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1. STUDIJU VIRZIENA RAKSTUROJUMS
1.1. STUDIJU VIRZIENA ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA UN KOPĪGIE MĒRĶI
Daugavpils Universitātē tiesību zinātnes studiju virziens tiek realizēts profesionālā bakalaura,
profesionālā maģistra un doktora līmenī, darbojas arī Profesoru padome Juridiskajā zinātnē, kas
Daugavpils Universitātei ir kopīga ar Rīgas Stradiņā Universitāti, un Biznesa augstskolu Turība.
2017.gada 18.maijā pieņemts Latvijas Zinātnes padomes lēmums Nr. 10-4-1 „Par promocijas tiesību
deleģēšanu Daugavpils Universitātē”, kas ļauj izveidot promocijas padomi Juridiskajā zinātnē.

(120 KP)
Doktora
studiju
programma
„Juridiskā zinātne”
(60/80 KP)
Profesionālā maģistra studiju programma
„Tiesību zinātne”
(160 KP)
Profesionālā bakalaura studiju programma
„Tiesību zinātne”
1.1.1. att. Studiju virziena „Tiesību zinātne” īstenošana DU
Studiju virziena „Tiesību zinātne” mērķis ir nodrošināt kvalitatīvas uz tiesību zinātni balstītas studijas,
kuru apguves rezultātā studējošie būtu spējīgi veikt nozares profilam atbilstošās darbības saskaņā ar
starptautiskajiem, Eiropas Savienības un nacionālajiem normatīvajiem aktiem, kā arī zinātnes nozarei
aktuālus un nozīmīgus pētījumus.
Studiju virziena turpmākās attīstības stratēģija balstās uz ilgtspējīgu studiju virziena, kas iekļauj sevī
visu līmeņu studiju programmas, funkcionēšanu. Studiju virziens tiek realizēts un tā turpmāka attīstība
tiek plānota, balstoties uz DU izstrādāto Attīstības stratēģiju 2015. – 2020. gadam (https://du.lv/wpcontent/uploads/2017/12/DU_attistibas_strategija_2015.-2020.gadam_.pdf) un jaunākajām tendencēm
tiesību zinātņu izglītības sistēmā Eiropas Savienībā.
Studējošo skaita pieaugums, kā arī absolventu nodarbinātības radītāji nepārprotami liecina par
programmu aktualitāti, potenciālu un nepieciešamību reģionam. Nepārtraukti programmās tiek veiktas
izmaiņas, reaģējot uz laikmetīgajiem izaicinājumiem darba tirgū, kā arī Latvijas un Eiropas Savienības
aktualitātēm tiesību un tiesiskās apziņas jomās. Pretēji apgalvojumiem par juristu pārprodukciju valstī,
programmu absolventiem nerodas problēmu ar nodarbinātību. Tieši otrādi, darba devēji pastāvīgi
interesējas par spējīgākajiem studējošiem jau bakalaura programmas līmenī. Lielākā daļa studējošo
darba attiecības ar darba devējiem nodibina jau bakalaura studiju programmas trešajā un ceturtajā
studiju gadā. Gandrīz visi maģistra studiju programmā studējošie jau strādā ar izglītību saistītās
profesijās, līdz ar ko studiju process maģistra studiju programmās tiek organizēts tādā veidā, lai tas
netraucētu profesionālo pienākumu pildīšanai. Zināmā mērā tas arī izskaidro situāciju, ka studiju
virziena programmu popularitāte ar katru gadu tikai pieaug.
Virzienā studējošie kopā ar akadēmisko personālu aktīvi piedalās augsta līmeņa zinātniskajos
pētījumos, uzrādot labus sasniegumus, tajā skaitā, SCOPUS/WoS publikāciju jomā.

Studiju virziena ilgtspējīga funkcionēšana nav iespējama bez efektīvas akadēmiskā personāla
atražošanas, kas paredz perspektīvu doktorantu sagatavošanu, un nozares profesoru padomes darbības.
Zinātniski pētnieciskās darbības jomā galvenie akcenti tiek likti uz aktuālu pētījumu veikšanu tajās
juridiskās zinātnes apakšnozarēs, kurās Daugavpils Universitātes tiesību zinātnes virzienam ir
nepieciešamais potenciāls. Šo potenciālu raksturo akadēmiskā personāla sasniegumi attiecīgajās
apakšnozarēs un doktora studiju programmas specializācijas, kurās nozarei aktuālus pētījumus veic
doktoranti.

1.2. STUDIJU VIRZIENĀ REALIZĒJAMĀS STUDIJU PROGRAMMAS
Studiju virziens „Tiesību zinātne”
1. Profesionālā bakalaura studiju programma „Tiesību zinātne”
- programmas kods – 42380
- programmas apjoms – 160 KP
- programmas īstenošanas ilgums – pilna laika studijās – 4 gadi
– nepilna laika studijās – 5 gadi
- programmas īstenošanas veids un forma – pilna un nepilna laika klātienes studijas
- prasības uzsākot studijas – vidējā vispārējā izglītība
- iegūstamais grāds – profesionālais bakalaurs tiesībās
- iegūstamā kvalifikācija – juriskonsults
- programmas īstenošanas vieta – Daugavpils Universitāte, Parādes ielā 1
- programmas direktors – Dr.iur., asociētais profesors Jānis Teivāns-Treinovskis
2. Profesionālā maģistra studiju programma „Tiesību zinātne”
- programmas kods – 47380
- programmas apjoms –
- 60 KP (bez profesionālās kvalifikācijas iegūšanas) – 1,5 gadi pilna laika studijās un
2 gadi nepilna laika studijās
- 80 KP (ar profesionālās kvalifikācijas iegūšanu) – 2 gadi pilna laika studijās un 2,5
gadi nepilna laika studijās
- programmas īstenošanas veids un forma – pilna un nepilna laika klātienes studijas
- prasības uzsākot studijas:
- akadēmiskais vai profesionālais bakalaura grāds tiesību zinātnē vai 2. līmeņa vai tai
pielīdzināma augstākā profesionālā izglītība tiesību zinātnē un jurista kvalifikācija
(programmas apjoms 60 KP);
- akadēmiskais vai profesionālais bakalaura grāds tiesību zinātnē vai 2. līmeņa vai tai
pielīdzināma augstākā profesionālā izglītība tiesību zinātnē (programmas apjoms 80
KP)
- profesionālais bakalaura grāds tiesību zinātnē (studiju ilgums pilna laika studijās
vismaz 4 gadi) un/vai jurista kvalifikācija (programmas apjoms 60 KP);
- augstākā akadēmiskā vai 2.līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnē bez
jurista kvalifikācijas (programmas apjoms 80 KP)
- iegūstamais grāds – profesionālais maģistra grāds tiesību zinātnēs
- iegūstamā kvalifikācija – (tikai tiem studentiem, kuri apgūst programmu kvalifikācijas
iegūšanai nepieciešamajā apjomā) 5. līmeņa profesionālā kvalifikācija – jurists
- programmas īstenošanas vieta – Daugavpils Universitāte, Parādes ielā 1
- programmas direktors – Dr.iur., asociētais profesors Jānis Teivāns-Treinovskis
3. Doktora studiju programma „Juridiskā zinātne”
- programmas kods –51380

-

programmas apjoms – 120 KP
programmas īstenošanas ilgums – pilna laika studijās – 3 gadi
programmas īstenošanas veids un forma – pilna laika klātienes studijas
prasības uzsākot studijas –maģistra grāds tiesībās
iegūstamais grāds – juridisko zinātņu doktors
programmas īstenošanas vieta – Daugavpils Universitāte, Parādes ielā 1
programmas direktors – Dr.iur., profesors Vitolds Zahars

1.3. STUDIJU VIRZIENA UN STUDIJU PROGRAMMU PERSPEKTĪVAIS NOVĒRTĒJUMS
1.3.1. Studiju programmu atbilstība izglītības/profesijas standartiem
Profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Tiesību zinātne” ir veidota saskaņā ar LR
http://likumi.lv/doc.php?id=37967 „Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts
standartu”. Šī programma pilnībā atbilst Latvijas Republikas Ministru kabineta apstiprinātajam
juriskonsulta profesijas standartam pēc satura un formas. Profesionālajā programmā ir iekļauti visi tie
studiju kursi, kuri ir paredzēti juriskonsulta profesijas standartā.
Profesionālā maģistra studiju programma „Tiesību zinātne” ir veidota saskaņā ar LR Augstskolu
likumu (http://likumi.lv/doc.php?id=37967) un „Noteikumiem par otrā līmeņa profesionālās augstākās
izglītības valsts standartu”. Profesionālā studiju programma, kas paredz jurista profesionālās
kvalifikācijas ieguvi, pilnībā atbilst jurista profesijas standartam.
Doktora studiju programma „Juridiskā zinātne” atbilst Latvijas Republikas Augstskolu likuma, DU
Satversmes, Zinātniskās darbības likuma (spēkā no 2005. gada 5. maija) un LR Ministru kabineta
2005. gada 27. decembra noteikumu Nr. 1001 „Doktora zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas)
kārtība un kritēriji” prasībām.

1.3.2. Studiju virziena un studiju programmu atbilstība darba tirgus
pieprasījumam
Studējošiem pārsvarā tiek sniegtas zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas darba tirgū. Ņemot vērā
to, ka tiesību zinātnes virziena bakalaura un maģistra programmas ir profesionālās, tām ir jāatbilst
attiecīgi juriskonsulta un jurista profesijas standartiem. Abas šīs programmas pilnībā atbilst augstāk
norādītajiem standartiem un neprasa korekcijas pielāgošanai darba tirgus prasībām.
Ņemot vērā tiesību nozares universālo raksturu, tās absolventi ir pietiekami konkurētspējīgi visās
stingri reglamentētās nozarēs, kur tiek pieprasītas nopietnas zināšanas tiesību jomā. Tas attiecas gan uz
profesijām, kas tieši saistītas ar normatīvo aktu piemērošanu (Valsts policija, pašvaldību policija,
Tieslietu ministrijas padotībā esošas iestādes, tiesas, prokuratūra, notariāts, advokatūra), gan arī uz
profesijām, kas saistītas ar valsts varas funkciju izpildi, pašvaldību administratīvo darbību,
uzņēmējdarbību u.c.
Īpaša loma ir doktora studiju programmai „Juridiskā zinātne”, kuras pamatfunkcija ir jaunu augsti
kvalificētu speciālistu sagatavošana Latvijas augstskolām policijas tiesību, operatīvās darbības teorijas
un krimināltiesību darba jomā. Turklāt šajās apakšnozarēs Daugavpils Universitātē īstenojamās
programmas ir unikālas ne tikai Latvijā, bet arī Baltijas valstīs, par ko liecina šo valstu studējošo
interese par šīm programmām.
Doktora studiju programmas absolventi var kļūt par Latvijas augstskolu un zinātnisko iestāžu
intelektuālo potenciālu, veicināt sabiedrības integrācijas procesu, strādājot valsts un pašvaldību
institūcijās, kā arī privātstruktūrās.

1.4. IEKŠĒJĀ KVALITĀTES MEHĀNISMA DARBĪBA
Studiju kvalitātes novērtēšana tiek veikta ar mērķi kontrolēt studiju virziena sastāvā esošo programmu
izpildi un plānot to attīstību, lai pilnībā sasniegtu 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 programmu docētāju un studējošo iesaistīšanās
nepārtrauktā informācijas apmaiņas, studiju procesa izvērtējuma un atgriezeniskās saites
nodrošināšanas procesā.
Studiju virziena kvalitātes nodrošinājuma pamatā ir:


studiju programmu satura realizēšana un izvērtējums, kas tiek apspriests DU Studiju kvalitātes
novērtēšanas centrā, 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 Tiesību katedras sēdēs, novērtējot studiju kvalitāti
(veicot studējošo aptauju), studējošo un absolventu attieksmi (aptaujas), formālos un cita veida
programmu 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 virziena turpmākās attīstības iespējas
un citus ar to saistītos aspektus.

Būtisku ieguldījumu studiju virziena kvalitātes nodrošināšanā paredzēts sniegt studiju virziena
„Tiesību zinātne” padomei (turpmāk – Studiju virziena Padomei), kuras pārraudzībā notiek šādas
aktivitātes:


studiju plānošanas semināri pirms katra jaunā studiju gada, kad studiju virzienā iesaistītie
docētāji tiek aicināti izvērtēt iepriekšējā studiju gada pieredzi un diskutēt par studiju procesa
īstenošanu jaunajā studiju gadā;



katra studiju kursa izvērtēšana pēc pārbaudījumu nokārtošanas. Kursa satura izvērtēšanu un
saskaņošanu veic attiecīgās katedras, nosakot kursu satura atbilstību jaunākajiem
zinātniskajiem sasniegumiem, jaunākajai mācību literatūrai un salīdzinot tos ar atbilstošiem
mācību kursiem citās Latvijas Republikas un Eiropas Savienības (turpmāk – ES) augstskolu
programmās. Par katra studiju kursa programmas izstrādāšanu un papildināšanu ir atbildīgs
attiecīgā studiju kursa docētājs;



studiju procesa izvērtēšana katra studiju gada beigās;



studiju procesā radušos jautājumu un problēmu rakstiska uzrādīšana, iesniedzot Studiju
virziena padomei ”Jautājumu un ierosinājumu lapu”;



studiju virziena pašnovērtējuma ziņojums, ko atbildīgais par virzienu katra studiju gada beigās
sagatavo, tiek apstiprināts DU SZF Domē un DU Senātā un publicēts DU mājas lapā.

Studiju kursu pasniegšanas kvalitātes novērtēšanu paredzēts veikt trīs līmeņos:
1. Kvalitāti novērtē pēc studējošo aptaujas rezultātiem. Pēc pilna studiju kursa noklausīšanās tiek
veikta rakstiska studējošo aptauja. Aptaujas rezultātus apspriež Studiju virziena padomes sēdē.
2. Kvalitāti novērtē pēc nodarbību apmeklējumiem, bet nodarbību apmeklētība tiek apspriesta
Studiju virziena padomes sēdē.
3. Kvalitāti novērtē arī pēc studiju virziena programmu absolventu un viņu darba devēju
atsauksmēm par saviem darbiniekiem.

1.5. AKADĒMISKĀ PERSONĀLA NOVĒRTĒJUMS
1.5.1. Akadēmiskā personāla skaits
1.5.1.1. tabula. Studiju virziena nodrošināšanā iesaistītais akadēmiskais personāls
Nr.
p.k
1)

2)

3)

4)

Docētāja vārds,
uzvārds
Vitolds Zahars

Zinātniskais grāds,
amats, iestāde un
Docētie studiju kursi
struktūrvienība
Dr.iur., profesors,
Krimināltiesības
DU Tiesību katedra Promocijas darba izpilde
Maģistra darba izstrāde
Kriminālpolitika
Kriminālsodu un to izpildes
pilnveides problēmas

Studiju programma un tās daļa
PBSP
PMSP
DSP
„Tiesību
„Tiesību
„Juridiskā
zinātne”
zinātne”
zinātne”
B
A
A
B
B

Diplomdarba izstrāde
Studiju darbs
Eiropas cilvēktiesības
Krimināsodu izpildes tiesības
Penitenciārā pedagoģija un
psiholoģija

A
B
B
C
C

Noziedzības ekonomiskie un
sociālpsiholoģiskie
determinanti

C

Viktoras Justickas Dr.hab.iur.,
Promocijas darba izpilde
Dr.hab.psych.,
viesprofesors, Viļņas
Universitāte
Ziedonis Rags
Dr.iur., profesors,
Diplomdarba izstrāde
DU Tiesību katedra Studiju darbs
Maģistra darba izstrāde
Konstitucionālās tiesības
Pašvaldību tiesības
Jānis Ivančiks
Dr.iur., profesors,
Kriminālistikas pamati
DU Tiesību katedra

A

A
B
A
B
B
B

Kriminālistika un operatīvās
darbības teorija

B

Promocijas darba izpilde
Maģistra darba izstrāde

5)

Anita Stašulāne

Dr.theol., profesore,
DU Latviešu

Noziedzības attīstības
tendences
Noziedzīgu nodarījumu
identificēšanas un atklāšanas
neprocesuālie līdzekļi
Diplomdarba izstrāde
Studiju darbs
Reliģiju vēsture

A
A
B
B

A
B
C

6)

Aleksejs
Vorobjovs

7)

Vladimirs
Meņšikovs

8)

Jeļena Davidova

9)

Zenons Indrikovs

10) Aleksandrs
Baikovs

11) Jānis TeivānsTreinovskis

12) Elita Jermolajeva

13) Irēna Kokina

14) Olga Peipiņa

15) Anatolijs
Kuzņecovs
16) Gaļina Pitkeviča

literatūras un kultūras
katedra
Dr.habil.paed.,
Dr.habil.psych,
profesors, DU
Sociālās psiholoģijas
katedra
Dr.soc., profesors,
DU Sociālo pētījumu
institūts
Dr.paed., profesore,
DU Pedagoģijas un
pedagoģiskās
psiholoģijas katedra
Dr.iur., asoc.
profesors, DU
Tiesību katedra

