 KP

Akadēmiskā maģistra studiju programma „Ekonomika” paredzēta:
1. pilna laika studijās (2 studiju gadi);
2. nepilna laika studijās (2,5 studiju gadi).
Studiju programmas pilna un nepilna laika studiju plāni ir 1. pielikumā.

2.2.4. STUDIJU PROGRAMMAS ORGANIZĀCIJA
Studiju process maģistra studiju programmā “Ekonomika” ir organizēts atbilstoši Daugavpils
Universitātes Satversmei, Augstskolu likumam, Latvijas Republikas Noteikumiem par valsts
akadēmiskās izglītības standartu (MK 13.05.2014. noteikumi Nr. 240) un citiem
normatīvajiem dokumentiem, kuri ir spēkā Latvijas Republikā, kā arī saskaņā ar DU Senātā
pieņemtiem studijas reglamentējošiem dokumentiem. Imatrikulācija notiek saskaņā ar DU
Uzņemšanas noteikumiem, kurus ik gadu apstiprina DU Senāts.
AMSP Ekonomika kopējo vadību nodrošina DU Studiju padome, konkrēto jautājumu
risināšana ir SZF dekanāta un studiju virziena „Ekonomika” padomes pārziņā. Programmas
realizācijai no Ekonomikas un socioloģijas katedras, Sociālo pētījumu institūta un kā arī no
citām struktūrvienībām - tiek pieaicināts nepieciešamais akadēmiskais personāls. Studijas
realizē SZF auditorijās un citās DU struktūrvienību telpās. AMSP Ekonomika praktisko
realizāciju vada programmas direktors Olga Lavriņenko.

2.2.5. IMATRIKULĀCIJAS NOTEIKUMI
Par Daugavpils Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes akadēmiskās maģistra studiju
programmas „Ekonomika” studējošajiem var kļūt personas, kas ieguvušas bakalaura grādu
ekonomikā, uzņēmējdarbībā, vadībzinātnēs vai kam ir augstākā 2. līmeņa profesionālā
izglītība ekonomikā, uzņēmējdarbības vai vadībzinātņu jomā.
Maģistrantūras studentu imatrikulācija notiek konkursa kārtībā, ņemot vērā gala/valsts
pārbaudījumu vidējo atzīmi. Sīkāk ar uzņemšanas noteikumiem var iepazīties reklāmas
bukletos, kā arī DU interneta mājas lapā: http://dau.lv/dokumenti/st_pr/1_3_2_30_SZF
MAG_ekon.pdf.
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2.2.6. STUDIJU PROGRAMMAS PRAKTISKĀ ĪSTENOŠANA
2.2.6.1. Izmantojamās studiju metodes un formas
Programmas īstenošanā tiek izmantotas daudzveidīgas mācību metodes: lekcijas, semināri,
konsultācijas, individuālais darbs (piemēram, pētījumi), darbs grupās.
Mācību metodes tiek izvēlētas atbilstoši katra kursa izvirzītajiem mērķiem un specifikai.
Lekcijas un semināri visbiežāk tiek izmantoti teorētiskajos kursos. Kursos ar praktiskāku
ievirzi vispirms notiek teorētiski pamatotas ievadlekcijas, tad seko teoriju analīze un pārrunas
semināros, pēc tam studenti veic individuālo darbu. Noslēgumā šī individuālā darbība tiek
pārrunāta un analizēta gan semināru formā, gan arī studentu darba grupās. Dažos teorētiskajos
kursos studējošie piedalās teorētiskajās lekcijās, paši analizē ekonomikas teorētiķu
oriģināldarbus, kā arī sagatavo referātus, kuri tiek nolasīti un kopīgi pārrunāti semināros.
Pētījumi izvēlētajā ekonomikas apakšnozarē tiek veikti sadarbībā ar zinātnisko vadītāju.

2.2.6.2. Prakse
Akadēmiskā programmā prakse nav paredzēta.

2.2.7. VĒRTĒŠANAS SISTĒMA
Studējošo zināšanu novērtēšana un pastāvīgā darba kontrole tiek veikta studiju gada semestru
ietvaros paralēli studiju darbam, proti, novērtēšana notiek nepārtraukti. Tas, pirmkārt,
nodrošina atgriezenisko saiti starp studējošo un docētāju noteiktā studiju kursā, ļaujot
mācībspēkam novērtēt jau realizēto kursa sadaļu apguves līmeni un līdz ar to - arī
pasniegšanas kvalitāti. Otrkārt, tas nodrošina nepārtrauktu studiju darbu un programmas
realizāciju.
Vērtējot maģistra studiju programmas apguvi, tiek ievēroti pamatprincipi, kuri ir norādīti LR
AMSP Ekonomika. Tie nosaka zināšanu un prasmju vērtēšanas atbilstību izvirzītajiem
programmas mērķiem un uzdevumiem; studiju kursu mērķiem un uzdevumiem; obligāto
vērtējumu, kā arī pārbaudes veidu dažādību – diferencētā ieskaite vai eksāmens ar vērtējumu
10 ballu skalā.
DU maģistra studiju programmas „Ekonomika” tiek ievērots vērtējuma obligātuma
princips, t.i., jāiegūst pozitīvs vērtējums par programmas obligātā satura apguvi. Programmas
apguves vērtēšanas pamatveidi ir diferencētā ieskaite vai eksāmens. Minimālais studiju kursa
apjoms, lai organizētu eksāmenu vai differencētu ieskaiti, ir 2 kredītpunkti. Eksāmenos un
differencētās ieskaitēs programmas apguve tiek vērtēta pēc šādas sistēmas:


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



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



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



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

Par katru studiju kursu vai studiju aktivitāti ieskaita kredītpunktus, ja to apguves līmenis ir
pozitīvs. Zināšanu novērtēšanā tiek izmantotas šādas pārbaudes formas: kontroldarbi, referāti,
mutiski/rakstiski eksāmeni, situāciju analīze. Tomēr perspektīvā būtu nepieciešams plašāk
izmantot arī citas zināšanu novērtēšanas metodes, piemēram, tādas studentu patstāvīgā darba
vērtējuma metodes kā ziņojums par cita autora zinātniski pētniecisko vai promocijas darbu,
eseja u.tml.
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Visos kursos – gan obligātajos (A daļas), gan izvēles (B daļas), maģistrantu zināšanas tiek
novērtētas ar atzīmi gala pārbaudījumā. To, cik lielā mērā gala atzīmi ietekmē gala
pārbaudījums un cik lielā mērā - maģistrantu aktivitātes semināros, uzstāšanās ar referātiem,
kontroldarbu un testu atzīmes u.c., nosaka katrs docētājs.

2.2.8. FINANŠU RESURSI
Studiju programma tiek finansēta gan no valsts budžeta, gan no studiju maksas, ko maksā
maģistranti. Studiju programmas izmaksas uz vienu studējošo aprēķins 12. pielikumā.
Studiju maksa par 2014./2015.st.gadu pilna laika studentiem bija: 1.st.gads – 1300 EUR,
2.st.g. – 1500 EUR.
Studiju maksa par 2015./2016.st.gadu pilna laika studentiem bija: 1.st.gads – 1300 EUR,
2.st.g. – 1500 EUR.

2.2.9. STUDIJU PROGRAMMAS PERSPEKTĪVAIS NOVĒRTĒJUMS
2.2.9.1. Studiju programmas atbilstība akadēmiskās/profesionālās izglītības
standartam.
Studiju programmas struktūra atbilst AMSP Ekonomika.
2.2.9.1.1. tabula
Studiju programmas atbilstība AMSP Ekonomika
Salīdzinājuma kritērijs
Zinātņu nozares vai
apakšnozares teorētisko atziņu izpēte un
teorētisko atziņu aprobācija
Maģistra darba izstrāde
Studiju programmas kopējais apjoms

LR MK Nr. 240 Noteikumi
par
Valsts
akadēmiskās
izglītības standartu

DU maģistra studiju
programma
„Ekonomika”

ne mazāk kā 24 KP

60 KP

ne mazāk kā 20 KP
80 KP

20 KP
80 KP

Salīdzinot DU akadēmisko maģistra studiju programmu „Ekonomika” ar MK „Noteikumiem
par valsts akadēmiskās izglītības standartu”, var secināt, ka pēc kopējā kredītpunktu skaita
(tālāk – KP) programma pilnībā atbilst standartam. Izvērtējot atsevišķas sadaļas, var secināt,
ka DU programma vairāk piedāvā teorētisko atziņu aprobācijas zinātņu nozares vai
apakšnozares aktuālo problēmu aspektā atbilstoši MK 13.05.2014. noteikumiem Nr.240).Tas
ir saistīts ar tādu studiju kursu iekļaušanu programmā, kas nepieciešami lai nodrošināt
studentu sagatavošanu zinātniski-pētnieciskai darbībai.

2.2.9.2. Studiju programmas atbilstība profesijas standartam
Profesijas standarts akadēmiskajā studiju programmā nav paredzēts.
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2.2.9.3. Studiju rezultātu un programmas salīdzinājums līdzīgām studiju
programmām Latvijā (1) un Eiropas savienības valstīs (2)
Akadēmiskā maģistra studiju programmu „Ekonomika” piedāvā vairākas Latvijas augstākās
izglītības iestādes, piemēram, Latvijas Universitāte (LU). Tomēr šajās programmā ir arī
atšķirības. Lai salīdzinātu DU akadēmiskā maģistra studiju programmu „Ekonomika” ar
analogu LU piedāvāto programmu, 2.2.9.3.1.tabulā tika veikt salīdzinājums.
2.2.9.3.1. tabula
Daugavpils Universitātes un Latvijas Universitātes piedāvāto maģistra studiju
programmu „Ekonomika” salīdzinājums
Latvijas Universitātes maģistra
studiju programma „Ekonomika”,
II specializācijas modulis Finanses un
kredīts
2010
Studiju programmas kopējais apjoms
Studiju ilgums
A daļa (kopā ar maģistra darbu)
Mikroekonomikas analīze
Makroekonomikas analīze
Statistiskā analīze,
Lietišķā ekonometrija
Pasaules ekonomikas attīstība
Starptautiskie finanšu tirgi

B daļa
Pētnieciskā darba
metodoloģija

problemātika

KP
(ECT
S)
80
(120)
2 gadi

Studiju programmas kopējais apjoms

Studiju ilgums
1. Teorētisko atziņu izpētes obligātie
34
kursi
studiju kursi, kas sakrīt
4
Makroekonomiskā analīze
4
Mikroekonomiskā analīze
2,
Ekonomiskā matemātika
2
2
Pasaules ekonomikas attīstība
4
Finanšu tirgi
Atšķirīgie studiju kursi
Kreditēšana
Nodokļi un audits
Finanšu vadība
Uzņēmējdarbības resursu organizēšana
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2. Teorētisko atziņu aprobācija
2.1. Izvēles kursi
studiju kursi, kas sakrīt
un
2
Zinātniskā darba izstrāde

Sociālās nodrošināšanas finanses

2

Lietišķā starppersonu komunikācija

4

Projektu vadīšana

4

Eiropas valstu reģionālā un sociālā
politika

4

Finanšu menedžments
Starptautiskie finanšu tirgi
Starptautiskie grāmatvedības standarti
Vadības grāmatvedība