Dr.iur., asoc.
profesors, DU
Tiesību katedra

Dr.iur., asoc.
profesors, DU
Tiesību

Dr.oec.,
asoc.profesore
katedra, DU
Ekonomikas katedra
Dr.psych.,
asoc.profesore, DU
Pedagoģijas un
pedagoģiskās
psiholoģijas katedra
Dr.soc.,
asoc.profesore, DU
Socioloģijas katedra
Dr.philol.,
asoc.profesors, DU
Rusistikas un
slāvistikas katedra
Dr.philol., docente ,

Personības psiholoģija

C

Tiesību socioloģija

A

Zinātniskā darba izstrādes
metodoloģija

A

Policijas tiesības
Cilvēktiesības
Promocijas darba izpilde
Maģistra darba izstrāde
Diplomdarba izstrāde
Studiju darbs

B
C
A
A
B

Tiesu varas instutūciju tiesības

B

Konstitucionālās tiesības

B

Studiju darbs
Tiesību loģika
Maģistra darba izstrāde
Komerctiesību aktuālās
problēmas
Starptautiskās komerctiesības
Kvalifikācijas prakse
Diplomdarba izstrāde
Darba tiesības
Komerctiesības
Lietu (īpašuma) tiesības)
Kvalifikācijas prakse
Maģistra darba izstrāde
Promocijas darba izpilde
Salīdzinošās krimināltiesības
Diplomdarba izstrāde
Studiju darbs
Krimināltiesības (vispārīgā
daļa)
Krimināltiesības (sevišķā daļa)

B

Kriminālprocesa tiesības
Projektu vadība

A

A
A
B
B
A
A
B
B
B
A
A
A
B
A
B
B
B
B
A

Vadības teorija

A

Augstskolu pedagoģija
Augstskolu pedagoģijas
problēmas un to risinājumi

A
C

Socioloģija

C

Latīņu valoda juristiem

C

Krievu valoda juristiem

A

17) Jānis Radionovs

DU Rusistikas un
slāvistikas katedra
Dr.iur., docents, DU
Tiesību katedra

Darba tiesības
Maģistra darba izstrāde
Ģimenes un mantojuma tiesību
problēmas
Tiesu nolēmumu izpildes
problēmas civilprocesā
Kvalifikācijas prakse
Diplomdarba izstrāde
Studiju darbs
Ģimenes un mantojuma tiesības
Saistību tiesības
Lietu (īpašuma) tiesības)
Zemes tiesības

18) Arvīds Ozerskis

19) Jurijs Mašošins

20) Aleksandrs
Matvejevs

21) Janīna Stašāne

22) Ingrīda Kupšāne

23) Gatis Ozoliņš
24) Renāte Fila

Saistību tiesību aktuālās
problēmas
Dr.iur., docents, DU Administratīvās tiesības
Tiesību katedra
Civilprocesa tiesības
Administratīvā procesa tiesības
Maģistra darba izstrāde
Kriminālprocesa tiesību
problēmas
Kvalifikācijas prakse
Diplomdarba izstrāde
Studiju darbs
Dr.iur., docents, DU Juridiskā metodoloģija
Tiesību katedra
Tiesiskās izziņas metodoloģija
Maģistra darba izstrāde
Latvijas un Eiropas Savienības
tiesību pilnveides problēmas
Saistību tiesību aktuālās
problēma
Diplomdarba izstrāde
Studiju darbs
Civiltiesību vispārīgie pamati
Kriminālistika
Kriminoloģija
Romiešu civiltiesības
Dr.iur., docents, DU Civilā aizsardzība
Tiesību katedra
Valsts pārvalde un dienests
Maģistra darba izstrāde
Promocijas darba izpilde
Diplomdarba izstrāde
Studiju darbs
Vides tiesības
Policijas tiesības
Satiksmes tiesības
Nodokļu tiesības
Dr.oec., docente, DU Projektu izstrāde un vadība
Ekonomikas katedra Lietvedības pamati
Ekonomikas un
socioloģijas katedra
Dr.philol., docente,
Latvijas kultūras vēstutre
DU Latviešu
literatūras un kultūras
katedra
Dr.philol., docents,
Pasaules kultūras vēsture
Latviešu literatūras
un kultūras katedra
.Dr. iur., viesdocents, Starptautiskās tiesības

B
A
B
B
A
A
B
B
B
B
B

A

B
B
B
B
A
B
A
A
B
B

A

A
A
A
B
A
B
B
C
C
C
C
A
A
A
A
B
B
C
C
B
A
A

A

C

B

A

Valsts Policija

25)

26)

27)

28)

29)

30)
31)

32)

33)
34)

35)

36)

37)

38)

39)

Eiropas Kopienu (Savienības)
tiesības
Aldis
Mg.iur., viesdocents, Studiju darbs
Daugavvanags
Latvijas Dzelzceļš
Valsts teorija
Tiesību teorija
Salīdzinošās tiesības
Tiesību tālākveidošana
Vitālijs Raščevskis Dr.psych., docents,
Psiholoģijas pamati
DU Sociālās
Saskarsmes (komunikācijas)
psiholoģijas katedra psiholoģija
Santa Zīmele
Dr.psych., docente,
Tiesu psihiatrija
DU Sociālās
psiholoģijas katedra
Tatjana Uzole
Dr.psych., docente,
Starppersonu attiecības
DU Sociālās
psiholoģijas katedra
Olga Lavriņenko Dr.oec.,
vadošā Kvalitatīvās pētniecības
pētniece, DU Sociālo metodes
pētījumu
institūts
Humanitārio
un
sociālo
zinātņu
institūts
Vita Ņemenova
Dr.iur., viesdocente, Ģimenes un mantojuma tiesības
DU Tiesību katedra
Margarita
Dr.psych., pētniece, Juridiskā psiholoģija
Ņesterova
DU Sociālo pētījumu
institūts Humanitārio
un sociālo zinātņu
institūts
Ainars Felcis
Mg.paed., lektors,
Profesionālā ētika
DU Socioloģijas
Filosofijas pamati
katedra Ekonomikas Loģika
un socioloģijas
Tiesību filozofija
katedra
Vija Jankoviče
Mg.sc., lektore, DU Ļietišķā informātika
Informātikas katedra
Janīna Sergejeva Mg.philol., lektore, Svešvalodu studijas juristiem
DU
Svešvalodu (vācu valoda)
centrs
Dmitrijs
Mg.hist., lektors, DU Studiju darbs
Oļehnovičs
Vēstures katedra
Politoloģija
Latvijas valsts un tiesību
vēsture
Inguna Teilāne
Mg.philol., lektore, Runas māksla
DU Latviešu valodas
katedra
Diāna Ozola
Mg.philol., lektore, Svešvalodu studijas juristiem
DU
Svešvalodu (angļu valoda)
centrs
Ainārs Faibuševičs Mg.philol.,
Svešvalodu studijas juristiem
viesasistents,
DU (angļu valoda)
Svešvalodu centrs
Nikolajs Jefimovs Mg.iur.,
Mg.oec., Civiltiesību vispārīgie pamati
lektors, DU Tiesību
Studiju darbs
katedra
Maģistra darba izstrāde
Komerctiesību aktuālās
problēmas
Starptautiskās komerctiesības
Diplomdarba izstrāde
Komerctiesības

B
B
B
B
A
A
C
A
C

C

A

B
A

B
C
C
B
A
A

B
A
B
A

A

A

B
B
A
B
B
A
B

Pašvaldību tiesības
40)

Ināra Dališevska

41. Mihails
Aleksejevs
42. Irēna Pučkina
43. Sergejs Poļanskis

Mg.iur., vieslektore

Studiju darbs
Maģistra darba izstrāde
Diplomdarba izstrāde
Ģimenes un mantojuma tiesības
Darba tiesības
Lektors, DU Fizikas Vides aizsardzība
un
matemātikas
katedra
Lektore, DU Ķīmijas Civilā aizsardzība
un
ģeogrāfijas
katedra
Mg.philol., lektors,
Profesionālā angļu valoda
DU Svešvalodu
(valodas prasmju uzlabošana)
katedra
Profesionālā angļu valoda
(valodas funkcionālā lietojuma
pilnveide)

44. Inesa Antonova

Mg.philol., Asistente,
Profesionālā angļu valoda
DU Svešvalodu
(valodas prasmju uzlabošana)
katedra

B
B
A
A
B
B
A

A

A

A

A

Profesionālā angļu valoda
(valodas funkcionālā lietojuma
pilnveide)

A

45. Jeļena Antoņeviča Mg.prof.tulk.,
Profesionālā angļu valoda
asistente, DU Angļu
(valodas prasmju uzlabošana)
filoloģijas
un
translatoloģijas
Profesionālā angļu valoda
katedra
(valodas funkcionālā lietojuma
pilnveide)

A

46. Solveiga Liepa

Mg.philol., asistente,
Profesionālā angļu valoda
DU Angļu filoloģijas
(valodas prasmju uzlabošana)
un
translatoloģijas
katedra
Profesionālā angļu valoda
(valodas funkcionālā lietojuma
pilnveide)

A

Dr.philol., docente,
Profesionālā angļu valoda
DU Angļu filoloģijas
(valodas prasmju uzlabošana)
un
translatoloģijas
katedra
Profesionālā angļu valoda
(valodas funkcionālā lietojuma
pilnveide)

A

Juridiskā metodoloģija
Tiesiskās izziņas metodoloģija
Maģistra darba izstrāde
Latvijas un Eiropas Savienības
tiesību pilnveides problēmas
Studiju darbs
Diplomdarba izstrāde
Promocijas darba izpilde

B

47. Evita Badina

48.

Anatolijs Kriviņš

49.

Sandra Kaija

50.

Uldis Ķinis

Dr.iur., docents, DU
Tiesību katedra

Dr.iur.,
viesprofesore, DU
Tiesību katedra
Dr.iur., asociētais
viesprofesors, DU
Tiesību katedra

A

A

A

A
A
A
B
A
A

Promocijas darba izpilde

A

Promocijas darba izpilde

A

51.

Maija Burima

Dr.fil., profesore, DU Kvalitatīvās pētniecības
HF
Latviešu metodes
literatūras un kultūras
katedra

A

1.5.2. Akadēmiskā personāla kvalifikācija
Akadēmiskā personāla kvalifikācija (skat. akadēmiskā personāla CV 3.pielikumā) atbilst Augstskolu
likuma prasībām par studiju programmu realizēšanu universitātes tipa augstskolā. No studiju
programmas realizēšanā iesaistītajiem docētājiem 29 27 26 jeb 76 77% 67% 70% ir doktora grāds. 90
88% 84% docētāju pamatdarbs ir DU.
Studiju virzienā strādā astoņi 10 profesori, septiņi pieci trīs divi asociētie profesori, 13 docenti, viens
vadošais pētnieks, viens pētnieks, seši septiņi astoņi lektori un divi viens trīs asistenti.

1.6. PĒTNIECISKĀS DARBĪBAS UN ZINĀTNISKO PROJEKTU IETEKME UZ STUDIJU DARBU
1.6.1. Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība un tā ietekme uz studiju
darbu
Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība dod iespēju docētājiem nepārtraukti pilnveidoties savā
profesionālajā darbā, jo, lai veiktu pētījumus, pētniekam jābūt informētam par jaunākajiem
atklājumiem un teorētiskajām atziņām savā pētniecības jomā. Pētnieciskais darbs prasa būt
kompetentam pētniecības metodoloģijā. Šīs zināšanas tālāk tiek izmantotas, vadot studējošo
zinātniskos darbus. Treškārt, par pētnieciskā darba rezultātiem docētāji informē studējošos savu lasīto
kursu ietvaros.
Docētāji piedalās vietējos un starptautiskos projektos, apmeklē gan starptautiskās, gan Latvijas mēroga
konferences. Šīs aktivitātes studējošiem nodrošina iespējas iepazīties ar aktuālām zinātniski
teorētiskajām atziņām un praktiskajiem pētījumiem, kas veikti gan pasaulē, gan Latvijā, jo docētāji
jaunākās atziņas no konferencēm integrē savu kursu saturā.
Studiju programmā iesaistīto mācībspēku zinātniski pētnieciskā darbība pozitīvi ietekmē studiju
procesu gan tiešā veidā, iesaistot studējošos pētnieciskajā darbībā, gan netieši, jo mācībspēki, strādājot
ar literatūru un jaunākajām publikācijām par daudzveidīgajiem pētnieciskajiem jautājumiem, arī paši
iegūst augstāku akadēmisko kompetenci, kā arī profesionālās iemaņas, kas veicina studiju materiāla
labāku izklāstu.
Iesaistot studējošos pētniecībā, tiek turpinātas Sociālo zinātņu fakultātes tradīcijas, kā arī veidota
vienota pētnieciskā darba sistēma studiju virziena ietvaros. Tas studējošajos izraisa interesi par
daudzveidīgajiem pētījumu jautājumiem, un dod viņiem papildus pieredzi saskatīt un risināt problēmas
arī ārpus studiju programmas.
Galvenie ar studiju virziena realizāciju saistītie pētījumu virzieni ir:


noziedzība un tās novēršana;



kriminālsodu izpildes sistēmas pilnveidošana;



kriminālpolitikas liberalizācijas iespējas;



cilvēktiesības;



noziegumu atklāšana un izmeklēšana;



policijas darba organizācija;



starptautiskās komerctiesības;



pašvaldību darbības tiesiskais regulējums;



publisko tiesību subjektu attiecības.

Studiju programmā iesaistītie docētāji regulāri iepazīstina zinātnieku aprindas ar savu pētījumu
rezultātiem, piedaloties zinātniskajās konferencēs, simpozijos, kongresos Latvijā un ārvalstīs, kā arī
publicējot savus pētījumus un piedaloties projektos.
AKADĒMISKĀ PERSONĀLA IESAISTĪŠANĀS PROJEKTOS:


IZM projekts „Tiesiskā kultūra Latvijai integrējoties ES izglītības sistēmā”. 2008.g. (Dr.iur.
J.Mašošins, Mg.iur. Ē.Krutova).



Leonardo da Vinči projekts LV-344 „Starptautiskā nozieguma veida – automašīnu zādzības –
novēršanas un apkarošanas metodikas jaunumu apgūšana un pieredzes apmaiņa.” Daugavpils,
2009 (Dr.iur. J.Teivāns-Treinovskis).



2015.g.-2016.g. – 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 O.Lavriņenko.



Ieslodzījuma vietu pārvaldes esošās personāla izglītības programmas ''Ieslodzījuma vietu
apsardze'' pilnveides un Valsts probācijas dienesta darbinieku profesionālās pilnveides
programmas satura aktualizācijas projekts, 2017.gada augusts-2018.gada marts (V.Zahars,
A.Matvejevs, J.Teivāns-Treinovskis, N.Jefimovs, T.Uzole).

1.6.2. Akadēmiskā personāla zinātnisko publikāciju un mācību literatūras
saraksts (par pārskata periodu)
Studiju programmā iesaistītie docētāji regulāri iepazīstina zinātnieku aprindas ar savu pētījumu
rezultātiem, piedaloties zinātniskajās konferencēs, simpozijos, kongresos Latvijā un ārvalstīs, kā arī
publicējot savus pētījumus, izdodot monogrāfijas un piedaloties projektos. Galvenās publikācijas
pēdējo gadu laikā:
1. Zahars, V. (2011). Latvijas kriminālpolitika: retrospekcija un nākotnes vīzija. Monogrāfija.
Daugavpils, Saule.
2. Zahars V. (2012). Īss Eiropas cilvēktiesību kurss. Mācību līdzeklis. Daugavpils: Daugavpils
Universitātes akadēmiskais apgāds „Saule”. 131 lpp. 2012
3. Ivančiks J. Investigative Field Work Law – Problems and Perspectives. Quality of Legal Acts
and its Importance in Contemporary Legal Space. University of Latvia. A. Liepiņa., 2012, lpp.
242-249
4. Ivančiks J. Narkomānija – mūsdienu tendences un problēmas. Administratīvā un Kriminālā
Justīcija. 1/2012., 16.-24.lpp
5. Baikovs A., Zariņš I. Juridiskās atbildības teoretiskās un praktiskās problēmas. Theoretical and
Practical Problems of Legal Liability. XIII starptautiskā zinatniska konference „Ilgtspējīga
uzņemējdarbība mainīgos ekonomiskos apstākļos”. SIA „Biznesa augstskola Turība”,Rīga,
2012 – EBSCO
6. Байков А. Правовое регулирование электронных сделок в ЕС и Латвии: проблемы
теории и правоприменительной практики. Daugavpils Universitātes Sociālo zinātņu
fakultātes starptautiskās zinātniskās konferences „Eiropas integrācijas sociālā un ekonomiskā
dimensija: problēmas, risinājumi, perspektīvas” materiāli (2011. gada 3. – 5. novembris). II
DAĻA. VALSTS UN TIESĪBU AKTUĀLĀS PROBLĒMAS. Daugavpils universitātes
Akadēmiskais apgāds „SAULE”universitātes Akadēmiskais apgāds „SAULE”, 2012, 133. 149.lpp. GESIS

7. Байков А.М. Наука гражданского права Латвии: история и современное состояние.
Журнал "Российское право: образование, практика, наука". №6 (77), 2012. Издательский
дом «Уральская государственная юридическая академия»), с.87 – 94
8. Байков А.М. Трансформация парадигмы трудового права Латвии в постиндустриальную
эпоху. The Baltic course. International magazine for decision makers. 24.04.2012
9. Василевич Г.А., Казака С., Мешков В.М., Соколов А.Н., Тейван-Трейновский Я.С.
(2010). Специальные следственные действия. Коллективная монография. Калининград:
КЮИ. Monogrāfija.
10. Teivāns-Treinovskis, J. (2010). „Management problems of resocialisation and educational
process in the places of imprisonment”.// Regional Review. Daugavpils: Saule (EBSCO).
11. Teivāns-Treinovskis, J. (2009). „Probācijas sistēma Latvija: Tendences, problēmas,
perspektīvas”. Monogrāfija. Daugavpils: Saule.
12. Teivāns – Treinovskis J., Волов В.Д. Пробация как социальнo-правовое воздействие на
личность с противоправным поведением. СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(Sotsiologicheskie issledovaniya) - №11, 2012. С.105-112 , Москва. SCOPUS
13. Teivāns-Treinovskis J. Jaundzimuša bērna slepkavības kvalifikācijas teorētiskie un
prakstiskie aspekti. Administratīvā un kriminālā justīcija, Nr.4., 2012. Rīga
14. Teivāns-Treinovskis J. Действие институтов ювенальной юстиции на постсоветском
пространстве. Калининград: Калининградский филиал СПбУ МВД России, 2012
15. Радионовс Я. Правовая система и юридическая наука России, Литвы и Латвии в период
20-летия после распада СССР: проблемы, тенденции и перспективы развития.
Материалы международной научно - практической конференции. (Каунас, 13-14 мая
2012). Санкт- Петербург-Каунас. с. 49-52
16. Григонис З.П., Радионовс Я. Постсоветское гражданское законодательство Латвии и
Литвы. МИР ЭКОНОМИКИ И ПРАВА.Федеральный научно-теоретический журнал. №
4. «Межотраслевой научно-издательский и Образовательный журнал»
17. Matvejevs, A. (2009). Policijas darbības teorijas attīstības tendences. Monogrāfija. Rīga, SIA
„Petrovskis un KO,” 327. lpp.
18. Matvejevs A. Policijas zinātnes attīstība Eiropā. Daugavpils Universitātes Sociālo zinātņu
fakultātes starptautisko zinātnisko konferenču rakstu krājums „Starptautiskās zinātniskās
konferences „Eiropas integrācijas sociālā un ekonomiskā dimensija: problēmas, risinājumi,
perspektīvas” materiāli. Valsts un tiesību aktuālās problēmas.” Daugavpils: Daugavpils
Universitātes Akadēmiskais apgāds „Saule”, 2012, 387-395
19. Mašošins J. Обеспечение экономического правопорядка методами криминалистической
превенции. Starptautiskās zinātniskās praktiskās konferences „Социально-экономическое
развитие государства в условиях мирового финансового кризиса» materiālu krājums.
Филиал ФГБОУ ВПО Тюменский гос.университет в г.Шадринске, 2012., lpp. 305-313.
20. Aleksandrs Matvejevs LEGAL REGIMES IN POLICE ACTIVITY AT LATVIAN
SECURITY POLICY. Journal of Security and Sustainability Issues ISSN 2029-7017/ISSN
2029-7025 online 2013 Volume 3(1): 23–30 http://dx.doi.org/10.9770/jssi.2013.3.1(3)
(SCOPUS).
21. Kokina, I. & Davidova, J. (2013) Analysis of Latvian organizational culture in relation to
leadership gender roles. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 106, 445-455. Available
online at www.sciencedirect.com Indexed in: 1) SCOPUS, 2) Thomson Reuter.
22. Kokina I., Ostrovska I. (2013). The Analysis of Organizational Culture with the Denison Model
(The Case Study of atvian Municipality). European Scientific Journal (ESI), special edition,
Vol. 1, p. 362-368. December, 2013. ISSN: 1857-7431 (online). In 28 database (Index),

including EBSCO, Index Copernicus, Gale`s Academic Database, Academic Keys, Research
Bible u.c.
23. V.Zahars. (2014) Kriminālpolitika: mūsdienu tendences un procesi. Monogrāfija. DU
Akadēmiskais apgāds ''Saule'', 143 lpp., ISBN 978-9984-14-669-0.
24. V.Zahars, M.Stivrenieks (2013). Security implementation facets:convicted women
imprisonmemnt sentence execution. „Journal of security and sustainability issues” (SCOPUS).
25. Ivančiks J. 2014. Narkomānija – mūsdienu realitāte un posts. ž. Aministratīvā un Kriminālā
Justīcija. 2/2014., 11-19 lpp. ISSN 14O7-2971
26. Тейван-Трейновский Я., Анализ факторов риска преступности несовершенолетних в
Латвии.Criminology Journal of Baikal National University of Economics and Law. 2013. №
2. Ir iekļauts SCOPUS datu bāzē, ISSN 2071-8721 (Online),ISSN 1996-7756 (Print)
http://cj.isea.ru/pdf.asp?id=17304
27. J.Teivāns-Treinovskis. Nozieguma un noziedzīguma jēdziena saturs. Daugavpils Universitātes
Sociālo zinātņu fakultātes starptautisko zinātnisko konferenču rakstu krājums. II Daļa. Valsts
un tiesību aktuālās problēmas. -Daugavpils Universitāte, 2014, ISBN 978-9984-14-688-1,
ISSN 2255-8853
28. Teivans-Treinovskis J., Lavrinenko O., Lavrinovicha I. Influence of education on
unemployment rate and incomes of residents. Paris. 2014. . P 3824-3831. Ir iekļauts
SCIENCEDIRECT
datu
bāzē
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815011799
29. Teivāns-Treinovskis J., Tumalavičius V., Ivančiks J. Security of society: Narcotics and drug
adiction in Latvia and Lithuania. Journal of Security and Sustainability Issues. The General
Jonas Žemaitis Military Academy of Lithuania, Nr.4(4), Pages 353-368. Ir iekļauts SCOPUS
datu
bāzē,
2015
http://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.084936941386&origin=resultslist&sort=plff&src=s&sid=EEA604981F7225182E3A41219BAD234B.fM4vPBipdL1BpirDq5Cw%3a180
&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=18&s=AUID%2856096110000%29&relpos=1&citeCnt=0&searchTerm=
30. Teivāns-Treinovskis J., ŅesterovaM.., Ivančiks J. Security and public safety: Impact of gender
on prisoners' justice perception. Journal of Security and Sustainability Issues. The General
Jonas Žemaitis Military Academy of Lithuania, Nr.4(4), Pages 403-413. Ir iekļauts SCOPUS
datu
bāzē,
2015
http://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.084936947333&origin=resultslist&sort=plff&src=s&sid=EEA604981F7225182E3A41219BAD234B.fM4vPBipdL1BpirDq5Cw%3a180
&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=18&s=AUID%2856096110000%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
31. V.Zahars, M.Stivrenieks. 2014. Security Implemetation Facets: Convicted Women
Inprisonment Sentence Execusion. Journal of Security and Sustainability Issues (SCOPUS),
ISSN
2029-7017,
pieejams:
http://jssidoi.org/dok/JOURNAL%20OF%20SECURITY%20AND%20SUSTAINABILITY%
20ISSUES/2014%20Vol%203%20No3%20March/Journal%20of%20Security%20and%20Sust
ainability%20Issues%20Nr3_%203_4.pdf Lietuva.
32. V.Zahars, M.Stivrenieks. 2015. Security Implementation Facets: Peculiarities of Execution of
the Sentence of Imprisonment in Respect of Convicted Minors. Journal of Security and
Sustainability Issues (SCOPUS), ISSN 2029-7017, pieejams: http://jssidoi.org/jssi/volume-4number-3-2015-march/ Lietuva.
33. Aleksejs Ruža, Iveta Ruža, Vitālijs Raščevskis, Aleksejs Vorobjovs, Vadims Murasovs. (2016).
Safety and security in the EU: perception of Latvian residents. // Journal of security and

sustainability issues. Vol. 5, Nr. 3. Pp. 367-375. ISSN 2029-7017 (print), ISSN 2029-7025
(online) (SCOPUS, EBSCO) http://dx.doi.org/10.9770/jssi.2016.5.3(5)
34. Murasovs, V., Ruza, A., Dombrovskis, V. &, Rascevskis, V. (2015) Expecting Refugees in
Latvia: Intergroup anxiety. Social Sciences Bulletin 2015(2): 60–75. (Indexed in EBSCO).
35. Uzole T. (2015) Career and education oriented adults’ beliefs about life. Journal:
TARPTAUTINIS VERSLAS: inovacijos, psichologija, ekonomika INTERNATIONAL
BUSINESS: Innovations, Psychology, Economics, Vol. 6, No 1 (10) RESEARCH PAPERS,
(Online ISSN 2345-0932), Vilnius 2015, p.p. 34-44.
36. Janis S. Teivans-Treinovskis, Olga Lavrinenko ASSESSMENT OF SOCIAL FACTORS AND
CONDITIONS OF DEVIANT BEHAVIOR IN THE MODERN SOCIETY Criminology
Journal of Baikal National University of Economics and Law 10(1):73-81. (Scopus).
37. Vitolds Zahars,Maris Stivrenieks. Security and Safety Enforcement Execution Peculiarities,Journal of Security and Sustainability Issues,Nr.6(1)-2016,pages 71-83,ISSN 2029-7017
print/ISSN 2029-7025,September 2016,Volume 6(1),Vilnius,2016 (SCOPUS database).
38. Teivans-Treinovskis, J.S., Lavrinenko, O.J.. Assessment of social factors and conditions of
deviant behavior in the modern society. Criminology Journal of Baikal National University of
Economics and Law. SCOPUS. Volume 10, Issue 1, 2016, Pages 73-81
39. Teivāns-Treinovskis J., Amosova J. Some Aspects of Criminal Environment Impact on
Business and Entrepreneurship Activities. ENTREPRENEURSHIP AND SUSTAINABILITY
ISSUES. 2016.WEB of Sciences. ISSN 2345-0282 (online) http://jssidoi.org/jesi/aims-andscope-of-research/
40. Jānis Ivančiks, Vladas Tumalavičius, Olekdandr Karpishchenko. (2016) ISSUES OF
SOCIETY SECURITY : PUBLIK SAFETY UNDER GLOBALISATION IN LITHUANIA.
Journal of SECURITY AND SUSTAINABILITY ISSUES. International Entrepreneurial
Perspectives and Innovative Outcomes. 2016. 5(4), 545-573 lpp. ISSN 2029-7017, ISSN 20297025 (online) SCOPUS
41. Igors Trofimovs, Jānis Ivančiks. (2017) PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF OPERATIONAL
AND INVESTIGATIVE ACTIVITIES AS A FACTOR OF STRENGTHENING OF THE
NATIONAL SECURITY. Journal of SECURITY AND SUSTAINABILITY ISSUES. ISSN
2029-7017 print ISSN 2029-7025 online 2017 September Volume 7 Number 1 , 55 - 66 lpp.
http://dx.doi.org/10.9770/jssi.2017.7.1(5). SCOPUS
42. Edvīns Šincāns, Jānis Ivančiks. (2017) EVALUATIONS OF ENERGY SECURITY
MEASURES: EXPERIENCE OF DIFFERENT COUNTRIES IN THE FIGHT UNLAWFUL
USE OF ELECTRICITY AND COMPARISON WITH LATVIA. Journal of SECURITY AND
SUSTAINABILITY ISSUES. ISSN 2029-7017 print/ISSN 2029-7025 online 2017 June
Volume 6 Number 4 , 547-562 lpp. http://doi.org/10.9770/jssi.2017.6.4(2). SCOPUS
43. Igors Trofimovs, Jānis Ivančiks. (2017) NATIONAL SECURITY STRENGTHENING
THROUGH THE OPERATIONAL ACTIVITIES LAW. Journal of SECURITY AND
SUSTAINABILITY ISSUES. International Entrepreneurial Perspectives and Innovative
Outcomes. 2017. March 6 (3), 391-400 lpp. ISSN 2029-7017, ISSN 2029-7025 (online)
SCOPUS
44. Jefimovs N., Lavrinenko O., Teivans-Treinovskis J. Issues in the area of secure development:
trust as an innovative system’s economic growth factor of border regions (Latvia-LithuaniaBelarus). Journal of Security and Sustainability Issues 6(3): 435-444., 2017.
Pieejams:http://jssidoi.org/jssi/papers/papers/view/220, ISSN 2029-7017 print ISSN 2029-7025
online. EBSCO Publishing, Scopus.
45. Jefimovs N. Towards conflict's settlement: development of the meaning of mediation in the
legal doctrine. Journal of Security and Sustainability Issues 6 (4): 665-672, 2017.
Pieejams: http://jssidoi.org/jssi/papers/papers/view/238, ISSN 2029-7017 print/ISSN 20297025 online. EBSCO Publishing, Scopus.
46. Lavrinenko O., Ohotina A., Amosova J., Teivans-Treinovskis J. (2017) Intercompany networks
of the cross-border region (Latvia-Lithuania-Belarus). Journal of Security and Sustainability
Issues. Volume 7, Issue 1, Pages 39-54. (SCOPUS)

47. Zahars V., Stivrenieks M. (2016.) Security and safety enforcment: execution
peculiarities. Journal of Security and Sustainability Issues 6(1):71-83.
DOI:http://jssidoi.org/jssi/papers/papers/bykeyword/177. (SCOPUS)
48. Vladas Tumalavičius, Ingrīda Veikša, Jānis Načisčionis, Vitolds Zahars, Veselin Draskovic.
Issues of the state and society security (part 1):ensuring public security in the fight against
crime,- Journal of Security and Sustainability Issues, Nr.3/2017,pages 401-418, ISSN 20297017 print/ISSN 2029-7025 online 2017 March Volume 6 Nr.3, Vilnius, 2017 (SCOPUS
database)
49. J. Teivāns-Treinovskis, J. Amosova, J. Načisčionis, M. Nesterova (2016) THE IMPACT OF
SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT LEVEL OF A COUNTRY ON THE TREND OF
THE PROPORTION OF VIOLENT CRIMES IN GENERAL CRIME STRUCTURE.
Journal of Security and Sustainability Issues 6(2):35–41. SCOPUS
50. Kokina I., (2016) Creative Personality and Motivation for Studies: How do they Correlate?
Lit Verlag Dr. W.Hopf Berlin, 2016. Current Trends in Higher Education in Europe. Aktuelle
Entwiccklungstendenzen im europaischen Hochschulwesen. Herausgegeben von/edited by
Oliver Holz, Maria Aleksandrovich, Herbert Zoglowek. ISBN 078-3-643-13419-6. p.p. 263279. Indexed in: Thomson Reuter.
51. Kokina, I., Drelinga, E., Zarina, S., & Iliško, D. (2017). Happy Child In A Secure
Environment: Psychologically Pedagogical View. ICCSBS 2017 - THE ANNUAL
INTERNATIONAL CONFERENCE ON COGNITIVE - SOCIAL, AND BEHAVIOURAL
SCIENCES Book Series: European Proceedings of Social and Behavioural
Sciences Volume: 20 Pages: 276-283 Published: 2017
http://dx.doi.org/10.15405/epsbs.2017.01.02.29
Indexed in: ISI Thomson Reuters WEB of SCIENCE.
Plašāka informācija par studiju programmā iesaistīto docētāju pētniecisko darbību atspoguļota
4.pielikumā.

1.6.3. Studējošo iesaistīšana pētnieciskajā darbā
Studējošie aktīvi tiek iesaistīti arī pētnieciskajā darbībā, savus pētījumus reprezentējot DU, SZF un
starptautiskajās zinātniskajās konferencēs:
1.6.3.1.tabula. Studējošo pētnieciskais darbs
Nr.
1.

Vārds Uzvārds
Edvīns Šincāns

2.
3.
4.
7.
8.
9.
10.

Edvīns Šincāns
Inese Boluža
Inese Boluža
Inese Boluža
Nikolajs Jefimovs
Nikolajs Jefimovs
Nikolajs Jefimovs

11.

Igors Trofimovs

12.
13.
14.
15.