Daugavpils Universitātes maģistra
studiju programma „Ekonomika”
2011

Finanšu socioloģija
Personālvadība
Projektu vadība

2

Kapitālsabiedrību vērtēšana

2

Uzņēmējdarbības stratēģiskā un taktiskā

4

80
(120)
2 gadi
32
4
4
4
4
2
4
4
4
4
18

2
2
2
2

Reģionālā attīstība

atšķirīgie studiju kursi
4
Finanšu tiesības
4
Informācijas sistēmas biznesā
6
Inovāciju ekonomika
4
Datu apstrāde SPSS vidē

Iekšējais audits

KP
(ECT
S)

2

2
2
2
2
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plānošana
Risku teorija

4
2.2. Pētījuma rezultātu aprobācija

Maģistra darbs (ietilpst A daļā)

20

Zinātniskā
raksta
sagatavošana
publicēšanai
Piedalīšanās zinātniskajā konferencē
3. Maģistra darbs

10
5
5
20

Ja salīdzina Daugavpils Universitātes un Latvijas Universitātes piedāvātās maģistra studiju
programmas, ir vērojamas gan kopīgas, gan arī atšķirīgas iezīmes. Kopējais iegūstamo
kredītpunktu daudzums abās programmās ir vienāds (80KP jeb 120 ECTS), arī studiju ilgums
ir vienāds.
Salīdzinot LU maģistra studiju programmas A daļu ar DU programmas 1. daļu, ir vērojami
gan līdzīgi studiju kursi, gan atšķirīgi. Kopējais kredītpunktu skaits arī nedaudz atšķiras: LU
piedāvātajā maģistra programmā tas ir 34 KP (ieskaitot maģistra darbu un tā izstrādi), bet DU
piedāvātajā studiju programmā tas ir 32 KP, bet DU studiju programmas gandrīz visos 1.
daļas studiju kursos kredītpunktu skaits ir lielāks nekā tas ir LU piedāvātajā studiju
programmā A daļā.
Apskatot teorētisko atziņu aprobācijas daļu, var secināt, ka studiju programmas B daļā LU un
DU piedāvātajā programmā visi studiju kursi ir obligāti. B daļa LU programmā apjoma ziņā
nozīmīgi lielākā (46 КР) nekā DU programmas B daļa (18 КР). Vairāk par pusi studiju kursu
DU programmā sakrīt ar studiju kursiem LU programmā, kaut gan ir arī atšķirības. DU
programmā sakarā ar absolventu pieaugušo interesi pret reģionāliem pētījumiem un mācībām
doktorantūrā reģionālajā apakšnozarē liels akcents tiek likts uz studiju kursiem, kas ir saistīti
ar reģionālo ekonomiku, ar innovaciju ekonomiku, ar speciālo datorprogrammu izmantošanu
pētījumu empīriska materiāla apstrādei. Tādas intereses iemesls is studējošo iespēja
iesaistīties reģionālajos pētījumos DU Sociālo pētījumu institūtā un izmantot institūta jau
novadīto pētījumu bāzes minētajā apakšnozarē, kā arī plaši izmantot institūta starptautiskās
sadarbības iespējas.
Lai salīdzinātu maģistra studiju programmu ar kādu no ārvalstu augstskolu piedāvātajām
maģistra studiju programmām, tika izvēlēta Līdsas Universitāte [Leeds University]
(Lielbritānijā) piedāvātā maģistra studiju programma „Ekonomika” [Economics and Finance]
(http://lubswww.leeds.ac.uk/masters/index.php?id=136) un Viļņas Universitātes [Vilnius
University] programma „Eiropas Ekonomikas pētījumu” [European Economic
Studies](https://klevas.vu.lt/pls/klevas/public_ni$www_progr_app.show?p_kalba_name=en&
p_mode=view).
Līdsas Universitāte ir viena no lielākajām Anglijas mācību iestādēm un tās vēsture ilgst jau
vairāk nekā 100 gadus. Līdsas Universitāte piedāvātā maģistra studija programma iekļauj
ekonomisko un finanšu teoriju apguvi, balstot to uz akadēmiskajām un arī praktiskajām
zināšanām. Programma ir nodrošināta ar augsti kvalificētiem speciālistiem ekonomikā.
Salīdzinājums ar Daugavpils Universitātes akadēmiskā maģistra studiju programmu
atspoguļots 2.2.9.3.2. tabulā.
2.2.9.3.2. tabula
Daugavpils Universitātes un Leeds University (Lielbritānijā) piedāvāto maģistra studiju
programmu salīdzinājums
Līdsas Universitātes
„Ekonomika”

Daugavpils Universitātes
Maģistra studiju programma „Ekonomika”
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2011

2011
Studiju ilgums
Full time (pilna laika) – 1 gads
Pilna laika studijas- 2 gadi
Part time (nepilna laika) - 2 gadi
Nepilna laika studijas – 2,5 gadi
Kopējais kredītpunktu skaits
180 ECTS
80 KP/ 120 ECTS
Studiju programmas struktūra
Compulsory modules (obligātā daļa) 90 ECTS
Teorētisko atziņu izpētes obligātie kursi
32KP/ 48 ECTS
Optional modules (izvēles daļa) 45 ECTS
Teorētisko atziņu aprobācija 28 KP/ 42 ECTS
(tai skaitā izvēles kursi 18KP/ 27 ECTS)
Dissertation (maģistra darbs) 45 ECTS
Maģistra darbs 20KP/ 30 ECTS
Studiju kursi, kuri ir līdzīgi
Macroeconomics (Makroekonomika)
Makroekonomiskā analīze
Microeconomics (Mikroekonomika)
Mikroekonomiskā analīze
Quantitativa Research Methods
Zinātniskā darba izstrāde
(Kvantitatīvās pētījuma metodes)
Applied Econometric (Lietišķā ekonometrija)
Datu apstrāde SPSS vidē
Corporate Finance (Uzņēmuma finanses)
Uzņēmējdarbības resursu organizēšana
Finanšu vadība
International Business Finance
Kreditēšana
Contemporary Issues in Economic Growth Pārejas ekon. problēmas
(Mūsdienu problēmas ekonomiskās izaugsmes)
Economics of Transport Regulation, Principles of Loģistika
Transport Economics

Salīdzinot abās universitātēs piedāvātās programmas, redzams, ka tās ir līdzīgas: gan vienā,
gan otrā programmā obligāto priekšmetu īpatsvars ir apmēram 40 - 50%, izvēles priekšmeti
veido 25 - 35% un maģistra darbs – 25%. Līdsas Universitātes programma paredz, ka
studentam no B daļas sešiem kursiem ir jāizvēlas trīs. Daugavpils Universitātes programma
paredz, ka students pēc saviem ieskatiem izvēlas studiju kursus 18 KP (27 ECTS) apjomā.
Abās piedāvātajās programmās ir līdzīgi studiju kursi, kuri atšķiras tikai pēc kredītpunktu
skaita. Lielbritānijas Universitāte piedāvā arī tādus studiju kursus kā Ekonomikas
globalizācijas un starptautiskās ekonomikas [Economics of Globalisation and the
International Economy], Salīdzinošā Ekonomika [Comparative Economics] utt. Kaut gan 8 no
14 studiju priekšmetiem DU un Līdsas Universitātes programmā sakrīt.
Ja salīdzina studiju ilgumu, tad Līdsas Universitāte piedāvātajā maģistra studiju programmā
tas ir 1 gads pilna laika studijās un 2 gadi nepilna laika studijās atšķirībā no Daugavpils
Universitātes - 2 gadi pilna laika un 2,5 gadi nepilna laika studijās.
2006. gada februārī Viļņas Universitātē tika izveidota maģistra studiju programma „Eiropas
Ekonomikas pētījumu” („European Economic Studies”). Salīdzināšanai ar DU maģistra
studiju programmu tiks izvēlēta programma „Eiropas Ekonomikas pētījumu”, jo pēc mērķiem
šī programma ir vistuvākā DU maģistra programmai (skatīt 2.2.9.3 3. tabulu).
2.2.9.3.3. tabula
Daugavpils Universitātes un Viļņas Universitātes piedāvāto maģistra studiju
programmu salīdzinājums
Viļņas Universitātes maģistra studiju
Daugavpils Universitātes maģistra studiju
„European Economic Studies”, 2010
programma „Ekonomika”, 2011
Studiju ilgums
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Full time (pilna laika) – 2 gadi

Pilna laika studijas- 2 gadi
Nepilna laika studijas – 2,5 gadi
Kopējais kredītpunktu skaits

80 ECTS

80KP/ 120 ECTS
Studiju programmas struktūra
Compulsory Course (obligātie kursi)
Teorētisko atziņu izpētes obligātie kursi
42 ECTS
32 KP/ 48 ECTS
Elective Courses (izvēles kursi) 24 ECTS
Teorētisko atziņu aprobācija 28 KP/ 42
ECTS (t.sk. izvēles kursi 18 KP/ 27 ECTS)
Thesis (maģistra darbs) 24 ECTS
Maģistra darbs 20 KP/ 30 ECTS
Studiju kursi, kuri ir līdzīgi
Macroeconomic Policy (Makroekonomiskā politika)
Makroekonomiskā analīze
EU Economic Law( ES ekonomiskās tiesības)
Finanšu tiesības
Research Methods (Pētījumu metodes)
Zinātniskā darba izstrāde
Development Economics (Attīstības ekonomika) Reģionālā attīstība
Regional Development Analysis (Reģionālās attīstības Pasaules ekonomikas attīstība
analīze)
Project Management (Projektu vadība)
Projektu vadība
Financial and Management Accounting (Finanšu un Finanšu vadība, nodokļi un audits
vadības grāmatvedība)
EU Transport Policy (ES transporta politiku)
Loģistika

Ja salīdzina Viļņas Universitātes piedāvāto maģistra studiju programmu un DU maģistra
studiju programmu, ir vērojamas dažas atšķirības. Viļņas Universitātes piedāvātajā studiju
programmā studiju ilgums pilna laika studijās ir 2 gadi, tapāt kā arī DU- 2 gadi. Atšķirības ir
vērojamas arī apgūstamo studiju kursu kredītpunktu daudzumā un studiju programmas
struktūrā. Viļņas Universitātes studiju programmā tāpat kā Daugavpils Universitātes studiju
programmā ir trīs daļas, no kurām viena ir maģistra darbs. Atšķirīgie studiju kursi, kurus
piedāvā Viļņas Universitāte ir: Eiropas integrācijas ekonomika [Economics of European
Integration], Starptautiskās tirdzniecības politika [International Trade Policy], ES
konkurences un rūpniecības politika [EU Competition and Industrial Policy] utt.

2.2.10. STUDĒJOŠIE
2.2.10.1. Studējošo skaits
Studijām maģistrantūrā tiek uzņemti LR pilsoņi un LR pastāvīgie iedzīvotāji neatkarīgi no
dzimuma, sociālā un mantiskā stāvokļa, rases un nacionālās piederības, politiskajiem
uzskatiem un reliģiskās pārliecības, nodarbošanās un dzīves vietas. Citu valstu pilsoņi studiju
programmu var apgūt uz īpaša līguma pamata.
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2.2.10.1.1. attēls. Akadēmiskās maģistra studiju programmas „Ekonomika” studējošo skaits
no 2012./2013. līdz 2015./2016. studiju gadam
Ir vērojama studējošo skaita samazināšanas tendence programmā, galvenokārt dēļ straujas
samazināšanas uzņemšanā uz nepilno laiku, kā arī dēļ demogrāfiskās situācijas atbilstošā
vecuma jaunatnes vidū.
2.2.10.2. Pirmajā studiju gadā imatrikulēto studējošo skaits.
Pirmajā studiju gadā imatrikulēto maģistrantu skaits apkopots 2.2.10.2.1. attēlā.