Igors Trofimovs
Elmārs Šnevelis
Māris Stivrenieks
Pēteris Dedelis

Ziņojuma nosaukums
Administratīvo attiecību īpatnības ar Energoapgādes komersantu AS
„Latvenergo”
Nekustamā īpašuma atkārtotas atsavināšanas problemātika
Sektu darbība Latvijā. Tiesiskais regulējums
Policijas darbinieka palīga institūts Latvijā
Uz sabiedrību vērsta policijas darba problēmas Latvijā
Mediation as alternative for court proceedings
Mediācija un šķīrējtiesa: kopīgais un atšķirīgais
State national security: aspect of recorded crime. Journal of security
and sustainability issues, the general jonas žemaitis military academy of
lithuania, nr.2(2), 2012. Ebsco
Iekļūšana kā kvalificējošas pazīmes jēdziens krimināltiesībās un ar to
saistītās samērīguma principa ievērošanas problēmas
Kriminālpolicijas attīstības tendences un perspektīvas
Nepilnības ceļu satiksmes likumā un to novēršanas īpatnības
Iekšējās kārtības noteikumi brīvības atņemšanas iestādēs
Risku un vajadzību novērtējuma tiesiska reglamentācija un pielietojums
sodu izpildes procesā

16.

Zigmārs Andrejevs

Anabolisko steroīdu problemātika Latvijas republikas likumdošanā

17.

Renārs Kancāns

18.

Renāte Vilmane

19.

Vladas Tumalavičius

20.

Vladas Tumalavičius

21.

Vladas Tumalavičius

22.

Inese Boluža

23.

Māris Stivrenieks

24.

Iveta Adijāne

25.

Edvīns Šincāns

26.

Inese Boluža

27.

Inese Boluža

28.

Inese Boluža

29.

Nikolajs Jefimovs

30.

Vilmārs Kučāns

31.

Māris Stivrenieks

32.

Edvīns Šincāns

Latgaliešu valodas tiesiskais statuss Latvijas republikā: problēmas un
perspektīvas
Nāvessoda atcelšanas tiesiskā evolūcija Latvijas republikā (1991.–
1996.–2011.)
XV International scientific conference „The Network as a Space for
Socioeconomic Cooperation in Central and Eastern Europe”,
presentation „National Security: The new Tasks and Challenges for
Lithuania”, „Ēnergy Independence as a Factor of Sustainable
Development and Safety of Latvia and Lithuania”,25.05.2014.25.05.2014., Nalenczew, Poland
DU 8. Starptautiskā zinātniskā konference „Sociālās zinātnes
reģionālajai attīstībai 2013”, ar referātu „Правовые аспекты
мотивации государственных служащих: сравнительный анализ
Литвы и Латвии”, 2013. gada 10.-12. oktobris, Daugavpils, Latvija
9th PhD Students International Conference „New Approaches in
national Security” of Borno University of Defense”, presentation
„Lithuanian Trends of National security in the Baltic Sea Region”,
february 5, 2014, Brno, Czech Republic
DU 8. Starptautiskās zinātniskās konferences „Sociālās zinātnes
reģionālai attīstībai 2013” ar referātu „Policijas darbs likumpārkāpumu
prevencijā kā sabiedrības drošības garants.” 2013. gada 10.-12.
oktobris, Daugavpils, Latvija
DU 8. Starptautiskās zinātniskās konferences „Sociālās zinātnes
reģionālai attīstībai 2013” ar referātu „Soda izpildes režīma prasību
nodrošināšana daļēji slēgtajos cietumos.”
2013. gada 10.-12. oktobris, Daugavpils, Latvija
DU 8. Starptautiskās zinātniskās konferences „Sociālās zinātnes
reģionālai attīstībai 2013” ar referātu „Patvēruma procedūras un ar to
saistīto jēdzienu izpratne mūsdienās.”
2013. gada 10.-12. oktobris, Daugavpils, Latvija
DU 8. Starptautiskās zinātniskās konferences „Sociālās zinātnes
reģionālai attīstībai 2013” ar referātu „Elektroenerģijas nelikumīga
lietošana.”
2013. gada 10.-12. oktobris, Daugavpils, Latvija
DU 8. Starptautiskās zinātniskās konferences „Sociālās zinātnes
reģionālai attīstībai 2013” ar referātu „Policijas darbs likumpārkāpumu
prevencijā kā sabiedrības drošības garants.”
2013. gada 10.-12. oktobris, Daugavpils, Latvija
DU 56. Starptautiskā zinātniskā konferencē ar referātu „Valsts policijas
un pašvaldību policijas darbības aspekti”, 2014. gada 9.-11. aprīlis,
Daugavpils, Latvija
DU 56. Starptautiskā zinātniskā konferencē ar referātu „Valsts policijas
un pašvaldību sadarbības aspekti sabiedrības drošības stiprināšanai”,
2014. gada 9.-11. aprīlis, Daugavpils, Latvija
DU 56. Starptautiskā zinātniskā konferencē ar referātu „Alternatīvo
domstarpību risināšanas metožu perspektīvas Latvijas kriminālprocesa
tiesībās”, 2014. gada 9.-11. aprīlis, Daugavpils, Latvija
DU 56. Starptautiskā zinātniskā konferencē ar referātu „Noziedzīgi
iegūtu līdzekļu legalizācija”,
2014. gada 9.-11. aprīlis, Daugavpils, Latvija
DU 56. Starptautiskā zinātniskā konferencē ar referātu „Brīvības
atņemšanas soda izpildes režīma īpatnības aktuālajos cietumos”,
2014. gada 9.-11. aprīlis, Daugavpils, Latvija
DU 56. Starptautiskā zinātniskā konferencē ar referātu „Latvenergo as
security measures in collaboration with the national police to discover
criminal offences”,
2014. gada 9.-11. aprīlis, Daugavpils, Latvija

33.

34.

35.

36.

37.

38.
39.
40.
41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.
53.

DU 56. Starptautiskā zinātniskā konferencē ar referātu „Sadarbības ar
citām valstīm iespēju izmantošana noziegumu atklāšana Latvijā”,
2014. gada 9.-11. aprīlis, Daugavpils, Latvija
Iveta Adijāne
DU 56. Starptautiskā zinātniskā konferencē ar referātu „Valsts
robežsardzes loma patvēruma meklētāju tiesību nodrošināšanā”,
2014. gada 9.-11. aprīlis, Daugavpils, Latvija
Iveta Adijāne
DU 56. Starptautiskā zinātniskā konferencē ar referātu „Patvēruma
procedūras tiesiskā regulējuma vēsturiskā attīstība Latvijas
Republikā”, 2014. gada 9.-11. aprīlis, Daugavpils, Latvija
Jeļena Kaļiņina
DU 56. Starptautiskā zinātniskā konferencē ar referātu „Nepilngadīgais
pirmstiesas kriminālprocesā”, 2014. gada 9.-11. aprīlis, Daugavpils,
Latvija
Iveta Adijāne
SZF 9. Starptautiskā zinātniskā konferencē ar referātu „Patvēruma
procedūras ļaunprātīgas izmantošanas jēdziens”, 2014. gada 17.18.oktobris, Daugavpils, Latvija
Inese Boluža
SZF 9. Starptautiskā zinātniskā konferencē ar referātu „Sabiedrības
kontrole pār policiju ”, 2014. gada 17.-18.oktobris, Daugavpils, Latvija
Silvija Kotāne
SZF 9. Starptautiskā zinātniskā konferencē ar referātu „Sabiedrības
kontrole pār policiju ”, 2014. gada 17.-18.oktobris, Daugavpils, Latvija
Jeļena
Kaļiņina, SZF 9. Starptautiskā zinātniskā konferencē ar referātu „Advokāta loma
Jānis Radionovs
civilprocesā ”, 2014. gada 17.-18.oktobris, Daugavpils, Latvija
Vladas Tumalavičius
SZF 9. Starptautiskā zinātniskā konferencē ar referātu „Международно
правовые аспекты политики энергетической безопасности стран
вропейского союза”, 2014. gada 17.-18.oktobris, Daugavpils, Latvija
Inese Boluža
DU 57. Starptautiskā zinātniskā konferencē ar referātu „Policijas un
sabiedrības mijiedarbība”, 2015. gada 16.-17. aprīlis, Daugavpils,
Latvija
Deniss Ignatovs
DU 57. Starptautiskā zinātniskā konferencē ar referātu „Policijas un
sabiedrības mijiedarbība”, 2015. gada 16.-17. aprīlis, Daugavpils,
Latvija
Jeļena Kaļiņina
10.starptautiskā zinātniskā konference „Sociālās zinātnes reģionālajai
attīstībai 2015” ar referātu „Vajāšana – viena no vardarbības ģimenē
izpausmes formām”, 2015.gada 16.-17.oktobris.
Silvija Kotāne
10.starptautiskā zinātniskā konference „Sociālās zinātnes reģionālajai
attīstībai 2015” ar referātu „Noziedzīgi nodarījumi pret dabas vidi”,
2015.gada 16.-17.oktobris.
Deniss Ignatovs
10.starptautiskā zinātniskā konference „Sociālās zinātnes reģionālajai
attīstībai 2015” ar referātu „Sociāli ekonomisko un individuāli
kriminogēno faktoru mijiedarbība noziedznieka personības veidošanas
procesā”, 2015.gada 16.-17.oktobris.
Jeļena Amosova
Daugavpils Universitātes 58. Starptautiskā zinātniskā konference ar
referātu „Slepkavības priviliģētu sastāvu juridiskās kvalifikācijas
īpatnības”, 2016.gada 14.-15.aprīlī
Jeļena Kaļiņina
Daugavpils Universitātes 58. Starptautiskā zinātniskā konference ar
referātu „Emotional (psychological) domestic violence: responsibility,
prevention and combating perspective”, 2016.gada 14.-15.aprīlī
Silvija Kotāne
Daugavpils Universitātes 58. Starptautiskā zinātniskā konference ar
referātu „Essential harm in environmental crime”, 2016.gada 14.15.aprīlī
Jānis Kāršenieks
Daugavpils Universitātes 58. Starptautiskā zinātniskā konference ar
referātu „Latvian administrative territorial reform assessment”,
2016.gada 14.-15.aprīlī
Marina Proshina
Daugavpils Universitātes 58. Starptautiskā zinātniskā konference ar
referātu „Mediācijas jēdziena izpratne juridiskajā doktrīnā”, 2016.gada
14.-15.aprīlī
Elīna
Radionova- The 59th International Scientific Conference of Daugavpils University
Girsa
– Daugavpils, Latvija 07.04.2017
Elīna
Radionova- SOCIAL TRANSFORMATIONS IN CONTEMPORARY SOCIETY
Girsa
2017 – Viļņa, Lietuva 01.-02.06.2017
Igors Trofimovs

54.

Jeļena Kaļiņina

11. Starptautiskā zinātniskā konference “Sociālās zinātnes reģionālajai
attīstībai 2016”. 14.10-15.10.2016. Referāts: „Nolēmuma par
aizsardzību pret vardarbību nepildīšana”
Daugavpils Universitātes 58.starptautiskā zinātniskā konference. 2017,
ISBN 978-9984-14-797-0 Referāts: “Definition of domestic violence:
content and interpretation”
Starptautiskā zinātniskā konference "Sociālās zinātnes reģionālajai
attīstībai 2016". Referāts "Noziedzīgu nodarījumu dekriminalizācijas
īpatnības un ar to saistītās problēmas"
DU 59. Starptautiskā zinātniskā conference. Referāts "Criminal
offenses decriminalization characteristics and related problems"

55.

Jeļena Kaļiņina

56.

Jānis Kāršenieks

57.

Jānis Kāršenieks

58.

Silvija Kotāne

59.

Nataļja Saratova

60.

Nataļja Saratova

61.

Irīna Poļevaja

62.

Renāte
Vilmane,
59th International Scientific Conference of Daugavpils University.
Rolands Siliņš
Daugavpils, Latvija, 2017.g. 6.-7.aprīlis. Referāts „National and
international aspects of the rule of law intertemporal applicability”.

64.

Iveta Adijāne

65.

Silvija Kotāne

66.

Ilga Trubiņa

Noziedzīgi nodarījumi pret dabas vidi, būtiska kaitējuma izvērtējums.
Referāts Daugavpils Universitātes Humanitāro un Sociālo zinātņu
institūta un Sociālo zinātņu fakultātes 11. starptautiskajā zinātniskajā
konferencē "Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2016".
Международная научно-практическая конференция „Проблемы
правового обеспечения безопасности личности, общества и
государства, секция „Проблемы права и государства””, 21-25
октября 2016 года, Новосибирский государственный технический
университет.
11.starptautiskā zinātniskā konference „Sociālās zinātnes reģionālajai
attīstībai 2016”, 2016.gada 14.–15.oktobrī, Daugavpils Universitāte.
11.starptautiskā zinātniskā konference „Sociālās zinātnes reģionālajai
attīstība 2016”. Daugavpils Universitāte, Latvija, 2016.g. 14.15.oktobris. Referāts „Favor defensionis izpausme Latvijas un ārvalstu
kriminālprocesā”.

59th International Scientific Conference of Daugavpils University.
Daugavpils, Latvija, 2017.g. 6.-7.aprīlis. Referāts „Activities of the
state border guard after submission of the application for granting
refugees or alternative status”.
59th International Scientific Conference of Daugavpils University.
Daugavpils, Latvija, 2017.g. 6.-7.aprīlis. Referāts „Aspects of the
development of environmental criminal – legal protection in the
Republic of Latvia, 1990-2017”.
59th International Scientific Conference of Daugavpils University.
Daugavpils, Latvija, 2017.g. 6.-7.aprīlis. Referāts „Crime relapse and
its prevention”.

1.6.3.2.tabula.Studējošo iesaistīšanās zinātniskajos projektos
Nr. Studenta vārds,
uzvārds

Programma,
kurss

Projekta nosaukums, dalībnieki, realizēšanas
laiks

1.

Vladas Tumalavičius

Doktora
studiju
programma
„Juridiskā
zinātne”, 3.k.

Nr.

Studenta vārds, uzvārds

1.

Vladas Tumalavičius

Programma,
kurss
Doktora studiju
programma
„Juridiskā
zinātne”, 3.k.

2.

Vladas Tumalavičius

Doktora studiju
programma
„Juridiskā
zinātne”, 3.k.

3.

Vladas Tumalavičius

Doktora studiju
programma
„Juridiskā
zinātne”, 3.k.

4.

Vladas Tumalavičius

Doktora studiju
programma
„Juridiskā
zinātne”, 3.k.

5.

Inese Boluža

6.

Māris Stivrenieks

7.

Iveta Adijāne

8.

Edvīns Šincāns

Doktora studiju
programma
„Juridiskā
zinātne”, 3.k.
Doktora studiju
programma
„Juridiskā
zinātne”, 3.k.
Doktora studiju
programma
„Juridiskā
zinātne”, 2.k.
Doktora studiju
programma
„Juridiskā
zinātne”, 3.k

Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas
pārrobežu
sadarbības programmas 2007.-2013.g. projekts
„Vienotās
uzņēmējdarbības
atbalsta
un
sadarbības veidošanas sistēmas izveide Latvijas,
Lietuvas un Baltkrievijas ilgtspējīgai pārrobežu
sadarbībai (B2B)”, Vienošanās Nr.5-63/3,
projekta vadītāja no DU vad.pētn. O.
Lavriņenko, eksperts no Lietuvas puses –
V.Tumalavičius, realizēšanas laiks: 12.2013.12.2014.

1.6.3.3.tabula. Studējošo publikācijas
Publikācijas nosaukums, izdošanas vieta, gads
Third-country nationals councelling as a prerequisite
for their integration into society: a case of a
Lithuanian region. International Scientific-Analitical
Journal „Economisti”. Ivane Javakhishvili Tbilisi
State University Paata Gugushvili Institute of
Economics. Nr.1.p.9-18., Tbilisi. (2014)
National Security: The New Tascs and Challenges
for Lithuania. Meandry Wspolpracy sieciowej w
Europie Srodkowej I Wschodniej. Pod redakcja
Slawomira Partickiego. Lublin: wydawnictwo KUL,
p.81-83. (2014)
Energy Independence as a Factor of Sustainable
development and safety of Latvia and Lithuania.
Meandry Wspolpracy sieciowej w Europie
Srodkowej I Wschodniej. Pod redakcja Slawomira
partickiego. Lublin: wydawnictwo KUL, p.53-61.
(2014)
Правовые аспекты мотивации государственных
служащих: сравнительный анализ Литвы и
Латвии. 8. Starptautiskās zinātniskās konferences
„Sociālās zinātnes reģionālai attīstībai 2013” rakstu
krājums. (2014)
Policijas darbs likumpārkāpumu prevencijā kā
sabiedrības drošības garants. DU 8. Starptautiskās
zinātniskās konferences „Sociālās zinātnes reģionālai
attīstībai 2013” rakstu krājums, 46.-54.lpp. (2014)
Soda izpildes režīma prasību nodrošināšana daļēji
slēgtajos cietumos. DU 8. Starptautiskās zinātniskās
konferences „Sociālās zinātnes reģionālai attīstībai
2013” rakstu krājums, 89.-96.lpp. (2014)
Patvēruma procedūras un ar to saistīto jēdzienu
izpratne mūsdienās. DU 8. Starptautiskās zinātniskās
konferences „Sociālās zinātnes reģionālai attīstībai
2013” rakstu krājums, 147.-156.lpp. (2014)
Elektroenerģijas nelikumīga lietošana.
DU 8. Starptautiskās zinātniskās konferences
„Sociālās zinātnes reģionālai attīstībai 2013” rakstu
krājums, 240.-255.lpp. (2014)

Jeļena Amosova

Doktora studiju
programma
„Juridiskā
zinātne”, 2.k

11.

Jeļena Kaļiņina
(līdzautors Radionovs J.
)

Doktora studiju
programma
„Juridiskā
zinātne”, 1k.

12.

Jeļena Amosova

Doktora studiju
programma
„Juridiskā
zinātne”, 2.k.

13.

Jeļena Kaļiņina

Doktora studiju
programma
„Juridiskā
zinātne”, 1k.

14.

Deniss
Ignatovs Doktora studiju
(līdzautors J.Teivāns- programma
Treinovskis)
„Juridiskā
zinātne”, 2.k.

15.

Jeļena Kaļiņina

Doktora studiju
programma
„Juridiskā
zinātne”, 2.k.

16.

Jeļena Kaļiņina

17.

Jeļena Kaļiņina

Doktora studiju
programma
„Juridiskā
zinātne”, 2.k.
Doktora studiju
programma
„Juridiskā
zinātne”, 2.k.
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10.

Основные
особенностиразграничения
квалификации
убийства
младенца
и
несовершеннолетнего
лица
в
латвийском
законодательстве.
Starptautiskās
zinātniski
praktiskās konferences rakstu krājums „Актуальные
проблемы юридической науки”, Izdevniecība:
НГТУ, Novosibirskā, Krievijā, 2015.
Jeļena
Amosova Doktora studiju Some Aspects of Criminal Environment Impact on
(līdzautors J.Teivāns- programma
Business and Entrepreneurship Activities.
Treinovskis)
„Juridiskā
ENTREPRENEURSHIP AND SUSTAINABILITY
zinātne”, 2.k.
ISSUES. 2016.WEB of Sciences. ISSN 2345-0282
(online) http://jssidoi.org/jesi/aims-and-scope-ofresearch/
Advokāta loma civilprocesā. Daugavpils
Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes starptautisko
zinātnisko konferenču rastu krājums. Starptautiskās
zinātniskās konferences “Sociālās zinātnes
reģionālajai attīstībai 2014” (2015.gada 17.18.oktobris).II daļa. Valsts un tiesību aktuālās
problēmas. DU. Akadēmiskais apgāds “Saule”, 2015,
92.-98.lpp.
Classification peculiarities of murdering an underage
person in the criminal law of the republic of Latvia
// Daugavpils Universitātes 57. Starptautiskās
zinātniskās konferences rakstu krājums. DU
Akadēmiskais apgāds “Saule”, 2016.
Vajāšana – viena no vardarbības ģimenē izpausmes
formām // Starptautiskās zinātniskās konferences
„Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2015” rakstu
krājums. DU Akadēmiskais apgāds “Saule”, 2016.
52.-57.lpp.
Взаимосвязь социально-экономических и
индивидуально-криминогенных факторов в
прцессе формирования преступной личности //
Starptautiskās zinātniskās konferences „Sociālās
zinātnes reģionālajai attīstībai 2015” rakstu krājums.
DU Akadēmiskais apgāds “Saule”, 2016. 124.133.lpp.
„Vajāšana – viena no vardarbības ģimenē izpausmes
formām”. Starptautiskās zinātniskās konferences
„Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2015”
materiāli (2015.gada 16.-17.oktobris). II daļa. Valsts
un tiesību aktuālās problēmas. DU akadēmiskais
apgāds „SAULE”, 2016, ISBN 978-9984-14-770-3,
Electronic Journals Library of University of
Regensburg.
„Vardarbības ģimenē jēdziens un interpretācija”.
Administratīvā un kriminālā justīcija Nr.1 (78)/2017.
Baltijas Starptautiskās akadēmijas zinātniski teorētisks
žurnāls. 2017.
„ Nolēmuma par aizsardzību pret vardarbību
nepildīšana”. Starptautiskās zinātniskās konferences
„Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2016”
materiāli (2016.gada 14.-15.oktobris). II daļa. Valsts
un tiesību aktuālās problēmas. DU akadēmiskais
apgāds „SAULE”, 2017, ISBN 978-9984-14-812-0,
Electronic Journals Library of University of
Regensburg.

18.

Nataļja
Saratova Doktora studiju
(līdzautors J.Teivāns- programma
Treinovskis)
„Juridiskā
zinātne”, 1.k.

Проблемы обеспечения правосудия на стадии
судебного разбирательства в уголовном процессе
Латвии.
Starptautiskās
zinātniski
praktiskās
konferences rakstu krājums „Актуальные проблемы
юридической
науки”,
Izdevniecība:
НГТУ,
Novosibirskā, Krievijā, 2016.
Doktora studiju Noziedzīgu nodarījumu dekriminalizācijas īpatnības
programma
un ar to saistītās problēmas // DU SZF Starptautisko
„Juridiskā
zinātnisko konferenču rakstu krājums. II daļa. Valsts
zinātne”, 2.k.
un tiesību aktuālās problēmas. Daugavpils
Universitātes akadēmiskais apgāds "Saule", 2017.
Doktora studiju Noziedzīgu nodarījumu dekriminalizācijas īpatnības
programma
un ar to saistītās problēmas // Jurista vārds
„Juridiskā
(2017.gada 10.janvāris /NR. 2 (956);
zinātne”, 2.k.
Doktora studiju Fizisko personu datu aizsardzība darbā ar lietas
programma
materiāliem // Administratīvā un Kriminālā justīcija
„Juridiskā
Nr.1 (78) 1/2017 ISSN 1407-2971. Baltijas
zinātne”, 2.k.
Starptautiskās akadēmijas izdevums. 2017.
Doktora studiju “Noziedzīgi radīta būtiska kaitējuma dabas videi
programma
izvērtējums teorijā un praksē” - Publikācija Baltijas
„Juridiskā
Starptautiskās akadēmijas zinātniski teorētisks žurnālā
zinātne”, 3.k.
Administratīvā un Kriminālā Justīcija 2017/1;
bsa.edu.lv/docs/akj_012017.pdf
Doktora studiju
Noziedzīgi nodarījumi pret dabas vidi, būtiska
programma
kaitējuma izvērtējums. // Daugavpils Universitātes
„Juridiskā
Sociālo zinātņu zinātņu fakultātes starptautisko
zinātne”, 3.k.
zinātnisko konferenču rakstu krājums II daļa Valsts un
tiesību aktuālās problēmas. Daugavpils Universitātes
Akadēmiskais apgāds „Saule”, 2017. 270 lpp., ISBN
278-9984-14-812-0, 70.-78.lpp

19.

Jānis Kāršenieks

20.

Jānis Kāršenieks

21.

Jānis Kāršenieks

22.

Silvija Kotāne

23.

Silvija Kotāne

24.

Nataļja Saratova

25.

Jeļena Amosova
līdzautoriem)

(ar Doktora studiju
Lavrinenko O., Ohotina A., Amosova J., Teivansprogramma
Treinovskis J. (2017) Intercompany networks of the
„Juridiskā
cross-border
region
(Latvia-Lithuania-Belarus).
zinātne”, 3.k.
Journal of Security and Sustainability Issues. Volume
7, Issue 1, Pages 39-54. (SCOPUS)

Jeļena Amosova
līdzautoriem)

(ar Doktora studiju
J. Teivāns-Treinovskis, J. Amosova, J. Načisčionis,
programma
M. Nesterova (2016) THE IMPACT OF SOCIO„Juridiskā
ECONOMIC DEVELOPMENT LEVEL OF A
zinātne”, 3.k.
COUNTRY ON THE TREND OF THE
PROPORTION OF VIOLENT CRIMES IN
GENERAL
CRIME
STRUCTURE.
Journal of Security and Sustainability Issues 6(2):35–
41. SCOPUS

Doktora studiju
Cilvēktiesības kriminālprocesā. // Daugavpils
programma
Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes starptautisko
„Juridiskā
zinātnisko konferenču rakstu krājums Starptautiskā
zinātne”, 1.k.
zinātniskās
konferences
„Sociālās
zinātnes
reģionālajai attīstībai 2016” materiāli, II daļa. Valsts
un tiesību aktuālās problēmas, 270 lappuses,
Daugavpils Universitātes akadēmiskais apgāds
„Saule”, ISSN Nr.2255-8853

Studējošo pētniecisko prasmju attīstība ir viena no studiju virziena prioritātēm.

Pētniecības veicināšanai starptautiskā līmenī katru gadu DU tiek rīkota zinātniskā konference (papildus
informācija http://www.dukonference.lv). Studējošiem ir iespēja uzstāties konferencē ar ziņojumu par
veiktajiem pētījumiem, pēc konferences zinātniskie raksti tiek publicēti konferences materiālu
krājumā. Studējošajiem ir iespēja savus iesāktā pētījuma datus prezentēt, kā arī saņemt citu jauno
pētnieku viedokli, kas pozitīvi ietekmē studiju darbu un diplomdarbu izstrādes procesu. Studējošie
piedalās arī zinātniski pētniecisko konferenču organizēšanā un zinātnisko rakstu krājumu
sagatavošanā.
Visvairāk studentu pētnieciskais darbs tiek atspoguļots studiju darbos, diplomdarbos, maģistra darbos
un promocijas darbos. Studējošo pētnieciskais darbs ir saistīts ar nacionālo un starptautisko normatīvo
aktu, judikatūras un fundamentālās zinātniskās literatūras kritisku analīzi un konceptuāli jaunu
risinājumu izstrādi cilvēkdrošības un cilvēktiesību aizsardzības jomā.
Lai izpētītu citu valstu pieredzi, docētajiem un studējošajiem ir iespēja lekcijās un patstāvīgā darba
ietvaros izmantot universitātes bibliotēkā un katedrās, starptautiskajās datu bāzēs pieejamās
publikācijas, izmantojot bibliotēkas piedāvājumu, Internetā lietot specializētos pētniecības žurnālus un
jaunāko literatūru svešvalodās.

1.7. STUDIJU VIRZIENA TEHNISKAIS NODROŠINĀJUMS
1.7.1. Studiju virzienā iesaistītās struktūrvienības
Studiju virziena „Tiesību zinātne” īstenošanā galvenokārt iesaistīti Sociālo zinātņu fakultātes Tiesību
katedras docētāji. Atsevišķus studiju kursus nodrošina Informātikas katedra, Humanitāro un sociālo
zinātņu institūts, Sociālo pētījumu institūts, Ekonomikas katedra, Socioloģijas katedra, Ekonomikas un
Socioloģijas katedra Svešvalodu katedra, Sociālās psiholoģijas katedra, Pedagoģijas un pedagoģiskās
psiholoģijas katedra, Vēstures katedra, Latviešu valodas katedra, Latviešu literatūras un kultūras
katedra, Rusistikas un slāvistikas katedra, Angļu filoloģijas un translatoloģijas katedra.

1.7.2. Materiāli tehniskā bāze
Tiesību zinātnes studiju virziena galvenā īpatnība ir cieša akadēmiskā un zinātniski pētnieciskā darba
integrācija. No tā izriet virkne specifisku prasību nepieciešamajam materiāli tehniskajam
nodrošinājumam un telpām, kurās tiek realizēts studiju process. Studiju virziena “Tiesību zinātne”
īstenošanai tiek izmantota DU materiāli tehniskā bāze.
Studējošajiem ir iespēja izmantot labi aprīkotas auditorijas, datorklases un laboratorijas, kā arī
bibliotēkas un lasītavas.
Studiju process ir nodrošināts ar datortehniku, vizuālās prezentācijas tehniku, video filmēšanas
aparatūru, audio tehniku, kserokopēšanas tehniku.
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.
Studējošiem pieejamajos datoros tiek izmantotas gan standarta biroja programmas, programmatūra
darbam ar Internetu un informācijas publicēšanai tajā, gan specializētas programmas pētījumu
rezultātu apstrādē (SPSS programmas), sociālo un citu procesu modelēšanai. Datoros ir uzstādītas arī
programmas ar multimediju iespējām, kuras tiek izmantotas svešvalodas zināšanu uzlabošanai.
Auditorijas atbilst studiju procesa vajadzībām, ir nepieciešamais tehniskais aprīkojums. Studiju
procesā un patstāvīgo pētniecisko projektu realizēšanā studējošie var izmantot:


DU CISCO System Networking Local Academy datorklasi ar jaunu piekļuves tehnoloģiju;



DU Multimediju Centra tehniskos resursus;



datorklases (visiem datoriem ir Interneta pieslēgums un ir iespējams izmantot SPSS
programmas paketi datu apstrādei)



DU Informācijas Tehnoloģiju Centra tehniskos resursus;



kopēšanas iekārtas;



vizuālās prezentācijas iekārtas;



video filmēšanas, video montēšanas iekārtas, audio iekārtas;

Atsevišķos studiju kursos izmantojamo videomateriālu izgatavošanai tiek izmantotas Multimediju
Centra TV iekārtas un ierakstīšanas iekārtas.
Taču, ņemot vērā ļoti strauju valsts budžeta dotācijas samazinājumu, izveidojusies situācija, kad
pašreiz pietrūkst finansējuma mācību materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai (auditoriju un laboratoriju
papildus labiekārtošanai, mācību literatūras izdošanai, modernas pētnieciskās aparatūras iepirkšanai,
programmatūras iegādei, u.c. pasākumiem).
Lai nodrošinātu augstākās izglītības pieejamību personām ar kustību traucējumiem Daugavpils
Universitātes Mācību korpuss Vienības ielā 13, dienesta viesnīca Parādes ielā 11 ir aprīkota ar
uzbrauktuvi un kāpņu pacēlāju. Savukārt Mācību korpusā Parādes ielā 1 ir pieejams lifts.
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” notika telpu pielāgošana personām ar īpašām vajadzībām. Mācību
auditorijas ir 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 „Tiesību zinātne” nodrošināšanā iesaistītais palīgpersonāls ir galvenokārt katedru
lietvedības sekretārs un fakultātes lietvedis, kuru uzdevumi ir palīdzēt katedras vadītājam un
programmu direktoriem pārraudzīt darba organizācijas jautājumus, organizēt katedras apmeklētāju
pieņemšanu un sniegt nepieciešamo informāciju, kas saistīta ar katedras darbības 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.

1.8. ĀRĒJIE SAKARI
1.8.1. Sadarbība ar darba devējiem
Tiesību zinātnes studiju virziena absolventi spēj sekmīgi konkurēt gan Latvijas, gan Eiropas darba
tirgū. Daugavpils Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Tiesību katedrai ir nodibināti cieši sakari ar
Ieslodzījuma vietu pārvaldi, Daugavpils un Krāslavas rajona prokuratūrām, Latgales tiesas apgabala
prokuratūru, Daugavpils rajona tiesu, Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldi un Valsts probācijas
dienestu.

Aktīvi ar Tiesību katedru sadarbojas arī Daugavpils zvērināto notāru un advokātu kantori. 80% notāru
kantoru tehnisko darbinieku sastāda Daugavpils Universitātes studiju virzienā „Tiesību zinātne”
studējošie. Daugavpils rajona tiesas darbinieku štati (tiesnešu palīgi, sekretāri, tulki) pēdējos gadus tiek
komplektēti pārsvarā tikai no DU studējošajiem.
Jau kvalifikācijas prakses iziešanas gaitā Daugavpils un citu Latgales novadu darba devēji (Daugavpils
novada pašvaldības, AS „DITTON”, SIA „LATSPAS”, SIA”DARLEKS”, SIA REMPRO, Valsts
policija) pasūta Daugavpils Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Tiesību katedrai studiju virzienā
„Tiesību zinātne” studējošos praktikantus, lielākā daļa no kuriem vēlāk arī turpina savas darba
attiecības ar šiem darba devējiem.
Sadarbības ar darba devējiem un profesionālās pieredzes apguves veicināšanai studiju procesa ietvaros
SZF sastāvā tika izveidots Juridiskās palīdzības un uzņēmējdarbības atbalsta centrs, kura funkcijās
ietilpst studējošo profesionālo iemaņu pilnveidošana juridiskās palīdzības sniegšanā reģiona
iedzīvotājiem un uzņēmējiem, kā arī nākamo uzņēmumu darbinieku rekrutēšanas iespēju piedāvāšana
uzņēmējiem un iestāžu vadītājiem.
2016.gadā Daugavpils Universitāte noslēdza sadarbības līgumu ar Latvijas Republikas Juridiskās
palīdzības administrāciju par to, ka Daugavpils Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Juridiskās
palīdzības un uzņēmējdarbības atbalsta centrā iesaistītie studējošie un docētāji sniegs valsts apmaksātu
juridisko palīdzību personām, kurām tā būs nepieciešama. Uz šo brīdi Daugavpils Universitāte ir
vienīgā Latvijas augstskola, kurai ar Juridiskās palīdzības administrāciju ir noslēgts šāds līgums. Tas
sekmē Daugavpils Universitātes docētāju un studējošo saikni ar nozares praktisko darbību.