2.2.10.2.1. attēls. Maģistra studiju programmā „Ekonomika” imatrikulēto skaits no
2012./2013. līdz 2015./2016. studiju gadam
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2.2.10.3. Absolventu skaits
Svarīgs rādītājs ir arī maģistra studiju programmas absolventu skaits (skat. 2.2.10..3.1. attēlu).
Maģistra studiju programmas absolventu skaits apskatāmajā periodā ir bijis diezgan svārstīgs.

2.2.10.3.1. attēls. Akadēmiskās maģistra studiju programmas „Ekonomika”
absolventu skaits no 2012./2013. līdz 2015./2016. studiju gadam
Periodā no 2012. līdz 2016.gadam maģistra studiju programmas absolventu skaitam ir
tendence palielināties, kas atspoguļo kopējo studējošo skaita izmaiņu tendences.

2.2.10.4. Studējošo aptauju rezultāti un to analīze
Lai uzlabotu studiju programmas kvalitāti, katru gadu tiek rīkota maģistrantūrā studējošo
anketēšana, kas palīdz veikt korekcijas studiju programmā, pielāgojot to atbilstoši gan
studentu interesēm un prasībām, gan arī darba tirgus prasībām.
Pēc 2009./2010. studiju gada maģistrantu aptaujas datiem, 9% respondentu pilnīgi apmierina
izvēlētā studiju programma kopumā, 64% - pamatā apmierina, 27% - daļēji apmierina
(studējošo aptaujas veidlapas paraugs, skat. 7. pielikumu). 73% respondentu augstu novērtē
studiju procesa nodrošinājumu ar literatūru un metodiskajiem materiāliem, 91% studiju un
pētnieciskajā darbā bieži izmanto datorus un internetu. 100% maģistranti apmierinoši vērtē
sadarbību ar mācībspēkiem, visi maģistranti apmierinoši vērtē studiju programmas
realizēšanu kopumā. „Vai izvēles kursu piedāvājums ir pietiekams?” –67% respondentu
pilnīgi apmierina; „Vai studiju programmas nodrošinājums ar vieslektoriem ir pietiekams?” –
36% respondentu pilnīgi apmierina.
Pēc 2010./2011. studiju gada maģistrantu aptaujas datiem, 18% respondentu pilnīgi apmierina
izvēlētā studiju programma kopumā, 70% - pamatā apmierina, 12% - daļēji apmierina
(studējošo aptaujas veidlapas paraugs, skat. 7. pielikumu). 82% respondentu augstu novērtē
studiju procesa nodrošinājumu ar literatūru un metodiskajiem materiāliem, 94% studiju un
pētnieciskajā darbā bieži izmanto datorus un internetu. 94% maģistranti apmierinoši vērtē
sadarbību ar mācībspēkiem, visi maģistranti apmierinoši vērtē studiju programmas
realizēšanu kopumā. „Vai izvēles kursu piedāvājums ir pietiekams?” –63% respondentu
48

pilnīgi apmierina; „Vai studiju programmas nodrošinājums ar vieslektoriem ir pietiekams?” –
59% respondentu pilnīgi apmierina.
Pēc 2011./2012. studiju gada maģistrantu aptaujas datiem, 25% respondentu pilnīgi apmierina
izvēlētā studiju programma kopumā, 70-% - pamatā apmierina, 5% - daļēji apmierina
(studējošo aptaujas veidlapas paraugs, skat. 7. pielikumu). 75% respondentu augstu novērtē
studiju procesa nodrošinājumu ar literatūru un metodiskajiem materiāliem, 100% studiju un
pētnieciskajā darbā bieži izmanto datorus un internetu. 100% maģistranti apmierinoši vērtē
sadarbību ar mācībspēkiem, visi maģistranti apmierinoši vērtē studiju programmas
realizēšanu kopumā. „Vai izvēles kursu piedāvājums ir pietiekams?” –75% respondentu
pilnīgi apmierina; „Vai studiju programmas nodrošinājums ar vieslektoriem ir pietiekams?” –
75% respondentu pilnīgi apmierina.
Pēc 2012./2013. studiju gada maģistrantu aptaujas datiem, 20% respondentu pilnīgi apmierina
izvēlētā studiju programma kopumā, 65-% - pamatā apmierina, 10% - daļēji apmierina
(studējošo aptaujas veidlapas paraugs, skat. 7. pielikumu). 70% respondentu augstu novērtē
studiju procesa nodrošinājumu ar literatūru un metodiskajiem materiāliem, 100% studiju un
pētnieciskajā darbā bieži izmanto datorus un internetu. 100% maģistranti apmierinoši vērtē
sadarbību ar mācībspēkiem, visi maģistranti apmierinoši vērtē studiju programmas
realizēšanu kopumā. „Vai izvēles kursu piedāvājums ir pietiekams?” –85% respondentu
pilnīgi apmierina; „Vai studiju programmas nodrošinājums ar vieslektoriem ir pietiekams?” –
65% respondentu pilnīgi apmierina.
Izvērtējot maģistrantu atziņas, jāsecina, ka studiju kursu apguvē kā visefektīvākos aspektus
maģistranti ļoti bieži atzīst:





docētāju vadības stilu;
docētāju spējas orientēties materiālu daudzveidībā;
docētāju attieksmi pret maģistrantiem;
semināros un nodarbībās risināmos jautājumus.

Kā grūtības studiju kursu apguvē doktoranti bieži vien atzīmē:



nepietiekams vieslektoru skaits no citām valstīm;
jāpapildina esošās literatūras saraksts ar jaunāko (un specializēto) literatūru.

Aptaujas rezultāti tiek analizēti un izmantoti studiju programmas kvalitātes uzlabošanai.
Apkopojot studentu atbildes, var secināt, ka studējošo viedoklis par studiju procesa
nodrošinājumu armācību literatūru un metodiskajiem materiāliem, e-vides izmantošanu
studiju procesā, par izvēles iespēju piedāvājumu, par studiju procesa nodrošinājumu ar
vieslektoriem, par sadarbību ar docētājiem, par studiju programmas realizēšanu kopumā ir
pozitīvs.
2013./2014. studiju gada maģistrantu aptaujas datiem:
33,3% studējošie pilnīgi un 66,6% pamata ir apmierināti ar studiju programmas izvēli
83,3% studējošo apgalvoja, ka studiju programmas nodrošinājums ar vieslektoriem ir
pietiekams, bet vēl 16,7% uzskata, ka pamata apmierinošs; daudzi studējošie studiju procesā
izmanto e-studiju vidi un e-materiālus (60% - „bieži”). 83,3% studējošo apgalvoja, ka studiju
procesa nodrošinājums ar mācību literatūru un metodisko materiālu ir pietiekams. Atsevišķi
tiek analizēti studējošo ieteikumi studiju procesā uzlabošanai, ka arī konkrēto studiju kursu
kvalitātes aspekti. 2.2.10.4.1. tabulā redzams, ka kopumā studiju kursa kvalitāte ir vērtēts
pozitīvi (vidēji 2,6 balles, pie max. 3). Novērtējot studiju kursus kopuma studējoši atzīme kā
kursi ir atbilstoši kritērijos paustajiem apgalvojumiem: visi studiju kursi tika novērtēti ar 2,5
un vairāk punktiem, t.i. studējošie piekrīt ka šādas zināšanas, prasmes un kompetences viņiem
tiek piedāvātas. Zemāki vērtējumi tika novēroti kritērija „apgūstot studiju kursa saturu,
iesaistījos pētniecībā un uzlaboju pētnieka kompetences” un„docētāja piedāvātie komentāri
49

veicināja kritisku domāšanu”. Savukārt augstāk novērtētas šādas studiju kursu kvalitātes kā
„docētājs ir elastīgs, zinošs un orientējas uz sadarbību” un „tematika ir atbilstoša mūsdienu
zinātnes nozares iezīmēm”, kas gandrīz visos studiju kursos tika novērtēts ar maksimālo
punktu skaitu. Vērtējot studējošo aptaujas rezultātus kopumā tika noskaidrots, ka visi studiju
kursi ir vērtīgi un nepieciešami šajā studiju programmā (šajā kritērijā vērtības bija augstākas
par 2,6 punktiem visiem studiju kursiem). Apkopojot studējošo priekšlikumus studiju
programmas kvalitātes uzlabošanā, var uzsvērt vajadzību pēc praktiskākas pieejas priekšmetu
pasniegšana un lielāka ekonomiskās analīzes priekšmetu piedāvājuma.
Pēc 2014./2015. studiju gada maģistrantu aptaujas datiem:
72% studējošie pilnīgi vai pamatā ir apmierināti ar studiju programmas kopējo struktūru; 72%
studējošo apgalvoja, ka studiju programmas nodrošinājums ar vieslektoriem ir pietiekams vai
daļēji pietiekams; sadarbība ar pētnieciskā darba vadītāju regulāra (99%); Studējošie studiju
procesā pārsvarā izmanto periodiskie izdevumi (57%), nozaru literatūru (43%), elektronikas
datu bāzes (43%) un resursus internetā (71%).57% studējošo apgalvoja, ka studiju procesa
nodrošinājums ar mācību literatūru un metodisko materiālu ir pietiekams.
2015./2016. studiju gadā atbilstoši maģistrantu aptaujas datiem 97% no studējošajiem pilnīgi
vai pamatā ir apmierināti ar studiju programmas kopējo struktūru; 79% studējošo apgalvoja,
ka studiju programmas nodrošinājums ar vieslektoriem ir pietiekams vai daļēji pietiekams;
sadarbība ar pētnieciskā darba vadītāju regulāra (79%). Studējošie studiju procesā pārsvarā
izmanto resursus internetā (85%), nozaru literatūru (66%), elektroniskās datu bāzes (63%),
periodiskos izdevumus (41%), uzziņu literatūru (34%) un daiļliteratūru (12%). 99% no
studējošajiem vērtē studiju kursu saturu un to izklāstu kā skaidru vai daļēji skaidru, loģisku un
saprotamu. 81% no studējošajiem apgalvoja, ka studiju procesa nodrošinājums ar mācību
literatūru un metodiskajiem materiāliem ir pietiekams vai daļēji pietiekams.
2.2.10.5. Absolventu aptauju rezultāti un to analīze
„Ekonomikas” maģistra programmas absolventi ir labi pieprasīti darba tirgū. Absolventi ir
iekārtoti sekojošās iestādēs: DU Sociālo Pētījumu Institūts, DU TPK, Latgales Plānošanas
Aģentūra, Valsts nodarbinātības aģentūra, pašvaldības policija, kā arī dažādas bankas,
grāmatvedības firmas (tirdzniecības sfērā) utt, daži turpina studijas DU doktora programmā.
Katru gadu 2 maģistra programmas absolventi iestājās DU ekonomikas doktorantūrā.
Absolventu novadīta anketēšana (skat. 10. pielikumu) parādīja, kā 60% ir pilnīgi apmierināti
ar programmu, 30%- pamatā apmierināti, 10% - daļēji apmierināti. 60% novērtē programmas
nodrošinātību ar mācību literatūru pietiekamā līmenī, 40% uzskata par nepieciešamo uzlabot
literatūras pieejamību un tās daudzveidību. Kaut gan tikai 50% absolventu izmantoja iespēju
lietot EBSCO un citi datu bāzi DU tīklā. 60% absolventu uzskata par pietiekamu izvēles kursu
daudzumu, 60% uzskata, ka programma pietiekamā mērā ir nodrošināta ar vieslektoriem, 40%
gribētu palielināt vieslektoru skaitu, kā arī veltīt vairāk uzmanības teorētiskā materiāla saiknei
ar praktisko pētniecisko darbību. 100% absolventu uzskata sadarbību ar pasniedzējiem par
apmierinošu. 85% absolventu uzskata DU programmas izvēli par pareizu un atkārtotu to atkal.