1.8.2. Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām
Daugavpils Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Tiesību katedra uztur ciešus sakarus ar citām
augstskolām, it sevišķi, ar Rīgas Stradiņa Universitāti, Rēzeknes Augstskolu un Biznesa Augstskolu
„Turība”, ar kurām Daugavpils Universitātei noslēgti sadarbības līgumi un kuru docētāji vada
nodarbības Daugavpils Universitātē un piedalās konferencēs.
No ārvalstu augstskolām Daugavpils Universitātes Sociālo zinātņu fakultātei ir noslēgti sadarbības
līgumi ar Mikolasa Romerio Viļņas Universitāti (Lietuva), Ziemeļaustrumvācijas Lejassaksijas
augstskolu, Polijas Ļubļinas Jāņa Pāvila II Katoļu Universitāti, Belostokas Universitāti un Toruņas
Universitāti, Bulgārijas Veļikatirnavas Universitāti, kuru docētāji pasniedz Daugavpils Universitātē un
piedalās tās rīkotajās zinātniskajās aktivitātēs.
Paplašinoties starptautiskajiem sakariem, ir vairāk iespēju apgūt Eiropas valstu pieredzi. Nostiprinās
SZF esošie zinātniskie sakari, tiek apgūtas jaunas metodes un tehnoloģijas studiju kvalitātes pilnveidei.
Notiek regulāra informācijas apmaiņa starp DU un ārvalstu mācībspēkiem, tiek veikti kopīgi pētījumi,
pieredzes apmaiņas vizītes, profesionālās pilnveides braucieni. DU SZF ir izveidojusies veiksmīga
sadarbība ar vairākām augstākās izglītības iestādēm ārvalstīs. Sadarbības rezultāts ir starptautisku
projektu izstrāde, konferenču un semināru organizēšana, kā arī studējošo apmaiņas programmu
īstenošana, kas veicina pozitīvas pieredzes ieviešanu Latvijas izglītības sistēmā un nodrošinās
programmas kvalitāti.
Studiju virzienā iesaistītie docētāji ERASMUS programmas apmaiņas ietvaros ir vadījuši nodarbības
Eiropas augstskolās: 2012.gada novembrī asoc.prof. Jānis Teivāns-Treinovskis, asist. Ilga Lavrinoviča
un vadošā pētniece Olga Lavriņenko - Toruņas Universitātē, Polijā. Asoc.prof. Aleksandrs Baikovs
katru gadu vada nodarbības WSAS, Varšavā, Polijā. 2013./2014.studiju gadā asoc. prof. I.Kokina
vadīja nodarbības Lithuanian University of Educational Sciences (Lihuania).
2013./.2014. studiju gadā profesors Vitolds Zahars piedalījās Mūžizglītības programmas Erasmus
ietvaros akadēmiskā personāla mobilitātē no 2013. gada 28. oktobra līdz 2013. gada 1. novembrim St.
Cyril and St.Methodius University in Veliko Turnovo, Bulgārijā.

1.8.2.1.tabula. DU SZF sadarbības partneri
Institūcija
Toruņas Nikolaja Kopernika Universitāte (Toruņa,
Polija)
Ļublinas Jāņa Pavila II varda nosauktā katoļu
universitāte (Ļublina, Polija)
Belostokas Universitāte (Polija)
Mikolasa Romerio Viļņas Universitāte (Lietuva)
Veļikotirnavas Universitāte (Bulgārija)
Rīgas Stradiņa Universitāte, Juridiskā fakultāte
(Rīga, Latvija)
Biznesa augstskola „TURĪBA”
Ziemeļaustrumvācijas Lejassaksijas augstskola
Novosibirskas
Federācija)

Valsts

Universitāte

Kontaktpersona
Dr.habil.oec., prof. Vojcehs
Kosiedowskis
Dr. sc.soc., prof. Slavomirs Partyckis

Dr.oec. Wieslaw Matwejczuk
Dr.iur., profesors V.Justickas
PhD., M. Petrova
Dr.iur., prof. A.Vilks
Dr.iur., prof.O.Joksts
Dr.iur.,prof. J.Načisčionis
Dr.iur. W.Gottwald,
Dr.iur. T.Schomerus
(Krievijas Dr.iur. M.Potapov

Asoc.prof. Irēna Kokina – Erasmus+ mobilitātes projekts, akadēmiskā personāla mobilitāte, HradecKralove Universitāte (Čehija) (septembris,2015)
Doc. J.Stašāne piedalījās personāla mobilitātē – apmācībā Lietuvā (Panevezio kolegija).
Doc. I.Kupšāne, 2017. gada maijs. Dalība Erasmus+ akadēmiskā personāla mobilitātē. Lekciju
docēšana Vītauta Dižā Kauņas universitātē Lietuvā.
Prof. Jānis Teivāns-Treinovskis, SZF lietvedes Svetlana Zelča un Kristīne Bule. Kazimiera
Simonavičius University, Lietuva (vispārējā personāla mobilitāte - apmācība) (01/08/2017 02/08/2017).
Prof. Irēna Kokina. University of Hradec Králové, Čehija (akadēmiskā personāla mobilitāte docēšana) (24/04/2017 - 27/04/2017).
Doc. Janīna Stašāne. Vilniaus University, Lietuva (vispārējā personāla mobilitāte - apmācība)
(06/07/2017 - 07/07/2017).
Prof. Jeļena Davidova. University of Hradec Králové, Čehija (akadēmiskā personāla mobilitāte docēšana) (24/04/2017 - 27/04/2017)
Prof. Maija Burima. Varna Free University, Bulgārija (vispārējā personāla mobilitāte - apmācība)
(01/09/2016 - 02/09/2016)
Doc. Evita Badina Erasmus + projekta ietvaros iedalījās akadēmiskā personāla mobilitātē Parīzē
(Francija).
Prof. Jeļena Davidova. Akadēmiskā lekcija “Muzikālā izglītība Latvijā” Nacionālajā Taičung Izglītības
Universitātē, Taivāna 2016.gada 29.aprīlī.
Prof. Jeļena Davidova. Lekciju cikls Hradec Kralove Universitātē (Čehija) Erasmus+ programmas
ietvaros 2017.gada 24.-27.aprīlī.

1.8.3. Ārvalstu docētāju skaits, kas strādā studiju virzienā
Studiju virzienā „Tiesību zinātne” strādā Dr.hab.iur., Dr.hab.psych. profesors Viktoras Justickas no
Mikolasa Romerio Viļņas Universitātes.
2017.gada 6.aprīlī starptautiskā projekta „Cilvēktirdzniecība: problēmas un risinājumi” ietvaros ar
vieslekciju bakalaura studiju programmas „Psiholoģija” un profesionālās bakalaura studiju
programmas „Tiesību zinātne” studējošajiem uzstājās M.A. praktiskajā filozofijā, Bth teoloģijā Sergejs

Mihailovs (Moldova, projekta līderis izglītības jomā) un Sven-Gunnar Liden (Zviedrija, projekta
vadītājs).

1.8.4. Studējošo skaits, kas studējuši ārzemēs
Profesionālās bakalaura studiju programmas „Tiesību zinātne” studējošie aktīvi piedalās studējošo
Mūžiglītības ERASMUS apmaiņas programmā.
2009./2010.studiju gadā profesionālās bakalaura studiju programmas „Tiesību zinātne” studējošie
J.Rimvids-Mickevičs un A.Petrova studēja Nikolaja Kopernika universitātē (Polijā), I.Leikuma un
S.Utkeviča studēja Madrides Universitātē (Spānijā).
2010./2011. studiju gadā profesionālās bakalaura studiju programmas „Tiesību zinātne” studējošie
J.Rimvids-Mickevičs un J.Sjanita kvalifikācijas praksē pieredzi guva Lietuvā uzņēmumā UAB
„INTER-GAZ LT”.
2011./2012.studiju gadā profesionālās bakalaura studiju programmas „Tiesību zinātne” studējošā
M.Siņicina studēja Nikolaja Kopernika Universitātē, Polijā.
2012./2013.studiju gadā profesionālās bakalaura studiju programmas „Tiesību zinātne” studējošie
Z.Andrejevs un R.Kancāns nosūtīti praksē uz UAB Amberline, Lietuvā.
2012./2013.studiju gadā profesionālās maģistra studiju programmas „Tiesību zinātne” studējošie
A.Fiļipova un N.Čerkasova – prakse Zarasai pašvaldībā Lietuvā.
2013./2014.studiju gadā doktora studiju programmas „Juridiskā zinātne” studējošais N.Jefimovs
studēja Mikolas Romeris Universitātē (Mykolas Romeris University) Lietuvā.
2013./2014.studiju gadā profesionālās maģistra studiju programmas „Tiesību zinātne” studējošais
B.Singh un profesionālās bakalaura studiju programmas „Tiesību zinātne” studējošie R.Jakovļeva,
K.Ploniša un K.Bērziņa studēja Nikolaja Kopernika Universitātē (Nicolaus Copernicus University)
Polijā.
2013./2014.studiju gadā profesionālās bakalaura studiju programmas „Tiesību zinātne” studējošie
J.Fedotova, E.Hrapāne un V.Kuzņecova studēja Sv.Kirila un Sv.Metodija Universitātē Veliko Tarnovo
(St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo) Bulgārijā.
2013./2014.studiju gadā profesionālās bakalaura studiju programmas „Tiesību zinātne” studējošie
G.Feldmane un Z.Kažus studēja Pāvila Jozefa Šafarika Universitātē (Pavol Jozef Šafarik University in
Košice)Slovākiijā.
2014./2015.studiju gadā profesionālās bakalaura studiju programmas „Tiesību zinātne” studējošie
J.Fedotova, E.Hrapāne un K.Miglāne studēja Sv.Kirila un Sv.Metodija Universitātē Veliko Tarnovo
(St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo) Bulgārijā. 21/09/2014 - 31/01/2015.
Studējošais Jevgēnijs Bogdāns izgāja kvalifikācijas praksi ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ,
Lietuvā.
2015./2016.st.g. PBSP „Tiesību zinātne” studējošā Jeļena Fedotova izgāja kvalifikācijas praksi
Bulgārijā – Momtchil Ivanov Law Office; PMSP „Tiesību zinātne” studējošais Zigmārs Andrejevs
izgāja kvalifikācijas praksi Lietuvā – uzņēmumā UAB AMBERLINE.
2016./2017.st.g. PMSP „Tiesību zinātne” studējošais Jevgēnijs Bogdāns ERASMUS programmas
ietvaros izgāja kvalifikācijas praksi Lietuvā, Zarasai novada pašvaldībā (07.11.2016.-28.05.2017.)

1.8.5. Ārvalstu studējošo skaits virzienā
2010./2011.studiju gadā profesionālajā maģistra studiju programmā „Tiesību zinātne” studentu
apmaiņas programmas ERASMUS ietvaros studēja Patrycja Anna Michalska un Marta Banas no

Toruņas Universitātes (Polija), 2012./2013.studiju gadā - Edyta Glab un Pawel Dariusz Piorkowski no
Nicolaus Copernicus University (Polija).
2013/2014 Profesionālajā maģistra studiju programmā „Tiesību zinātne” studē Bikram Singh no
Indijas.
2014/2015. Vladas Tumalavičius no Lietuvas studē doktora studiju programmā „Juridiskā zinātne”.
2015./2016.st. gada rudens semestrī PBSP „Tiesību zinātne” studēja Dominika Beckova un David
Barczi (University of Pavol Jozef Safarik, Slovakia).
Doktora studiju programmā „Juridiskā zinātne” studē Marina Proshina no Krievijas.

2. STUDIJU PROGRAMMU RAKSTUROJUMS
2.1. PROFESIONĀLĀ BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMA „TIESĪBU ZINĀTNE”
2.1.1. STUDIJU PROGRAMMAS MĒRĶI UN UZDEVUMI
Profesionālās bakalaura studiju programmas „Tiesību zinātne” mērķis ir nodrošināt kvalitatīvas uz
tiesību zinātni balstītas profesionālā bakalaura studijas, kuru apguves rezultātā studējošie būtu spējīgi
veikt juriskonsulta profesijai nepieciešamās darbības saskaņā ar starptautiskajiem, Eiropas Savienības
un nacionālajiem normatīvajiem aktiem.
Programmas uzdevumi:


izglītot piektā līmeņa profesionālās kvalifikācijas speciālistus tiesību nozarē, kā arī sekmēt to
konkurētspēju mainīgos sociālekonomiskajos apstākļos un starptautiskajā darba tirgū;



īstenot tiesību nozarei raksturīgu padziļinātu zināšanu apguvi, kas nodrošina iespēju izstrādāt
jaunas vai pilnveidot esošās sistēmas, un sagatavo jaunrades, pētnieciskajam un
pedagoģiskajam darbam nozarē;



veicināt personības vispusīgu attīstību, sniedzot plašas zināšanas to vēsturiskajā, ekonomiskajā,
politiskajā un filozofiskajā izpratnē;



attīstīt spēju analītiski izprast tiesības, pielietot likumus un citus normatīvos aktus;



nodrošināt studiju procesā iespēju apgūt nepieciešamo vadoša un radoša praktiska darba
pieredzi darbībai tiesību aizsardzības iestādēs, valsts un pašvaldību institūcijās un privātās
uzņēmējsabiedrībās, veicināt pētniecisko darbu tiesību zinātnes nozarē.

2.1.2. IEGŪSTAMIE STUDIJU REZULTĀTI ZINĀŠANU, PRASMJU UN KOMPETENČU FORMĀ
Nepieciešamos iegūstamos rezultātus šajā programmā nosaka juriskonsulta profesijas standarts.
Juriskonsults var ieņemt amatus valsts un pašvaldību institūcijās, iestādēs, autonomajos publisko
tiesību subjektos, komercsabiedrībās, nodibinājumos, nevalstiskajās, starptautiskajās un
pārnacionālajās organizācijās.
Juriskonsults civilprocesā, administratīvajā procesā, disciplinārlietās, kā arī starptautisko un
pārnacionālo tiesību jomā patstāvīgi veic darbības, kas saistītas ar materiālo un procesuālo tiesību
normu piemērošanu, kā arī veic citus darbus atbilstoši ieņemamā amata vai darba pienākumu
aprakstam. Juriskonsults izstrādā informatīvo ziņojumu un tiesību aktu projektus un juridiskos
dokumentus, piedalās un ved lietas kā pārstāvis tiesā un citās institūcijās.
Programmas apguves rezultātā absolvents apgūs un spēs demonstrēt:




zināšanas:
o valsts uzbūvē un tiesību aizsardzības iestāžu darbības organizācijā;
o tiesību teorijā un tiesību izcelsmē un attīstības vēsturē;
o cilvēktiesību ievērošanā un Eiropas institūciju darbības regulējumā;
o civiltiesisko deliktu, administratīvo pārkāpumu un noziedzīgo nodarījumu jēdzienu
analīzē;
o dažādu juridiskās zinātnes apakšnozaru materiālajās un procesuālajās tiesībās;
o informācijas tehnoloģiju jomā;
o profesionālajā ētikā un profesionālās saskarsmes jautājumos;
prasmes:
o brīvi orientēties Latvijas, pārnacionālajā un starptautiskajā tiesību sistēmā;

izmantot tiesību avotus un piemērot tiesību normas;
precīzi identificēt juridiskās problēmas un šo problēmu atrisināšanai nozīmīgos faktus;
ievērot profesionālās ētikas noteikumus un vispārpieņemtās morāles normas;
izmantot un piemērot juridiskās teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas jebkurā
darbā un amatā;
o brīvi pārvaldīt valsts valodu, pārzināt juridisko terminoloģiju un tās lietojumu valsts
valodā;
o brīvi pārvaldīt vismaz vienu svešvalodu, pārzināt šīs valodas juridisko terminoloģiju un
tās lietojumu;
o sarunvalodas līmenī pārvaldīt vismaz vēl vienu svešvalodu;
o izmantot juridiskās metodes juridisko problēmu un konfliktu risināšanā;
o piemēroties jebkura ieņemamā amata prasībām un veikt atbilstošos darba pienākumus;
o pastāvīgi papildināt savas zināšanas, apgūt jaunu informāciju un iemaņas;
o brīvi komunicēt ar kolēģiem un klientiem;
o lietot datorprogrammas un citas informācijas tehnoloģijas;
kompetenci:
o sagatavot, organizēt un veikt juridisko problēmu atrisināšanai nepieciešamās tiesiskās
darbības materiālo un procesuālo tiesību jomā;
o organizēt, plānot un kontrolēt savu un pakļauto darbinieku darbu;
o veikt darbu patstāvīgi vai kolektīvi kopā ar juristu un citu profesiju pārstāvjiem;
o noteikt darba uzdevumu prioritātes;
o pieņemt lēmumus un izrādīt iniciatīvu;
o veikt administratīvo pārkāpumu lietu un kriminālprocesu izmeklēšanu;
o izstrādāt un pilnveidot komunikatīvās iemaņas saskarsmē ar dažādu profesiju un
vecuma cilvēkiem;
o orientēties politiskajos, sociālajos un kultūras jautājumos valstī, reģionā un pasaulē.
o
o
o
o