2.2.10.6. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā
Studējošie aktīvi piedalās studiju procesa pilnveidošanā. Ikgadējā studējošo aptauja palīdz
uzlabot programmas kvalitāti un attīstību, kā arī veicina konstruktīvu dialogu starp
studējošajiem, programmā strādājošiem docētājiem un programmas administrāciju.
Docētāju un doktorantu 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.
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Maģistra studiju programmas “Ekonomika” studējošie aktīvi sadarbojas ar DU Studentu
Padomes pārstāvjiem, ar kuru 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
uzlabošanu, piemēram, par Studentu servisa centra izveidošanu, par DU Informācijas dienu
u.c.
SZF Domes sēdēs, kur piedalās arī studentu pašpārvaldes deleģētie pārstāvji, studējošie aktīvi
iesaistās diskusijās par neskaidriem jautājumiem vai radušajām problēmām studiju kvalitātes
nodrošināšanā, par korekcijām studiju programmas realizācijas gaitā u.c. jautājumiem.

2.3. DOKTORA STUDIJU PROGRAMMA EKONOMIKA
2.3.1. STUDIJU PROGRAMMAS MĒRĶI UN UZDEVUMI
DSP Ekonomika mērķis ir sagatavot augstākās kvalifikācijas speciālistus patstāvīgam
akadēmiskajam, pētnieciskajam un praktiskajam darbam ekonomikas zinātnē, tās
apakšnozarēs “Reģionālā ekonomika” un “Finanses un kredīts”.
Doktora studiju programmas Ekonomika (turpmāk – DSP Ekonomika) galvenie uzdevumi ir:
 sniegt programmā studējošajiem mūsdienu ekonomikas līmenim atbilstošas zināšanas
reģionālās ekonomikas un finanšu un kredīta apakšnozarēs;
 apgūt mūsdienu ekonomikas pētniecības metodes;
 radīt doktorantiem optimālus apstākļus zinātnisko pētījumu veikšanai - iespējas strādāt
bibliotēkā, izmantot mūsdienu informāciju un komunikāciju tehnoloģijas, regulāri
piedalīties zinātniskajās konferencēs Latvijā un ārzemēs, stažēties citās universitātēs un
pētniecības centros, publicēties starptautiski recenzējamos zinātniskajos izdevumos;
 praktizēties zinātniskā un studiju darba vadīšanai augstskolā;
 nodrošināt apstākļus promocijas darba sagatavošanai un aizstāvēšanai;
 sekmēt jaunāko ekonomisko atziņu un teoriju ieviešanu valsts un pašvaldību institūcijās,
organizācijās un komercsabiedrībās.
Studiju programmas realizācijas priekšnosacījums ir tas, ka Daugavpils Universitātes
Ekonomikas un socioloģijas katedras un Sociālo pētījumu institūta docētāji ir spējīgi veikt
pētījumus ekonomikas teorijā un praktiskajā jomā reģionālās ekonomikas un finanšu un
kredīta apakšnozarēs, par ko liecina docētāju SCI līmeņa publikācijas un piedalīšanās
reprezentablās starptautiskās konferencēs.

2.3.2.

IEGŪSTAMIE

STUDIJU

REZULTĀTI

ZINĀŠANU,

PRASMJU

UN

KOMPETENČU FORMĀ

Studiju programmā iegūstāmajiem studiju rezultātiem (zināšanām, prasmēm un
kompetencēm) jānodrošina studiju programmas mērķa sasniegšana, tādējādi sekmējot uz
zināšanām un inovācijām balstītas ekonomikas izaugsmi Latvijā un līdz ar to arī valsts
labklājību un ilgtspēju.
2.3.2.1.tabula
DSP „Ekonomika” iegūstamie rezultāti zināšanu, prasmju un kompetenču formā
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Zināšanas

Studējošie spēj parādīt, ka:
 pārzina un izprot aktuālākās ekonomiskās zinātniskās teorijas un
atziņas;
 pārvalda pētniecības metodoloģiju un mūsdienu pētniecības metodes
ekonomikas nozarē, t.sk. reģionālās ekonomikas un finanšu un
kredīta apakšnozarēs;
 pārvalda ekonomisko terminoloģiju angļu valodā.
Prasmes
Studējošie spēj:
 patstāvīgi izvērtēt un izvēlēties ekonomiskajiem zinātniskajiem
pētījumiem atbilstošas metodes;
 pielietot iegūtās teorētiskās zināšanas konkrētai pētījumu tēmai;
 īstenojot oriģinālu pētījumu, dot savu ieguldījumu zināšanu robežu
paplašināšanā vai jaunas izpratnes radīšanā esošām zināšanām
ekonomikā;
 kritiski analizēt iegūtos pētījuma rezultātus, sagatavot tos
prezentēšanai starptautiskās konferencēs un publikācijām
starptautiski citējamā līmenī;
 patstāvīgi paaugstināt savu zinātnisko kvalifikāciju, īstenot
zinātniskus projektus, vadīt pētnieciskus vai attīstības uzdevumus
dažādās iestādēs un organizācijās.
Kompetence Studējošie spēj:
 veicot patstāvīgu, kritisku analīzi, sintēzi un uzvērtēšanu, risināt
nozīmīgus pētnieciskus vai inovāciju uzdevumus ekonomikas
nozarē;
 patstāvīgi izvirzīt pētījuma ideju un sasaistīt savu pētījumu tēmu ar
aktuālām mūsdienu ekonomikas teorijas attīstības tendencēm;
 izmantot mūsdienu informāciju un komunikāciju tehnoloģiju
sniegtās iespējas savu pētniecisko mērķu nodrošināšanai un
sasniegšanai;
 plānot, strukturēt un vadīt liela apjoma zinātniskus projektus, tajā
skaitā starptautiskā kontekstā.

2.3.3. STUDIJU PROGRAMMAS SATURS UN PLĀNS
2.3.3.1. tabula
Doktora studiju programma „Ekonomika” 2013./2014.st.g., 2014./2015.st.g.,
2015./2016.st.g.
STUDIJU SATURS
KP
A daļa - obligātā daļa (jāiegūst 22 KP par teorētiskajiem kursiem un 86
KP - par promocijas darbu)
Obligātie studiju kursi:
12
1. Jaunākās pētījumu metodes vadības un ekonomikas zinātnēs
4
2. Jaunākās informācijas tehnoloģijas, datu apstrāde un prezentācija
3. Ekonomikas globalizācijas problēmas
4. Naudas un finanšu problēmas
Promocijas eksāmeni:
1. Eksāmens izvēlētajā apakšnozarē
2. Eksāmens svešvalodā
Promocijas darba izstrāde un sagatavošana aizstāvēšanai:
1. Promocijas darba plāna izstrāde

4
2
2
10
6
4
86
2

Docētājs

Dr.oec., doc. L.Aleksejeva
V.Pētn., Dr.oec.
O.Lavriņenko
Dr.fiz., doc. S.Ignatjeva
Dr.oec., doc.E.Račko
Dr.oec., doc. A.Čaplinska

Zin.vadītājs
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2. Teorētiskās daļas sagatavošana
15
3. Pētījumu datu bāzes izveidošana
12
4. Promocijas darba nodaļas sagatavošana un iesniegšana zinātniskajam 15
vadītājam
5. Zinātniskā raksta sagatavošana vispāratzītos recenzējamos
zinātniskajos izdevumos
6. Zinātniskā raksta sagatavošana citos izdevumos
2
7. Grāmatas (brošūras) sagatavošana
16
8. Piedalīšanās ar referātu starptautiskajās zinātniskajās konferencēs,
4
semināros
9. Piedalīšanās ar referātu vietējās zinātniskajās konferencēs, semināros 2
10. Promocijas darba noformēšana
5
B daļa – izvēles daļa atbilstoši ekonomikas doktora studiju programmas
apakšnozarei -jāiegūst 4KP
Ekonomikas apakšnozaru studiju kursi:
1. Jaunu uzņēmumu novērtēšana (apakšnozarē „Finanses un kredīts”)
4
2. Reģionālās attīstības mūsdienu teorija un prakse (apakšnozarē
4
„Reģionālā ekonomika”)
C daļa – izvēles daļa (jāiegūst 8 KP)
1. Brīvās izvēles studiju kursa noklausīšanās DU, LU vai citās
4
augstskolās
2. Lektora prakse (32 st. apjomā)
2
3. Projekta vadīšana
2
4. Lektora prakse
2
5. Projekta vadīšana
2
Kopā
120

Zin.vadītājs
Zin.vadītājs
Zin.vadītājs
Zin.vadītājs
Zin.vadītājs
Zin.vadītājs
Zin.vadītājs
Zin.vadītājs
Zin.vadītājs

Dr.oec., doc. A.Čaplinska
Dr.habil.oec., prof.
W.Kosiedovskis
Zin.vadītājs
Zin.vadītājs
Zin.vadītājs
Zin.vadītājs
Zin.vadītājs

Lai sasniegtu doktora programmā noteiktos mērķus un uzdevumus, izstrādāts programmas
plāns - pilna laika studijām 3 gadi un nepilna laika studijām - 4 gadi.
Studiju programmas studiju kursu apraksti 2. pielikumā.