2.1.3. STUDIJU PROGRAMMAS SATURS UN PLĀNS
2.1.3.1.tabula. Studiju programmas saturs
Studiju kursi

KP

Pārbaudes
forma

Docētājs

VISPĀRIZGLĪTOJOŠIE STUDIJU KURSI
Ievads studijās
Saskarsmes
(komunikācijas)
psiholoģija
Lietvedības pamati
Politoloģija
Runas māksla
Svešvalodu studijas juristiem

2
2

Ieskaite
Ieskaite

2
2
1
6

Ieskaite
Ieskaite
Ieskaite
ieskaite,
eksāmens

Krievu valodas juristiem

1

Ieskaite

Dr.oec., doc. J.Stašāne
Mg.hist., lekt. D.Oļehnovičs
Mg.philol., lekt.I.Teilāne
Mg.paed., lekt.J.Sergejeva,
Mg.philol., lekt. D.Ozola
Mg.philol., viesasist. A.Faibuševičs
Dr. philol., doc G.Pitkeviča

Latvijas kultūras vēsture

2

Ieskaite

Dr. philol., doc. I.Kupšāne

Projektu izstrāde un vadība

2

Ieskaite

Dr.oec., doc. J.Stašāne

Civilā aizsardzība

1

Ieskaite

Lekt. M.Aleksejevs

Vides aizsardzība

1

Ieskaite

Lekt. I.Pučkina

Praktiskā angļu valoda (valodas
prasmju uzlabošana)

2

Ieskaite

Doc. E.Badina, as.J.Antoņeviča, lekt.
S.Poļanskis, as.I.Antonova, doc.
S.Liepa, as. J.Ūzuliņa, lekt.
N.Minova

Dr.iur., asoc.prof. Z.Indrikovs
Dr.psych., doc. V.Raščevskis

Praktiskā angļu valoda (valodas
funkcionālā lietojuma pilnveide)

2

Ieskaite

Doc. E.Badina, as.J.Antoņeviča, lekt.
S.Poļanskis, as.I.Antonova, doc.
S.Liepa,
as.
J.Ūzuliņa,
lekt.
N.Minova

20
NOZARES TEORĒTISKIE PAMATKURSI
UN INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJU KURSI
Valsts teorijas
Tiesību teorija
Latvijas valsts un tiesību vēsture
Konstitucionālās tiesības

2
4
4
4

Ieskaite
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens

Tiesu varas institūciju tiesības
Starptautiskās tiesības
Tiesību ekonomika

3
4
3

Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens

Civiltiesību vispārīgie pamati

3

Eksāmens

Profesionālā ētika
Lietišķā informātika
Tiesību filozofija
Eiropas cilvēktiesības

2
2
2
3
36

Ieskaite
Ieskaite
Ieskaite
Eksāmens

Mg.iur., viesdoc. A.Daugavvanags
Mg.iur., viesdoc. A.Daugavvanags
Mg.hist., lekt. D.Oļehnovičs
Dr.iur., prof. Z.Rags
Dr.iur., asoc.prof. Z.Indrikovs
Dr.iur., asoc.prof. Z.Indrikovs
Dr.iur., viesdoc. R.Fila
Mg.iur.,Mg.oec.viesasist. lekt.
N.Jefimovs
Dr.iur., doc. J.Mašošins
Mg.iur., Mg.oec. lekt. N.Jefimovs
Mg.paed., lekt. A.Felcis
Mg.cs., lekt. V.Jankoviče
Mg.paed., lekt. A.Felcis
Dr.iur., prof. V.Zahars

NOZARES PROFESIONĀLĀS SPECIALIZĀCIJAS KURSI
Administratīvās tiesības
Nodokļu tiesības
Administratīvā procesa tiesības
Eiropas Kopienu (Savienības)
tiesības
Lietu (īpašuma) tiesības

4
4
3
4

Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens

Dr.iur., doc. A.Ozerskis
Dr.iur., doc. A.Matvejevs
Dr.iur., doc. A.Ozerskis
Dr.iur., viesdoc. R.Fila

4

eksāmens

Ģimenes un mantojuma tiesības

4

Eksāmens

Saistību tiesības
Civilprocesa tiesības
Komerctiesības

5
3
4

Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens

Vides tiesības
Krimināltiesības (vispārīgā daļa)

2
2

Ieskaite
Ieskaite

Krimināltiesības (sevišķā daļa)

4

Eksāmens

Darba tiesības

3

Eksāmens

Kriminālprocesa tiesības

4

Eksāmens

Juridiskā metodoloģija

2

Eksāmens

Pašvaldību tiesības

3

Eksāmens

Zemes tiesības
Kriminālistikas pamati
Studiju darbs I

2
2
1

Eksāmens
Ieskaite
Ieskaite

Dr.iur., asoc.prof. A.Baikovs
Dr.iur., doc. J.Radionovs
Dr.iur., doc. J.Radionovs
Mg.iur.lect. I.Dališevska
Dr.iur., viesdoc. V.Ņemenova
Dr.iur., doc. J.Radionovs
Dr.iur., doc. A.Ozerskis
Dr.iur. asoc. prof. A.Baikovs
Dr.iur., doc. J.Radionovs
Mg.iur., Mg.oec., viesasistents lekt.
N.Jefimovs
Dr.iur. A.Matvejevs
Dr.iur., asoc.prof.
J.Teivāns – Treinovskis
Dr.iur., asoc.prof.
J.Teivāns – Treinovskis
Dr.iur., asoc.prof. A.Baikovs
Dr.iur., doc. J.Radionovs
Mg.iur.lect. I.Dališevska
Dr.iur., doc. J.Radionovs
Dr.iur., asoc.prof.
J.Teivāns – Treinovskis
Dr., iur., doc. J.Mašošins
Dr., iur., doc. A.Kriviņš
Dr.iur., prof. Z.Rags
Mg.iur., Mg.oec., viesasist. lekt.
N.Jefimovs
Dr.iur., doc. J.Radionovs
Dr.iur., prof. J.Ivančiks
Zinātniskie vadītāji

1
1
60

Studiju darbs II
Studiju darbs III

Ieskaite
Ieskaite

Zinātniskie vadītāji
Zinātniskie vadītāji

BRĪVĀS IZVĒLES KURSI
(jāizvēlas trīs studiju kursi)
Filozofijas pamati
Psiholoģijas pamati
Pasaules kultūras vēsture
Reliģiju vēsture
Loģika
Civilā aizsardzība
Sociālo problēmu ekonomika
Kriminoloģija
Kriminālistika
Latīņu valoda juristiem
Socioloģija
Starppersonu attiecības
Policijas tiesības
Romiešu civiltiesības
Satiksmes tiesības
Tiesu psihiatrija
Kriminālsodu izpildes tiesības
Penitenciārā
pedagoģija
un
psiholoģija
Noziedzības
ekonomiskie
un
sociālpsiholoģiskie determinanti

2

Ieskaite

2

Ieskaite

2

Ieskaite

Mg.paed., lekt. A.Felcis
Dr.psych., doc. V.Raščevskis
Dr.philol., doc. G.Ozoliņš
Dr.theol., prof. A.Stašulāne
Mg.paed., lekt. A.Felcis
Dr.iur., doc.A.Matvejevs
Dr.iur., doc. J.Stašāne
Dr.iur., doc. J.Mašošins
Dr., iur., doc. J.Mašošins
Dr.philol., asoc. prof. A.Kuzņecovs
Dr.soc., asoc.prof. O.Peipiņa
Dr.psych.., doc. T.Uzole
Dr.iur., doc.A.Matvejevs
Dr.iur., doc. J.Mašošins
Dr.iur., doc. A.Matvejevs
Dr.psych., doc. S.Zīmele
Dr.iur., prof. V.Zahars
Dr.iur., prof. V.Zahars
Dr.iur., prof. V.Zahars

6
Profesionālās kvalifikācijas prakse
7. – 8.sem.

Profesionālās kvalifikācijas prakse

26

10
sistēmā

ballu

12

10
sistēmā

ballu

Noslēguma pārbaudījumi
Diplomdarbs

Diplomdarbs ir teorētisks vai eksperimentāls aktuāla temata tiesību zinātnē pētījums, kurā studējošais
demonstrē savas teorētiskās zināšanas un prasmes, kuras dod priekšstatu par viņa gatavību risināt
profesionālus uzdevumus, ļauj vērtēt studējošā prasmi pielietot pētniecības metodes sociālu procesu
analīzei, prasmi veikt teorētiskus vispārinājumus un praktiskus secinājumus, sniegt praktiskus
priekšlikumus un rekomendācijas sociālo procesu tiesiskai reglamentācijai pētījuma jomā. Darbam
jābūt ar radošu ievirzi, kurā izmantoti aktuāli statistikas materiāli un normatīvie akti; darba saturu
loģiski un skaidri jāizklāsta, jāargumentē un jāpamatojas uz ticamiem faktiem; darbam jāatspoguļo
studējošā prasme racionāli izmantot informācijas meklēšanas, atlases, apstrādes un sistematizācijas
paņēmienus, prasme strādāt ar normatīvajiem aktiem.
2013./2014.studiju gadā studiju programmas saturā tika veiktas šādas izmaiņas: sakarā ar C bloka
plūsmu izveidi šajā gadā imatrikulētajiem 1.semestrī C daļa papildināta ar jaunu studiju kursu „Civilā
aizsardzība” (2 KP) (studiju kurss tiek nodrošināts kopā ar BSP „Psiholoģija”), studiju kurss "Runas
māksla” no 2.semestra pārcelts uz 1.semestri, 2.semestrī studiju kursa „Ekonomika” (2 KP) vietā
ieviests jauns kurss „Tiesību ekonomika” (3KP), 3.semestrī kursam „Juridiskā metodoloģija”
samazināts kursa apjoms no 2 KP uz 3 KP, 4.semestrī C daļa papildināta ar jaunu studiju kursu
„Starppersonu attiecības” (2 KP) (studiju kurss tiek nodrošināts kopā ar BSP „Psiholoģija”), 5.semestrī
C daļa papildināta ar jaunu studiju kursu „Penitenciārā pedagoģija un psiholoģija” (2 KP) (studiju
kurss tiek nodrošināts kopā ar BSP „Psiholoģija”).

2.studiju gada studiju plānā 4.semestrī C daļa papildināta ar jaunu studiju kursu „Starppersonu
attiecības” (studiju kurss tiek nodrošināts kopā ar BSP „Psiholoģija”), 5.semestrī C daļa papildināta ar
jaunu studiju kursu „Penitenciārā pedagoģija un psiholoģija” (2 KP) (studiju kurss tiek nodrošināts
kopā ar BSP „Psiholoģija”).
2015./2016.studiju gadā PBSP studiju programmas „Tiesību zinātne saturā tika veiktas šādas izmaiņas:
2015./2016.studiju gadā (1.studiju gads) imatrikulētajiem tika ieviesti jauni studiju kursi: A daļā
„Vides aizsardzība” 1 KP (1.sem.), „Civilā aizsardzība” 1 KP (1.sem.), „Praktiskā angļu valoda
(valodas prasmju uzlabošana)” 2 KP (2.sem.), „Praktiskā angļu valoda (valodas funkcionālā lietojuma
pilnveide)” 2 KP (3.sem.). Līdz ar to no studiju programmas tika izņemti studiju kursi „Civilā
aizsardzība” 2 KP (C daļa), „Svešvalodu studijas juristiem (angļu valoda)” (6 KP) un „Svešvalodu
studijas juristiem (vācu valoda)” (6 KP).
2016./2017.studiju gadā studiju kursam „Eiropas kopienu tiesības” (4 KP) tika mainīts nosaukums uz
„Eiropas Kopienu (Savienības) tiesības”, studiju kurss „Zemes tiesības” (2 KP) tika aizvietots ar
studiju kursu „Kriminālistikas pamati” (2 KP), kā arī C daļa tika papildināta ar diviem jauniem studiju
kursiem – „Sociālo problēmu ekonomika” (2 KP) un „Noziedzības ekonomiskie un sociāli
psiholoģiskie determinanti” (2 KP), – kas tiek docēti plūsmā ar BSP „Psiholoģija” un BSP
„Ekonomika”.

2.1.4. STUDIJU PROGRAMMAS ORGANIZĀCIJA
Studiju
process
tiek organizēts
atbilstoši
DU Satversmei, Augstskolu
likumam
(http://likumi.lv/doc.php?id=37967 ), MK 26.08.2014. noteikumi Nr.512 “Noteikumi par otrā līmeņa
profesionālās augstākās izglītības valsts standartu” (http://likumi.lv/doc.php?id=268761) u.c.
normatīvajiem dokumentiem, 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, pārējo jautājumu risināšana ir
Sociālo Zinātņu fakultātes Domes un Tiesību katedras pārziņā, kuras programmas realizācijai pieaicina
nepieciešamo akadēmisko personālu. Studijas realizē SZF auditorijās un citās DU struktūrvienību
telpās. Augstākās izglītības profesionālās bakalaura studiju programmas „Tiesību zinātne” praktisko
realizāciju vada programmas direktors Dr.iur., asoc.prof. J.Teivāns-Treinovskis.
Pēc studiju programmas apguves izglītojamie iegūst profesionālo bakalaura grādu tiesībās un
juriskonsulta kvalifikāciju.
Studiju programmas diploma pielikums atbilst 2007.gada MK noteikumiem Nr.656 „Kārtība, kādā
izsniedzami valsts atzīti augstāko izglītību apliecinoši izglītības dokumenti”. Tas sniedz objektīvu
informāciju un nodrošina kvalifikāciju apliecinošu dokumentu akadēmisku atzīšanu. Diploma
pielikumā ir iekļautas ziņas par diplomā minētās personas sekmīgi pabeigto studiju būtību, līmeni,
kontekstu, saturu un statusu.
Pēc programmas sekmīgas apgūšanas paveras iespējas tālākām studijām Daugavpils Universitātē un
citās augstākās izglītības iestādēs Latvijā, kā arī ārvalstīs.
Studiju programmas kopējais apjoms ir 160 kredītpunkti, tā paredzēta 4 gadu ilgām pilna laika
studijām un 5 gadu ilgām nepilna laika studijām. Studiju programmā “Tiesību zinātne” iekļauti 20 KP
apjomā vispārizglītojošie studiju kursi, 36 KP apjomā nozares teorētiskie pamatkursi un informācijas
tehnoloģiju kursi, 60 KP apjomā nozares profesionālās specializācijas kursi, un 6 KP apjomā brīvās
izvēles kursi, kā arī paredzēta profesionālās kvalifikācijas prakse 26 KP apjomā. Studijas noslēdzas ar
valsts pārbaudījumu, kura sastāvdaļa ir diplomdarba aizstāvēšana. Diplomdarba apjoms ir 12 KP.
Studiju programma paredz studējošo pētniecisko darbu (studiju darbi, referāti, diplomdarba izstrāde).

2.1.5. IMATRIKULĀCIJAS NOTEIKUMI
Iespēja apgūt profesionālo studiju programmu “Tiesību zinātne” ar profesionālo bakalaura grādu
tiesībās un juriskonsulta kvalifikāciju ir Latvijas Republikas pilsoņiem un Latvijas Republikas
pastāvīgajiem iedzīvotājiem 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 līguma pamata. No 2004.gada reflektanti pilna laika
studijām tiek imatrikulēti programmā konkursa kārtībā, pamatojoties uz centralizēto eksāmenu
rezultātiem latviešu valodā un literatūrā un pirmajā svešvalodā, papildus punkti tiek piešķirti par CE
vēsturē.

2.1.6. STUDIJU PROGRAMMAS PRAKTISKĀ ĪSTENOŠANA
2.1.6.1. Izmantojamās studiju metodes un formas
Programmas īstenošanā tiek izmantotas daudzveidīgas studiju metodes:


lekcijas;



semināri;



konsultācijas;



patstāvīgais darbs ar zinātnisko literatūru un tiesību aktiem;



darbs grupās.