2.3.4. STUDIJU PROGRAMMAS ORGANIZĀCIJA
Studiju process ir organizēts atbilstoši DU Satversmei, Augstskolu likumam, Zinātniskās
darbības likumam u.c. 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.
Doktora studiju programmas „Ekonomika” kopējo vadību nodrošina DU Zinātnes padome,
konkrēto jautājumu risināšana ir SZF dekanāta un doktora studiju programmas „Ekonomika”
padomes pārziņā. Programmu pamatā realizē SZF Ekonomikas katedras un Sociālo pētījumu
institūta docētāji SZF auditorijās, tiek pieaicināts nepieciešamais akadēmiskais personāls no
citām DU struktūrvienībām un arī augstskolām.
ADSP “Ekonomika” uzbūve atbilst Latvijas Republikā spēkā esošajiem likumiem un
normatīvajiem aktiem, kas nosaka un reglamentē zinātniskā grāda iegūšanas procedūru.
Kopējo studiju apjomu veido teorētisko kursu un praktisko iemaņu apguve 36 kredītpunktu
(turpmāk – KP) apjomā un promocijas darba izstrādāšana 86 KP apjomā, kopā – 120 KP.
Teorētisko kursu un praktisko iemaņu apguve veido 30% no kopējā doktora studiju apjoma,
promocijas darba izstrādāšana – 70%.
ADSP „Ekonomika” sastāv no trim daļām: A daļa – obligātā visiem doktorantiem (67%), B –
izvēles daļa atbilstoši ekonomikas apakšnozarei (11%), C – brīvās izvēles daļa (22%).
Programmā paredzēts, ka doktorants jau ar pirmo studiju gadu vienlaicīgi ar teorētisko kursu
un praktisko iemaņu apguvi uzsāk promocijas darba izstrādāšanu. Promocijas darbs ir
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patstāvīgs oriģināls pētījums par kādu aktuālu zinātnisku problēmu, kurai ir nozīmīga loma
ekonomikas nozares attīstībā.
Doktora studiju programmas “Ekonomika” direktore ir Dr.oec., vad. pētniece Olga
Lavriņenko.
Pēc studiju programmas apguves un promocijas darba aizstāvēšanas izglītojamie iegūst
zinātņu doktora grādu ekonomikā (Dr.oec.) apakšnozarē „Reģionālā ekonomika” vai
„Finanses un kredīts”. Studiju programmas absolventiem ir iespēja aizstāvēt savu promocijas
darbu DU Ekonomikas promocijas padomē (skat. DU Ekonomikas promocijas padomes
nolikumu 14. pielikumā).

2.3.5. IMATRIKULĀCIJAS NOTEIKUMI
Prasības reflektantiem: maģistra grāds ekonomikā vai vadības zinātnē.
Iestājpārbaudījumi:
 referāts par izvēlēto pētniecības tēmu un pārrunas par to;
 pārrunas svešvalodā (angļu, vācu vai franču).

2.3.6. STUDIJU PROGRAMMAS PRAKTISKĀ ĪSTENOŠANA
2.3.6.1. Izmantojamās studiju metodes un formas
Katra studiju gada sākumā tiek apstiprināti doktoranta veicamie uzdevumi darbā pie savas
promocijas darba tēmas, bet studiju gada beigās notiek Ekonomikas katedras sēde, kurā
doktorants atskaitās par paveikto. Studiju gadu laikā doktorantam ir jāpiedalās SZF semināros
un konferencēs ar referātiem, prezentācijām un jādiskutē gan par sava promocijas darba tēmu,
gan par mūsdienu ekonomikas aktuālajiem jautājumiem.
Programmas īstenošanā tiek izmantotas daudzveidīgas mācību metodes: lekcijas, semināri,
konsultācijas, individuālais darbs (piemēram, zinātniskie pētījumi), darbs grupās. Mācību
metodes tiek izvēlētas atbilstoši katra kursa izvirzītajiem mērķiem un specifikai. Lekcijas un
semināri visbiežāk tiek izmantoti teorētiskajos kursos. Individuālā darba rezultāti tiek
analizēti gan semināru formā, gan arī studējošo darba grupās. Pētījumi izvēlētajā ekonomikas
apakšnozarē tiek veikti sadarbībā ar zinātnisko vadītāju.

2.3.6.2. Prakse
Programmas ietvaros prakse nav paredzēta.

2.3.7. VĒRTĒŠANAS SISTĒMA
Studējošo zināšanu novērtēšana un pastāvīgā darba kontrole tiek veikta studiju gada semestru
ietvaros paralēli studiju darbam, proti, novērtēšana notiek nepārtraukti. Tas, pirmkārt,
nodrošina atgriezenisko saiti starp studējošo un docētāju noteiktā studiju kursā, ļaujot
mācībspēkam novērtēt jau realizēto kursa sadaļu apguves līmeni un līdz ar to - arī
pasniegšanas kvalitāti. Otrkārt, tas nodrošina nepārtrauktu studiju darbu un programmas
realizāciju.
Vērtējot DSP Ekonomika apguvi, tiek ievēroti pamatprincipi, kuri ir norādīti AMSP
Ekonomika, izmantojot šādus pamatprincipus:
 vērtējuma obligātuma princips - nepieciešams iegūt pozitīvu vērtējumu par programmas
saturu;
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 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 vērtēšanas pamatveidi ir diferencētā ieskaite vai eksāmens. Zināšanu
novērtēšanā tiek izmantotas šādas pārbaudes formas: kontroldarbi, referāti, mutiski/rakstiski
eksāmeni, situāciju analīze, ziņojums par cita autora zinātniski pētniecisko vai promocijas
darbu, eseja u.tml. Vērtējot studentu zināšanu līmeni, tiek ņemts vērā arī viņu patstāvīgais
darbs semestra laikā. Par katru studiju kursu vai studiju aktivitāti ieskaita kredītpunktus, ja to
apguves līmenis ir pozitīvs. To, cik lielā mērā gala atzīmi ietekmē gala pārbaudījums un cik
lielā mērā - doktorantu aktivitātes semināros, uzstāšanās ar referātiem, kontroldarbu un testu
atzīmes u.c., nosaka katrs docētājs.

2.3.8. FINANŠU RESURSI
ADSP „Ekonomika” finansējuma avoti ir valsts budžeta līdzekļi, ESF projektu līdzekļi un
ienākumi no doktorantu mācību maksas.
Lielākā daļa doktorantu studē par maksu, ESF projekta Nr. 2004/VPD1/ESF/PIAA/04/
NP/3.2.3.1./ 0001/ 0003/0065 „Atbalsts Daugavpils Universitātes doktora studiju īstenošanai”
(2009.-2013.) finansējumu ir izmantojuši 17 doktoranti.
Izmantojot ADSP “Ekonomika” finanšu līdzekļus, tiek apmaksāts docētāju darbs, iegādāta
mācību literatūra un datortehnika, segti kancelejas izdevumi. Tomēr esošais finansējums
nedod iespēju pieaicināt augsti kvalificētus speciālistus no ārvalstīm.
Studiju maksa par 2014./2015.st.gadu pilna laika studentiem bija: 1.st.gads – 1700 EUR,
2.st.g. – 1900 EUR., 3. st.g. – 2100 EUR.
Studiju maksa par 2015./2016.st.gadu pilna laika studentiem bija: 1.st.gads – 1700 EUR,
2.st.g. – 1900 EUR., 3. st.g. – 2100 EUR.

2.3.9. STUDIJU PROGRAMMAS PERSPEKTĪVAIS NOVĒRTĒJUMS
2.3.9.1. Studiju programmas atbilstība akadēmiskās/profesionālās izglītības
standartam
Saskaņā ar „Augstskolu likumu” personas, kas ieguvušas maģistra grādu, ir tiesīgas turpināt
studijas doktorantūrā doktora grāda iegūšanai, pie tam studiju programmas ilgums
doktorantūrā ir trīs līdz četri gadi. DU šie nosacījumi ir ievēroti, jo saskaņā ar DU ekonomikas
doktora programmas materiāliem imatrikulācija DU doktora studiju programmā „Ekonomika”
abiturientiem nosaka iegūtu maģistra grādu ekonomikā vai vadības zinātnē. DU ekonomikas
doktorantūras studiju ilgums ir trīs gadi (pilna laika klātienes studijās) vai četri gadi (nepilna
laika klātienes studijās).
Saskaņā ar „Zinātniskās darbības likumu” LR Ministru kabinets pēc Latvijas Zinātnes
padomes atzinuma ir deleģējis DU tiesības piešķirt doktora zinātnisko grādu ekonomikā, jo
DU tiek īstenota akreditēta doktora studiju programma „Ekonomika”. DU ir izpildīta arī šī
likuma pēdējā redakcijā ietvertā prasība par to, ka doktora studiju programmas īstenošanā ir
jābūt iesaistītiem ne mazāk kā trim Latvijas Zinātnes padomes (LZP) ekspertiem – DU tie ir
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četri docētāji: asoc.prof. E.Jermolajeva, vad.pētn. V.Boroņenko, vad.pētn. O.Lavriņenko un
vad.pētn. V.Voronovs. DU Ekonomikas promocijas padomes nolikums (pēdējā redakcija
30.08.2013., DU Senāta protokols Nr.7) ir pilnīgā saskaņā ar „Zinātniskās darbības likuma”
pēdējo redakciju.

2.3.9.2. Studiju programmas atbilstība profesijas standartam
Profesijas standarts nav paredzēts.
2.3.9.3. Studiju rezultātu un programmas salīdzinājums līdzīgām studiju
programmām Latvijā (1) un Eiropas savienības valstīs (2)
DSP “Ekonomika” izveidošanas procesā tika ņemta vērā līdzīgu programmu īstenošanas
pieredze Latvijas un Eiropas valstu augstskolās:
 Latvijas Universitātē (turpmāk - LU): http://www.lu.lv/gribustudet/dokt-1.html);
 Finanšu un finanšu pārvaldes augstskolā (The Graduate School of Finance and
Financial
Accounting
–
ang.)
Somijā
(turpmāk
–
GSFFA):
http://www.shh.fi/depts/finoinv/courses /fin/gsffa/index.htm# structure;
 Tartu Universitātē (turpmāk – TU): https://www.is.ut.ee/pls/ois/tere.tulemast).
Ekonomikas doktora studiju programmu salīdzinošās analīzes izvēles kritēriji ir šādi:
 LU programma tika izvēlēta kā paraugprogramma, kas tiek realizēta Latvijas vadošajā
universitātē; DU ir noslēgts sadarbības līgums ar LU;
 TU Igaunijā un GSFFA Somijā ir augstākās izglītības iestādes, kas, tāpat kā DU,
atrodas reģionos.
DU, LU, TU un GSFFA ekonomikas doktora programmu salīdzinošā analīze:
 doktoru studiju programmām ir līdzīgas prasības reflektantu iepriekšējai izglītībai;
 studiju kursi ir sadalīti trīs daļās:
A daļa:
B daļa:
C daļa:

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

 doktora studiju programmās 1. un 2.studiju gadā ir rekomendēti obligātās daļas
priekšmeti, 2. un 3.studiju gadā – semināri un izvēles priekšmeti gan savā augstskolā,
gan citās studiju vietās, tāpat arī - doktoranta praktiskais darbs ar studentiem (lekciju
un semināru vadīšana). 3. un 4.studiju gadā darbs ir fokusēts uz promocijas darba
izstrādi.
 studiju programmu obligātajā daļā ir ietverti ekonomikas pamatkursi: makroekonomika,
informācijas tehnoloģijas ekonomikā, kvalitatīvās un kvantitatīvās metodes,
ekonometrija u. c.
 LU programmas kopējais apjoms ir par 24 KP lielāks nekā DU, jo obligātā A daļa ir
novērtēta par 2 KP, brīvās izvēles C daļa - par 8 KP, bet promocijas darbs - par 14 KP
vairāk, bet doktora studiju ilgums DU sakrīt ar LU – trīs gadi pilna laika doktorantūrā,
četri gadi – nepilna laika doktorantūrā.
56

 TU un GSFFA doktora programmu kopējais apjoms ir par 40 KP lielāks nekā DU
programmā, bet pilna laika doktora studijas ilgst četrus gadus.
 Programmās ir sastopamas arī atšķirības, kas vairāk ir saistītas ar apakšnozares
specifiku. LU programmas B daļa ir atšķirīga no pārējām augstskolām, jo tajā ir
paredzēti semināri doktorantu izvēlētās ekonomikas zinātnes apakšnozarēs:
ekonometrija, finanses un kredīts, grāmatvedības un uzskaites teorija, statistika,
tautsaimniecība un tirgzinība. Pārējo trīs augstskolu programmās B daļā doktoranti var
izvēlēties konkrētus priekšmetus no visai plaši piedāvāto priekšmetu klāsta, kuri
pārsvarā attiecas uz ekonomikas zinātni.
 LU programmas C daļas kredītpunktus var iegūt divējādi: (1) noklausīti un nokārtoti
doktorantūras studiju kursi LU vai citās Latvijas augstskolās; (2) sagatavoti un
novadīti lekciju kursi, vadīti semināri un praktiskās nodarbības augstskolās, vadīti
bakalaura un kursa darbi, recenzēti bakalaura darbi, izstrādāti un vadīti projekti.
2.3.9.3.1. tabula
DU doktora studiju programmas “Ekonomika” salīdzinājums ar citu augstskolu līdzīgām
studiju programmām (pilna laika studijas)

Rādītājs
KP skaits
Studiju
ilgums
Iegūstamais
grāds

DU
120
3 studiju gadi
(6 semestri)
Doktora grāds
ekonomikā

LU
144
3 studiju gadi
(6 semestri)
Doktora grāds
ekonomikā

Citi rādītāji

Obligātā daļa
(A) – 22 KP

Obligātā daļa
(A) – 24 KP

Brīvās izvēles
daļa (C) – 8 KP

Brīvās izvēles
daļa (C) – 16
KP

Izvēles daļa (B)
–
4 KP

Izvēles daļa
(B) – 4 KP

Promocijas
darbs – 86 KP

Promocijas
darbs – 100
KP

GSFFA
160
4 studiju gadi
(8 semestri)
Doktora grāds
ekonomikā un
uzņēmējdarbības
vadībā
Obligātā daļa (A) „Finanses” un „Finanšu
vadība” – 20 KP
Brīvas izvēles daļa (C)
–
„Ekonomikas kursi” –
10 KP
Izvēles daļa (B) –
„Pētījumu metodoloģija
/ Pētījumu filozofija” –
10 KP

Promocijas darbs – 120
KP

TU
160
4 studiju gadi
(8 semestri)
Doktora grāds
ekonomikā
Obligātā daļa
(A) - 24 KP
(Obligātās
pamatstudijas 16 KP)
Brīvas izvēles
daļa (C) –
4 KP
Izvēles daļa (B)
–
8 KP)
Izvēles
priekšmeti
(vispārīgās
studijas) – 8 KP
Prakse – 4KP
Promocijas
darbs – 120 KP

Var konstatēt, ka DU ekonomikas doktora studiju programmas saturs un studiju apjoms ir
līdzīgs doktora studiju programmām iepriekš minētajās augstskolās – visas studiju
programmas ir orientētas uz promocijas darba aizstāvēšanu. Ir zināma atšķirība pilna laika
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studijām paredzētā laika ziņā un kopējā kredītpunktu apjoma ziņā, kā arī proporcijās starp
studijām un promocijas darba izstrādi, kas ir dažāds.

2.3.10. STUDĒJOŠIE
2.3.10.1. Studējošo skaits
Studiju programmā uzņem personas, kam ir sociālo zinātņu maģistra grāds ekonomikā vai
vadības zinātnē. Uzņemot doktorantūrā, tiek ņemti vērā šādi kritēriji:
 pretendenta vidējā atzīme maģistra studiju programmā;
 pārrunu rezultāti;
 pretendenta zinātnisko publikāciju skaits un to nozīmīgums;
 piedalīšanās ar referātiem zinātniskajās konferencēs;
 pedagoģiskā darba pieredze;
 darba stāžs, t.sk. vadības sfērā;
 līdzdalība pētnieciskajās programmās.
2012./2013.studiju gadā doktorantūras studiju programmā pilna laika studijās studē 18
doktoranti. No valsts budžeta finansēto studiju vietu skaitu pa zinātņu nozaru programmām
nosaka IZM.
2.3.10.1.1. tabula
Doktora studiju programmā „Ekonomika” studējošo skaits
Studiju gads
Doktorantu
skaits kopā,
tai skaitā
par maksu
par valsts
budžeta
līdzekļiem

2007/
2008
10

2008/
2009
19

2009/
2010
26

2010/
2011
27

2011/
2012
27

2012/
2013
18

2013/
2014
11

2014/
2015
11

2015/
2016
11

8
2

14
5

21
5

21
6

20
7

12
6

2
9

1
10

1
10

2.3.10.2. Pirmajā studiju gadā imatrikulēto studējošo skaits
Līdz 2009./2010.studiju gadam doktora studiju programmā „Ekonomika” imatrikulēto
studējošo skaitam bija tendence palielināties (skat. 2.3.5.tabulu), ko noteica ne tikai Latvijas
un ārvalstu maģistru interese par izglītības turpināšanu un kvalifikācijas paaugstināšanu, bet
arī ESF mērķstipendiju iespējas studējošajiem. 2012./2013. imatrikulēto studentu skaits bija 4
cilvēki. 2015./2016. imatrikulēto studentu skaits bija 3 cilvēki.
2.3.10.2.1. tabula
Doktora studiju programmā „Ekonomika” imatrikulēto skaits

58

Studiju
gads

2007/
2008

2008/
2009

2009/
2010

2010/
2011

2011/
2012

2012/
2013

2013/
2014

2014/
2015

2015/
2016

Doktorant
u skaits
kopā, tai
skaitā:
par maksu
par valsts
budžeta
līdzekļie
m

3

4

11

10

7

4

5

4

3

3
0

1
3

11
0

7
3

6
1

3
1

1
4

0
4

0
3

2.3.10.3. Absolventu skaits
ADSP „Ekonomika” sekmīgi pabeigušo absolventu skaits ir bijis nemainīgs vairākus gadus
(skat. 2.3.6.tabulu) un nedaudz samazinājies no 2010./2011.studiju gada. Vairāki doktoranti
nepabeidz programmu kā galveno iemeslu studiju pārtraukšanai minot objektīvos apstākļus –
it sevišķi finansējuma trūkumu.

2.3.10.3.1. tabula
Doktora studiju programmu „Ekonomika” sekmīgi pabeigušo skaits
Studiju gads
Doktorantu
skaits kopā,
tai skaitā:
par maksu
par valsts
budžeta
līdzekļiem

2007/
2008
5

2008/
2009
5

2009/
2010
5

2010/
2011
3

2011/
2012
3

2012/
2013
3

2013/
2014
3

2014/
2015
5

2015/

4
1

5
0

5
0

1
2

3
0

1
2

1
2

1
4

1
0

2016

Līdz 2013./2014. studiju gada beigām promocijas darbus ekonomikā aizstāvējuši 10 cilv. (skat.
2.3.10.3.2.tabulā).
2.3.10.3.2. tabula
Promocijas darbus aizstāvējušo un doktora grādu ekonomikā ieguvušo skaits

Ekonomikas doktori
Lavriņenko Olga

Ignatjevs Sergejs

Apakšnozare, tēma, zinātniskais vadītājs
„Reģionālā ekonomika”
„Centrāleiropas un Austrumeiropas iedzīvotāju dzīves līmeņa
veidošanas atšķirību pētīšana pa reģioniem”, Dr.habil.oec., prof.
V.Kosiedovskis
„Reģionālā ekonomika”
„Teritoriālais mārketings kā reģiona efektīvas attīstības stratēģijas
faktors”
Dr.habil.oec., prof. V.Kosiedovskis
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Aleksejeva (Paņina)
Ludmila
Čaplinska Aina
Ežmale Sandra

Krasko Vadims

Ruža Oksana

Arbidāne Iluta
Edgars Račko

Iluta Arbidāne

„Reģionālā ekonomika”
„Latvijas augstākās izglītības sistēmas efektivitātes izpēte un vidējā
termiņa attīstības modeļi”, Dr.oec., asoc.prof. J.Eglītis
„Finanses un kredīts”
„Aizņēmēja kredītspēja un bankas kredītportfeļa veidošanas
problēmas Latvijā”, Dr.oec., prof. E.Zelgalvis
„Reģionālā ekonomika”
„Latvijas reģionu attīstība un telpiskā plānošana Eiropas Savienības
politiku kontekstā”, Dr.sc.ing., prof. I.Siliņeviča
„Reģionālā ekonomika”
„Patērētāju uzvedības sociālekonomiskie faktori: reģionālais
aspekts”
Dr.phil., Dr.sc.soc., vad.pētn. V.Voronovs
„Reģionālā ekonomika”
„Dzīvojamā nekustamā īpašuma analīze un vērtēšana reģionālā
aspektā”
Dr.phil., Dr.sc.soc., vad.pētn. V.Voronovs
„Finanses un kredīts”
„Uzņēmuma apgrozāmo aktīvu pārvaldība”, Dr.oec., prof.
E.Zelgalve
„Reģionālā ekonomika”
„Latvijas reģionu konkurētspējas novērtēšana un paaugstināšanas
potenciāls Eiropas Savienībā”
Dr.phil., Dr.sc.soc., vad.pētn. V.Voronovs
„Finanses un kredīts”
„Uzņēmuma apgrozāmo aktīvu pārvaldība”
Dr.oec. Elvīra Zelgalve

Līdz 2014./2015. studiju gada beigām promocijas darbus ekonomikā aizstāvējuši 5 cilv. (skat.
2.3.10.3.3.tabulā).

2.3.10.3.3. tabula
Promocijas darbus aizstāvējušo un doktora grādu ekonomikā ieguvušo skaits

Ekonomikas doktori
Rets Renemanis
Jeļena Lonska

Inese Haite

Eduards Vanags

Viktorija Šipilova

Apakšnozare, tēma, zinātniskais vadītājs
„Reģionālā ekonomika”
Latvijas onkoloģijas sistēmas sociāli ekonomiskais izvērtējums
Eiropas reģionos, Dr.oec. A.Limanskis
„Reģionālā ekonomika”
Teritoriju attīstītības novērtēšana Latvijas reģionos, Dr.oec.
V.Boroņenko
„Reģionālā ekonomika”
Policentriska attīstība Latvijā un tās novērtēšana, Dr.oec. Lienīte
Litavniece un Dr.oec. Olga Lavriņenko.
„Reģionālā ekonomika”
Latvijas darbaspēka starptautiskās migrācijas iemesli un
ekonomiskās sekas: Latgales reģiona piemērs, Dr.sc.soc. Vladimirs
Meņšikovs
„Reģionālā ekonomika”
„Strukturālās pārmaiņas apstrādes rūpniecībā un to ietekme uz
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Jeļena Lonska
Aivars Stankevičs

ekonomikas izaugsmi”
Dr.oec. Juris Saulītis
„Reģionālā ekonomika”
„Teritoriju attīstītības novērtēšana Latvijas reģionos”
Dr.oec. Vera Boroņenko
„Reģionālā ekonomika”
„Augstākās izglītības loma reģiona veiktspējas paaugstināšanā”
Dr.hab.oec., Baiba Rivža

2015./2016. studiju gadā doktora studiju programmas studente Jekaterina Jefremova piedalījās
apmācāmo mobilitātes programmā, veicot praksi Nīderlandē bāzētajā transporta kompānijā
„Nijman-BelNed B.V.”.

Valsts

Augstskola/
organizācija

Studenti
uzvārds)

(vārds, Aktivitāte

Nīderlande

Nijman-BelNed B.V.

Jekaterina Jefremova

prakse

2.3.10.4. Studējošo aptauju rezultāti un to analīze
ADSP Ekonomika studējošie ik gadu tiek aptaujāti un tādējādi iesaistīti studiju rezultātu
izvērtējumā un analīzē. Katra kursa apguves laikā docētāji saņem doktorantu atsauksmes par
kursa nepieciešamību, pasniegšanas kvalitāti, apmierinātību ar nodarbībām, nodrošinājumu ar
mācību līdzekļiem, izvirzīto prasību kvalitāti un kvantitāti, pasniedzēja darbības stila
efektivitāti, psiholoģisko klimatu nodarbību laikā u.c.
Pēc 2013./2014. studiju gada aptaujas datiem:
Pēc 1.st.g. doktorantu ikgadējās aptaujas datiem var secināt, ka 70% respondentu pilnīgi
apmierina izvēlētā studiju programma kopumā, 30% - pamatā apmierina. (studējošo aptaujas
veidlapas paraugu skat. 9. pielikumā). 80% respondentu augstu novērtē studiju procesa
nodrošinājumu ar literatūru un metodiskajiem materiāliem, visi (100%) studiju un
pētnieciskajā darbā bieži izmanto datorus un internetu. Visi doktoranti apmierinoši vērtē
sadarbību ar mācībspēkiem, visi doktoranti apmierinoši vērtē studiju programmas realizēšanu
kopumā.Uz jautājumu: „Vai izvēles kursu piedāvājums ir pietiekams?” – 100% respondentu
atbild apstiprinoši; „Vai studiju programmas nodrošinājums ar vieslektoriem ir pietiekams?” –
80% respondentu situācija apmierina. Vērojama tendence, ka pēdējos gados studējošie vēlas
vairāk vieslektorus no ārzemēm.
Pēc 2.st.g. doktorantu ikgadējās aptaujas datiem var secināt, ka 75% respondentu pilnīgi
apmierina izvēlētā studiju programma kopumā, 25% - pamatā apmierina. 85% respondentu
augstu novērtē studiju procesa nodrošinājumu ar literatūru un metodiskajiem materiāliem, visi
(100%) studiju un pētnieciskajā darbā bieži izmanto datorus un internetu. Visi doktoranti
apmierinoši vērtē sadarbību ar mācībspēkiem, visi doktoranti apmierinoši vērtē studiju
programmas realizēšanu kopumā. Uz jautājumu: „Vai izvēles kursu piedāvājums ir
pietiekams?” – 100% respondentu atbild apstiprinoši; „Vai studiju programmas
nodrošinājums ar vieslektoriem ir pietiekams?” – 100% respondentu situācija apmierina.
Vērojama tendence, ka pēdējos gados studējošie vēlas vairāk vieslektorus no
ārzemēm.Izvērtējot doktorantu atbildes, var secināt, ka studiju kursu apguvē kā visefektīvākos
aspektus studējošie visbiežāk atzīst:
• docētāju vadības stilu;
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• docētāju spējas orientēties materiālu daudzveidībā;
• docētāju attieksmi pret doktorantiem;
• piedāvāto referātu un patstāvīgā darba tematus;
• semināros un nodarbībās risināmos jautājumus.
Pēc 2014./2015. studiju gada aptaujas datiem:
71% studējošie pilnīgi vai pamatā ir apmierināti ar studiju programmas kopējo struktūru; 71%
studējošo apgalvoja, ka studiju programmas nodrošinājums ar vieslektoriem ir pietiekams vai
daļēji pietiekams; sadarbība ar pētnieciskā darba vadītāju regulāra (99%). Studējošie studiju
procesā pārsvarā izmanto periodiskie izdevumi (57%), nozaru literatūru (57%), elektronikas
datu bāzes (71%) un resursus internetā (57%).42% studējošo apgalvoja, ka studiju procesa
nodrošinājums ar mācību literatūru un metodisko materiālu ir pietiekams.
Pēc 2015./2016. studiju gada aptaujas datiem:
2015./2016. studiju gadā atbilstoši studējošo aptaujas datiem 97% no studējošajiem pilnīgi vai
pamatā ir apmierināti ar studiju programmas kopējo struktūru; 79% studējošo apgalvoja, ka
studiju programmas nodrošinājums ar vieslektoriem ir pietiekams vai daļēji pietiekams;
sadarbība ar pētnieciskā darba vadītāju regulāra (79%). Studējošie studiju procesā pārsvarā
izmanto resursus internetā (85%), nozaru literatūru (66%), elektroniskās datu bāzes (63%),
periodiskos izdevumus (41%), uzziņu literatūru (34%) un daiļliteratūru (12%). 99% no
studējošajiem vērtē studiju kursu saturu un to izklāstu kā skaidru vai daļēji skaidru, loģisku un
saprotamu. 81% no studējošajiem apgalvoja, ka studiju procesa nodrošinājums ar mācību
literatūru un metodiskajiem materiāliem ir pietiekams vai daļēji pietiekams. 64% no
studējošajiem ir norādījuši, ka viņiem ir skaidri katra studiju kursa sasniedzamie rezultāti,
savukārt 77% norādījuši, ka studējošajiem ir iespējas ietekmēt studiju procesu un tā satura
kvalitāti.
2.3.10.5. Absolventu aptauju rezultāti un to analīze
ADSP Ekonomika absolventi ir labi pieprasīti darba tirgū. Absolventi ir iekārtoti sekojošās
iestādēs: DU Sociālo Pētījumu Institūts, Latgales Plānošanas Aģentūra, Valsts nodarbinātības
aģentūra, Daugavpils Izglītības pārvalde, Rēzeknes Augstskola, Daugavpils Biznesa
inkubators, kā arī dažādas bankas – Swedbanka, Hipotēku banka, u.c., grāmatvedības firmas
(tirdzniecības sfērā) utt.
Absolventu novadīta anketēšana parādīja, kā 80% ir pilnīgi apmierināti ar programmu, 15%pamatā apmierināti, 5% - daļēji apmierināti. 70% novērtē programmas nodrošinātību ar
mācību literatūru pietiekamā līmenī, 30% uzskata par nepieciešamo uzlabot literatūras
pieejamību un tās daudzveidību. Kaut gan tikai 50% absolventu izmantoja iespēju lietot
EBSCO un citi datu bāzi DU tīklā. 65% absolventu uzskata par pietiekamu izvēles kursu
daudzumu, 62% uzskata, ka programma pietiekamā mērā ir nodrošināta ar vieslektoriem, 50%
gribētu palielināt vieslektoru skaitu, kā arī veltīt vairāk uzmanības teorētiskā materiāla saiknei
ar praktisko pētniecisko darbību. 100% absolventu uzskata sadarbību ar pasniedzējiem par
apmierinošu. 86% absolventu uzskata DU programmas izvēli par pareizu un atkārtotu to atkaļ.

2.3.10.6. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā
ADSP “Ekonomika” studējošie aktīvi piedalās studiju procesa pilnveidošanā. Ikgadējā
studējošo aptauja palīdz uzlabot programmas kvalitāti un attīstību, kā arī veicina konstruktīvu
dialogu starp studējošajiem, programmā strādājošiem docētājiem un programmas
administrāciju.
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Studentu līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā un studiju programmas satura un tās
kvalitātes uzlabošanā tiek nodrošināta ne tikai iesaistot viņus programmas realizācijas
izvērtējumā, bet arī risinot konkrētus, ar programmu un tās realizāciju saistītus jautājumus
studiju programmas realizācijas laikā. To nodrošina doktorantu dalība studiju virziena
Ekonomika padomē. Savu priekšlikumu vai iebildumu izskatīšanu par studiju grafiku,
nodarbību sarakstu, atsevišķu studiju kursu vai pat to daļu pilnveidošanu studenti deleģē
savam pārstāvim programmas padomē, kas tālāk tos virza izskatīšanai SZF Domē. Studenti,
tieši komunicējot ar studiju programmas direktoru un docētājiem, risina jautājumus par
studiju kursu gaitu un studiju procesa norisi, par neskaidriem jautājumiem vai aktuālām
problēmām studiju kvalitātes nodrošināšanā u.tml.
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2. KOPSAVILKUMS
PAR
ATTĪSTĪBAS PLĀNIEM

STUDIJU

VIRZIENA

3.1. STUDIJU VIRZIENA ATTĪSTĪBAS PLĀNS
Stiprās puses:

3.1.1. Studiju virziena SVID analīze
Vājās puses:

12. Skaidrs studiju programmas mērķis un uzdevumi,
kā arī atbilstoša materiāli tehniskā bāze;
13. Studiju programmas realizācijā piedalās liels
docētāju īpatsvars ar doktora grādu;
14. Ir nodrošinājums ar augsti kvalificētiem
mācībspēkiem no citām Latvijas augstākajām mācību
iestādēm, kā arī vieslektoriem;
15. Studiju
programmā
iesaistīto
mācībspēku
zinātniskā kvalifikācija, pieredze un profesionalitāte
tiek nepārtraukta pilnveidota;
16. Sadarbība starp mācībspēkiem un studējošajiem,
regulāra studiju programmas attīstības izvērtēšana;
17. Pastāvīga studiju satura pilnveidošana, jaunu formu
meklēšana un ieviešana;
18. Plašas iespējas izmantot Internetu, bibliotēku
elektronisko datu bāzi „ALISE” u.c.;
19. Iespējas
studēt
līdzīgās
ārvalstu
studiju
programmās
20. Programmas studiju maksa ir relatīvi

23. DU bibliotēkas samērā vājais nodrošinājums ar
mūsdienu zinātnisko literatūru un periodiku
svešvalodās;
24. Akadēmiskā personālā sliktās svešvalodas
zināšanas;
25. Nepietiekamais atalgojums, kas kavē augsti
kvalificētu docētāju piesaisti no Rīgas un ārvalstu
augstskolām

zema;
21. Plašas
iespējas
studējošajiem
iesaistīties
zinātniskajā darbā;
22. Studenti ir pieprasīti darba tirgū un ir

nodarbināti,
Iespējas:

Draudi:

26. Sadarbības līgumi un kopēji projekti ar ārvalstu
augstskolām;
27. Vieslektoru piesaistīšana, kā arī studentu apmaiņas
programmu attīstīšana;
28. Materiālās bāzes pilnveidošana ar mūsdienu
literatūru, kā arī tehniskā aprīkojuma pilnveidošana;
29. Akadēmiskā
personāla
lielāka
iesaiste
pētnieciskajos projektos;
30. Studiju kursu pilnveidošana un to nodrošināšana
svešvalodās;
31. Maģistra grāda lomas palielināšanās;
32. Informācijas izplatīšana par esošo studiju
programmu.

33. Studiju maksas palielināšanās, kas varētu
samazināt studējošo skaitu;
34. Demogrāfiskā situācija, kurā samazinās studentu
skaits, kas iegūst bakalaura grādu un tātad potenciālais
maģistrantu skaits;
35. Profesionālo maģistra studiju programmu skaita
palielināšanās, kas veido konkurenci akadēmiskā
maģistra programmai

Pēc SVID analīzes var secināt, ka DU akadēmiskai bakalaura, maģistra un doktora studiju
programmai „Ekonomika” ir vairāk stipro pušu un iespēju nekā vājo pušu un draudu, un tas
dod pārliecību gan par šīs programmas nepieciešamību, gan arī nākotnes perspektīvām.
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3.1.2. Studiju virziena attīstības plāns
Akadēmiskās bakalaura, maģistra, doktora studiju programmas „Ekonomika” attīstības plāns
sadalīts 10 galvenajos virzienos, nosakot izpildes laiku, izmantojamos resursus, sagaidāmos
rezultātus un atbildīgas personas.
 Radīt iespēju docētājiem iepazīties ar jaunām metodēm datortehnoloģijas
izmantošanā mācību procesā, reizi gadā organizējot kvalifikācijas paaugstināšanas
seminārus. Semināru cikls, kuru mērķis ir docētāju un maģistrantu informatīvās
kompetences paaugstināšana:
1) data mining ekonomikā un finansēs (praktiskie instrumenti un tehnoloģijas);
2) datu daudzdimensiju analīze programmā SPSS;
3) prognozējošā modelēšana programmā SPSS;
Izpildes datums: 2017. gadā, 2018. gadā, 2019. gadā, 2020. gadā utt.
Resursi: DU Dabaszinātņu un matemātikas fakultātes Informātikas katedra, SZF Ekonomikas
katedra, SZF SPI utt.
Sagaidāmie rezultāti vai rādītāji: programmas pasniedzēju kvalifikācijas paaugstināšana;
semināru dalībnieku skaits.
Atbildīgā persona: programmas direktors.
 DU iespēju robežās organizēt un veicināt docētājiem stažēšanos ārzemju augstskolās
un piedalīšanos starptautiskajās zinātniskajās konferencēs un semināros, simpozijos
un citos zinātniskos pasākumos.
Izpildes datums: regulāri.
Resursi: Latvijā: Rīga, LU (Dr.sc.soc., prof. Tālis Tisenkopfs); Jelgava, Latvijas
Lauksaimniecības universitāte; Banku Augstskola; DU Latgales pētniecības institūts; citās
valstīs: Šveices Banku Institūts Cīrihes Universitāte Sociālo zinātņu fakultāte Ekonomikas
katedra (Dr.oec., prof. Kristine Hirovice); Polija, Toruņa, N. Kopernika Universitāte
(Dr.habil.oec., prof. Voicehs Kosiedovskis); Polija, Jāņa Pāvila II vārdā nosauktā Katoļu
Universitāte (Dr. sc.soc. Slavomirs Partickis); Norvēģija, Oslo, Oslo Universitāte (Dr. phil.
Pals Kalsto); Lietuva, Viļņa, Lietuvas Filozofijas un socioloģijas institūts; Baltkrievija,
Minska, Baltkrievijas Valsts ekonomikas institūts (Dr.oec. Antons Slonimskis); Krievija,
Maskava, Darba un sociālo attiecību akadēmija (Dr.habil.ing., prof. Vladimirs Speranskis);
Sagaidāmie rezultāti vai rādītāji: publikāciju daudzums.
Atbildīgā persona: programmas direktors, SZF dekāns.
 Organizēt zinātniskās konferences:
1) 2007. gadā par tēmu „Reģionālas ekonomikas konkurētspēja: attīstības faktori
globalizācijas apstākļos”.
2) 2008. gadā par tēmu „Finanšu nodrošinājums un reģiona sociāli ekonomiskās attīstības
prognozēšana”.
3) 2009. gadā par tēmu „Reģionālās ekonomikas inovatīvās attīstības stratēģijas un
mehānismu veidošana”.
4) 2010. gadā par tēmu „Ārējā ekonomiskā darbība kā reģiona ekonomikas attīstības
efektivitātes paaugstināšanas instruments un investīciju piesaistīšanas mehānismi”.
„Starpreģionālās ekonomiskās integrācijas attīstības stratēģija ES apstākļos”
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5) 2011. gadā par tēmu „Starpreģionālās ekonomiskās integrācijas attīstības stratēģija ES
apstākļos”.
6) 2012. gadā par tēmu „Finanšu kapitāla ietekme uz reģiona ekonomikas konkurētspējas
paaugstināšanu”.
7) 2015.gadā par tēmu “10. starptautiskā zinātniskā konference “SOCIĀLĀS ZINĀTNES
REĢIONĀLAJAI ATTĪSTĪBAI””.
8) 2016.gadā par tēmu “11. starptautiskā zinātniskā konference “SOCIĀLĀS ZINĀTNES
REĢIONĀLAJAI ATTĪSTĪBAI””.
9) 2017.gadā par tēmu “12. starptautiskā zinātniskā konference “SOCIĀLĀS ZINĀTNES
REĢIONĀLAJAI ATTĪSTĪBAI””.
Izpildes datums: katru gadu.
Resursi: SZF Ekonomikas un socioloģijas katedra, DU HSZI;
Sagaidāmie rezultāti vai rādītāji: katru gadu rakstu krājums.
Atbildīgā persona: Ekonomikas un socioloģijas katedras vadītāja, DU HSZI SPN
direktors.
 Turpināt sistemātisku studiju kursu satura atjaunošanu, īpašu uzmanību veltot
ārzemēs publicēto jauno zinātnisko viedokļu analīzei, kā arī teorētisko jautājumu
saistībai ar praktisko realizāciju Latvijā.
Izpildes datums: katru gadu.
Resursi: programmas docētāji.
Sagaidāmie rezultāti vai rādītāji: jauni studiju kursu apraksti.
Atbildīgā persona: programmas direktors.
 Izstrādāt vieslektoru uzaicināšanas un savstarpējās apmaiņas sistēmu ar Latvijas
citu augstskolu ekonomikas maģistrantūras docētājiem un citu valstu zinātniekiem.
Izpildes datums: katru gadu.
Resursi: ERASMUS+ programma.
Sagaidāmie rezultāti vai rādītāji: vieslektoru un stažējušos DU docētāju skaits.
Atbildīgā persona: Ekonomikas un socioloģijas katedras vadītāja.
 Regulāri izmantot IT iespējas informēšanai par studijām maģistrantūrā (interneta
mājas lapa, e-pasts) un maģistrantu operatīvai iesaistīšanai DU SPI pētījumos un
organizētajās aktivitātēs (semināri, konferences u.c.).
Izpildes datums: katru gadu.
Resursi: DU studējošie, maģistranti, programmas docētāji.
Sagaidāmie rezultāti vai rādītāji: maģistrantu daudzums; aktivitāšu daudzums.
Atbildīgā persona: programmas direktors, programmas sekretārs.
 Atspoguļot maģistrantūras programmā paveikto pašnovērtējumā, zinātniskās
publikācijās, rakstu krājumos un citos izdevumos.
Izpildes datums: katru gadu.
66

Resursi: DU studējošie, maģistranti, programmas docētāji.
Sagaidāmie rezultāti vai rādītāji: programmas pašnovērtējums, zinātniskās publikācijās,
rakstu krājumi un citi izdevumi.
Atbildīgā persona: programmas direktors, programmas sekretārs.
 Ārzemju periodikas un literatūras abonēšanas paplašināšana.
Izpildes datums: katru gadu.
Materiālie resursi: SZF pašieņēmumi, DU SZF ieņēmumi un citi
Sagaidāmie rezultāti vai rādītāji: jaunu grāmatu un žurnālu daudzums.
Atbildīgā persona: Studiju kursu autori, Ekonomikas un socioloģijas katedras vadītāja.
 Jaunas programmatūras iegāde.
Izpildes datums: regulāri.
Materiālie resursi: DU SZF pašieņēmumi
Sagaidāmie rezultāti vai rādītāji: jaunu datorprogrammu daudzums.
Atbildīgas personas: SZF dekāns.
 Sadarbības attīstīšana ar Latgales plānošanas reģiona institūcijām, pašvaldībām,
valsts un privātajām institūcijām kopīgu pētījumu veikšanai un/vai projektu
realizēšanai.
Izpildes datums: katru gadu.
Resursi: DU studējošie, programmas docētāji.
Sagaidāmie rezultāti vai rādītāji: studentu daudzums; aktivitāšu daudzums.
Atbildīgā persona: programmas direktors, programmas sekretārs.

3.1.3. Studiju virziena un studiju programmu perspektīvais novērtējums, ņemot
vērā Latvijas uzdevumus Eiropas Savienības kopējo stratēģiju īstenošanā
Studiju virziena satura attīstību studiju programmu padome orientē atbilstoši “Latvijas
ilgtspējīgas attīstības stratēģijai līdz 2030. gadam (Latvija 2030)” (apstiprināta Saeimā
2010.gada 10.jūnijā). Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam uzsver sociālo
zinātņu nozīmi, lai indivīdi izprastu sabiedrībā notiekošo problēmas un to cēloņus, varētu
veidot savu viedokli un piedalīties problēmu risināšanā. ANO un Eiropas Savienības
dalībvalstis ir vienojušās, ka ilgtspējības modelis ir atbilde uz globālajām pārmaiņām.
Ilgtspējīga attīstība ir sabiedrības labklājības, vides un ekonomikas integrēta un līdzsvarota
attīstība, kas apmierina iedzīvotāju pašreizējās sociālās un ekonomiskās vajadzības, nodrošina
vides prasību ievērošanu, neapdraudot nākamo paaudţu vajadzību apmierināšanas iespējas, un
saglabājot bioloģisko daudzveidību. Plašākā izpratnē ilgtspējīgas attīstības modelis tika
formulēts 1992. gada ANO samitā Riodeţaneiro.
Darba devēju un profesionālo organizāciju sniegtā informācija par absolventu
nodarbinātības iespējām vismaz nākamo sešu gadu perspektīvā
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Studiju virzienu veido akadēmiskās studiju programmas, kas vērstas uz noteiktu sociālo
zinātņu nevis noteiktu profesiju apguvi, tāpēc darba tirgus pieprasījums ir svarīgs faktors
speciālistu sagatavošanā, bet tas nav vienīgais. Jauniešiem, kas izvēlas akadēmiskās studiju
programmas, ļoti svarīgas ir arī izglītības turpināšanas iespējas. Studiju virziens nodrošina
studiju programmas bakalaura, maģistra un doktorantūras līmenī, ļaujot dažādu vecumu
cilvēkiem pakāpeniski paaugstināt savu izglītības līmeni paralēli nodarbinātībai. Studiju
virziena atbilstība darba tirgus pieprasījumam tiek nodrošināta nevis izdabājot atsevišķu darba
devēju aktuālām vajadzībām, bet konsekventi orientējoties uz starptautiskiem standartiem
sociālo zinātņu apguvē, aktuālām tendencēm ekonomikā. Par to, ka studiju virziena dažāda
līmeņa programmu absolventi ir labi iekļāvušies darba tirgū liecina tas, ka absolventu aptaujas
dalībnieku vidū nav bezdarbnieku.
Aktuālās darba tirgus vajadzības tiek ņemtas vērā, sadarbojoties ar potenciāliem darba
devējiem studentu prakšu organizēšanā, kā arī iesaistot profesionālo organizāciju
pārstāvjus studiju procesa konsultēšanā. Tiek ievākta informāciju no darba devējiem un
potenciālajiem darba devējiem, lai izvērtētu studiju programmu atbilstību darba tirgus
vajadzībām.
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