Studiju 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 semināru formā, pēc tam
studenti veic individuālo darbu. Noslēgumā šī individuālā darbība tiek pārrunāta un analizēta gan
semināra formā, gan arī studentu darba grupu ietvaros.
Semināros studenti uzstājas ar referātiem, tādejādi iepazīstoties ar tiesību zinātnes pētīšanas metodēm,
diskutējot par tiesiski filozofiskām problēmām; semināros arī tiek rūpīgi iztirzāti tiesību vēsturiskie,
filozofiskie, politiskie un sabiedriskie aspekti, tiesību piemērošanas metodes. Vadošās mācību metodes
ir problēmsituāciju analīze un risinājumi, darbs mazās grupās (fokusgrupas), lomu spēles, mācību testi,
referātu sagatavošana un prezentācija, mācību pētījumu veikšana, individuālo un grupu projektu
izstrāde. Īpaša uzmanība tiek pievērsta studējošo patstāvīgajam darbam – studiju darbu un referātu
sagatavošanai, literatūras un tiesību aktu analīzei, uzdevumu risināšanai rakstu darbos auditorijā un
mājas darbos, tiesību aktu metodiski pareizai pielietošanai konkrētās situācijās, citu praktisko iemaņu
apgūšanai konkrētu funkciju veikšanai juriskonsulta darbā. Docētājiem studējošo patstāvīgā darba
procesā ir organizatora, konsultanta un eksperta loma. Studiju metodes ir vērstas uz patstāvīgas,
kritiskas domāšanas iemaņu izstrādi studējošiem. Tām jāveicina studējošo komunikācija, spēja
darboties grupā, pārvarēt konfliktus, būt pārliecinātam, stingram prasībās un izturētam pret
likumpārkāpējiem. Jāattīsta patriotisms, humānisma idejas, cilvēktiesību ievērošana, godīgums,
zināšanu radoša izmantošana, zinātniskās izziņas metožu apguve, zinātkāre, patstāvība darba
uzdevumu risināšanā.
Zināšanu novērtēšanā tiek izmantoti kontroldarbi, referāti, esejas, mutiski/rakstiski eksāmeni, situāciju
analīze.

2.1.6.2. Prakse
Kvalifikācijas prakse 26 KP apjomā ārpus Daugavpils Universitātes notiek valsts, pašvaldību vai
komerciestādē atbilstoši praktikanta specializācijai, par ko universitāte, kvalifikācijas prakses vieta un
praktikants noslēdz trīspusīgu prakses līgumu, kurā nosaka prakses vietas, universitātes un praktikanta

tiesības un pienākumus, kvalifikācijas prakses ilgumu, līguma izbeigšanās nosacījumus un citus
būtiskus jautājumus.
Studējošo prakse notiek tiesās, prokuratūras iestādēs, pašvaldībās, vietējās ministriju iestādēs un citās
iestādēs, kuras savā darbībā izmanto algotu profesionālu juristu pakalpojumus.
Prakses mērķis ir iepazīties ar Valsts tiesību aizsardzības institūciju darbinieku un privāto juridisko
firmu un citu uzņēmumu juriskonsultu darbu, apgūt un pilnveidot praktiskās zināšanas, prasmes un
iemaņas, kas ir nepieciešamas šīs kvalifikācijas speciālistiem.
Prakses uzdevumi:


pielietot praksē teorētiskās zināšanas;



iemācīties iegūt, atlasīt un apstrādāt jurista darbībai nepieciešamo informāciju;



iegūt praktiskas iemaņas juridiska rakstura darbību veikšanai.

Prakses norises gaitā studējošais:


iepazīstas ar prakses vietas darbību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, veicot to
padziļinātu izpēti;



apgūst iestādē paredzētās dokumentācijas vešanas noteikumus;



iemācas patstāvīgi prakses vadītāja kontrolē veikt visas amata aprakstā paredzētās darbības;



apgūst darbu grupā, komunicējoties ar citiem prakses iestādes darbiniekiem un citu ar prakses
vietu saistīto iestāžu un uzņēmumu amatpersonām;



prakses otrajā posmā studējošais patstāvīgi pilda viņam uzliktos pienākumus, periodiski
konsultējoties ar prakses vadītāju.

2.1.7. VĒRTĒŠANAS SISTĒMA
Studiju programmas apguves vērtēšana tiek veikta saskaņā ar MK 26.08.2014. noteikumi Nr.512
“Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu”
(http://likumi.lv/doc.php?id=268761), izmantojot šādus pamatprincipus:


vērtējuma obligātuma princips - nepieciešams iegūt pozitīvu vērtējumu par programmas saturu;



vērtēšanā izmantoto pārbaudes veidu dažādības princips - programmas apguves vērtēšanā
izmanto dažādus pārbaudes veidus; pārbaudes pamatformas – ieskaite, diferencētā 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.

1. Eksāmenos un diferencētajās ieskaitēs programmas apguve tiek vērtēta pēc 10 ballu skalas:


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”).

2. Par katru studiju kursu vai studiju darbu ieskaita kredītpunktus (KP), ja to apguves līmenis ir
pozitīvs.
Katrā studiju kursā novērtēšanas veidu nosaka docētājs, ņemot vērā sava studiju kursa specifiku:



ir studiju kursi, kuros notiek regulāras atskaites formas, tās veido studējošie: metodiskie
līdzekļi, aptaujas izdales materiāli, pārbaudes darbu sagatavošana;



ir studiju kursi, kuros vērtēšana notiek kursa noslēgumā;



vērtēšanu nosaka apgūstāmās vielas specifika;



kā rezultātu novērtējošu veidu var uzskatīt izdales materiālu izstādi.

Profesionālās bakalaura studiju programmas “Tiesību zinātne” stuējošo zināšanu līmeni docētāji
novērtē gan semestra laikā, izmantojot patstāvīgā studiju darba pārbaudes formas (kolokvijus,
kontroldarbus, testus, referātus, uzstāšanos semināros, radošo darbu izpildi), gan sesiju laikā – ieskaitēs
un eksāmenos, kas notiek gan mutiski, gan rakstiski.

2.1.8. FINANŠU RESURSI
Galvenais pilna laika studiju finansējuma avots ir valsts budžets un fizisko vai juridisko personu
līdzekļi. Pilna laika studiju vietu skaits, kas tiek finansēts no valsts budžeta līdzekļiem, ir samazinājies
laika gaitā, mainoties valsts prioritātēm. Nepilna laika studijas tiek apmaksātas no fizisko vai juridisko
personu finansējuma.
Studentu skaits
2007./2008.st.g.
2008./2009.st.g.
2009./2010.st.g.
2010./2011.st.g.
2011./2012.st.g.
2012./2013.st.g.
2013./2014.st.g.
2014./2015.st.g.
2015./2016.st.g.
2016./2017.st.g.

2.1.8.1.tabula. Studējošo finansējums
Valsts budžeta finansējums
Personīgais finansējums
91
219
59
195
51
188
59
160
43
142
56
114
62
64
58
41
64
26
57
42

Sākot ar 2005./2006.studiju gadu Studiju maksas apjoms un kārtība tiek uzrādīta par katru studiju gadu
atsevišķi un tiek iestrādāta studiju līgumā, ko studējošais par visu studiju laiku bakalaura studiju
programmā slēdz ar DU.
2008./2009. – Studiju maksa šajā studiju gadā imatrikulētajiem pilna laika studentiem studiju maksa ir
Ls 950 gadā, bet nepilna laika – Ls 770 gadā.
Kopš 2009./2010. – Studiju maksa šī studiju gada pirmajam kursam pilna laika studijām par maksu ir
Ls 780. Studiju maksa šī studiju gada pirmajam kursam nepilna laika studijām ir Ls 680. Sīkāku
informāciju par 2009.gada 15.jūnija DU Senāta lēmumu, kas attiecas uz studiju maksas atlaidēm skatīt
http://www.du.lv/lv/studijas/studiju_maksa
Kopš 2014./2015.studiju gada studiju maksa ir: 1.studiju gadā EUR 1100,00; 2.studiju gadā EUR
1300,00; 3.studiju gadā EUR 1600,00; 4.studiju gadā EUR 1800,00.

2.1.9. STUDIJU PROGRAMMAS PERSPEKTĪVAIS NOVĒRTĒJUMS
2.1.9.1. Studiju programmas atbilstība profesionālās izglītības standartam
DU profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Tiesību zinātne” ir veidota saskaņā ar LR
MK 26.08.2014. noteikumi Nr.512„Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts
standartu”.

2.1.9.1.1. tabula. Profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Tiesību zinātne” atbilstība
profesionālās izglītības standartam
MK noteikumi Nr. 512
Studiju programma „Tiesību zinātne”
Bakalaura programmas apjoms ir vismaz Programmas apjoms ir 160 KP
160 kredītpunktu
Kopējais studiju ilgums profesionālās Kopējais studiju ilgums profesionālās
kvalifikācijas iegūšanai ir vismaz četri gadi kvalifikācijas iegūšanai ir 4 studiju gadi
Profesionālās programmas obligāto saturu veido:
Vispārizglītojošie studiju kursi, kuru apjoms Vispārizglītojošie studiju kursi – 20 KP
ir vismaz 20 kredītpunktu
(Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.348 no Tāds modulis ir iekļauts programmā un
27.05.2007 „Kursos iekļauj moduli sastāv no šādiem studiju kursiem
uzņēmējdarbības profesionālo kompetenču (Lietvedības pamati 2 KP,
veidošanai (uzņēmumu organizācija un Komunikācijas (saskarsmes) psiholoģija
dibināšana, vadīšanas metodes, projektu 2KP,
izstrādes un vadīšanas pamati, lietvedības Projektu izstrāde un vadība 2 KP , kopā
un finanšu uzskaites sistēma, zināšanas par 6KP)
sociālā dialoga veidošanu sabiedrībā, Turklāt, viens šajā modulī paredzētajiem
darba
tiesiskās
attiecības kursiem – Darba tiesības ( 3 KP), ir
reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem. iekļauts
Nozares
profesionālās
Moduli īsteno, izmantojot galvenokārt specializācijas kursu sarakstā saskaņā ar
kompetences treniņa, lietišķo spēļu un Juriskonsulta profesijas standartu
līdzīgas praktiskās metodes). Moduli vismaz
sešu kredītpunktu apjomā iekļauj visās
bakalaura programmās.”)
Nozares
teorētiskie
pamatkursi
un Nozares
teorētiskie
pamatkursi
un
informācijas tehnoloģiju kursi, kuru apjoms informācijas tehnoloģiju kursi - 36 KP
ir vismaz 36 kredītpunkti
Bakalaura programmas brīvās izvēles kursi, Bakalaura programmas brīvās izvēles kursi
kuru apjoms ir vismaz 6 kredītpunkti
6 KP
Nozares profesionālās specializācijas kursi, Nozares profesionālās specializācijas kursi
kuru apjoms ir vismaz 60 kredītpunktu
- 60 KP
Prakse, kuras apjoms ir vismaz 20 Prakse – 26 KP
kredītpunkti
Valsts pārbaudījums, kura sastāvdaļa ir Diplomdarbs – 12 KP
bakalaura
darba
vai
diplomdarba
(diplomprojekta)
izstrādāšana
un
aizstāvēšana un kura apjoms ir vismaz 12
kredītpunktu
Studiju
kursu
izvēli
profesionālajā Programmas saturs atbilst Juriskonsulta
programmā, studiju kursu saturu un apjomu, profesijas standartam
kā arī prakses saturu atbilstoši iegūstamajai
kvalifikācijai nosaka attiecīgās profesijas
standarts
Pēc profesionālās programmas apguves Pēc
studiju
programmas
apguves
piešķir
piektā
līmeņa
profesionālo izglītojamie
iegūst
piektā
līmeņa
kvalifikāciju
profesionālo kvalifikāciju – juriskonsults

2.1.9.2. Studiju programmas atbilstība profesijas standartam
Šī programma pilnībā atbilst Latvijas Republikas Ministru kabineta apstiprinātajam juriskonsulta
profesijas standartam pēc satura un formas.

Profesionālajā programmā ir iekļauti visi tie studiju kursi, kuri ir paredzēti juriskonsulta profesijas
standartā. Programmā paredzētā kvalifikācijas prakse 26 KP apmērā arī atbilst nepieciešamajām
prasībām (sk. 3.tabulu).
2.1.9.2.1.tabula. Studiju programmas atbilstība profesijas standartam
Zināšanas, kuras
pieprasa juriskonsulta profesijas standarts
Tiesību teorija
Tiesību vēsture
Konstitucionālās tiesības
Administratīvās tiesības
Administratīvais process
Civiltiesību vispārīgā daļa
Saistību tiesības
Lietu tiesības
Ģimenes tiesības
Mantojuma tiesības
Komerctiesības
Darba tiesības
Civilprocess
Krimināltiesības
Kriminālprocess
Starptautiskās tiesības
Eiropas Kopienu tiesības
Vides tiesības
Nodokļu tiesības
Profesionālā ētika
Lietišķā informātika
Runas māksla
1. svešvaloda
2. svešvaloda
Lietvedība
Ekonomika
Politikas zinātne
Eiropas cilvēktiesības
Komunikācijas prasme
Kultūras vēsture
Tiesību filozofija

Obligātie studiju kursi DU programmā
„Tiesību zinātne”
Tiesību teorija
Latvijas valsts un tiesību vēsture
Konstitucionālās tiesības
Administratīvās tiesības
Administratīvā procesa tiesības
Civiltiesību vispārīgie pamati
Saistību tiesības
Lietu (īpašuma) tiesības
Ģimenes tiesības un mantojuma tiesības
Komerctiesības
Darba tiesības
Civilprocesa tiesības
Krimināltiesības
Kriminālprocesa tiesības
Starptautiskās tiesības
Eiropas Kopienu tiesības
Vides tiesības
Nodokļu tiesības
Profesionālā ētika
Lietišķā informātika
Runas māksla
Svešvalodu studijas juristiem
Krievu valoda juristiem
Lietvedības pamati
Ekonomika
Politoloģija
Eiropas cilvēktiesības
Saskarsmes (komunikācijas) psiholoģija
Latvijas kultūras vēsture
Tiesību filozofija
Juridiskā metodoloģija
Ievads studijās
Runas māksla
Zemes tiesības
Valsts teorija
Pašvaldību tiesības
Projektu izstrāde un vadība

2.1.9.3. Studiju rezultātu un programmas salīdzinājums līdzīgām studiju
programmām Latvijā (1) un Eiropas Savienības valstīs (2)
DU studiju programma “Tiesību zinātne” ietver sevī Minsteres Vestfāles Vilhelma universitātes
Juridiskās fakultātes, Helsinku universitātes Juridiskās fakultātes, Upsalas Universitātes Juridiskās
fakultātes, Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes, Latvijas Policijas akadēmijas, Lietuvas Tiesību

universitātes pieredzi speciālistu sagatavošanā tiesību zinātnes jomā, ievērojot pašas universitātes
darbības īpatnības.
2.1.9.3.1.tabula. Studiju programmas salīdzinājums ar līdzīgām studiju programmā ES valstīs
Viļņas Universitātes studiju
DU profesionālo studiju
Stokholmas universitātes
programma
programma
tiesību zinātņu profesionālo
“Tiesību profesionālā
“Tiesību zinātne”
studiju programma
kvalifikācija”
Vispārizglītojošie studiju
kursi:
Ievads studijās
Tiesību filozofija
Svešvaloda
Latvijas kultūras vēsture
Lietvedības pamati
Politoloģija
Runas māksla
Saskarsmes (komunikācijas)
psiholoģija

Obligātie studiju kursi:

Obligātie studiju kursi:
Ievads tiesību zinātnē

Ievads filozofijā
Svešvaloda
Lietuviešu valodas kultūra
Politoloģija

Loģika
Projektu izstrāde un vadība
Krievu valoda juristiem
Romiešu civiltiesības
Latīņu valoda
Ārzemju tiesību vēsture
Nozares teorētiskie
pamatkursi un informācijas
tehnoloģiju kursi
Valsts teorija
Tiesību teorija
Ekonomika

Biznesa ekonomika
Asociāciju tiesības

Tiesību teorija
Ekonomiskā
teorija Tiesības un ekonomika
(makroekonomika)
Latvijas valsts un tiesību Lietuvas valsts un tiesību Tiesību vēsture
vēsture
vēsture
Konstitucionālās tiesības
Lietuvas
Republikas Konstitucionālās tiesības
konstitucionālās tiesības
Tiesu
varas
institūciju Tiesību aizsardzības iestādes
tiesības
Starptautiskās
publiskās Starptautiskās
publiskās Publiskās
starptautiskās
tiesības
tiesības
tiesības
Civiltiesību vispārīgie pamati Civiltiesības
Privātās tiesības:
Profesionālā ētika
Lietišķā informātika
Tiesību informātikas un Tiesības un informātika
statistikas pamati
Eiropas cilvēktiesības
Sociālās tiesības
Celtniecības līgumu tiesības
Juridiskā metodoloģija
Tiesību metode
Finansu tiesības
Kredīttiesības;
Starptautiskās
privātās Starptautiskās
privātās
tiesības
tiesības
Tiesību filozofija
Jurisprudence
Civila aizsardzība
Banku darbības regulēšanas Mārketinga tiesības

tiesības
Tiesību teorijas un prakses
problēmas
Ekonomiskā
teorija
(mikroekonomika)
Intelektuālā īpašuma tiesības
Konkurences un patērētāju
aizsardzības tiesības
Politisko un tiesību teoriju
vēsture
Seima tiesības
Salīdzinošās konstitucionālās
tiesības
Starptautisko un Eiropas
Savienības
informātikas
tiesību pamati
Nozares profesionālās
specializācijas kursi
Administratīvās tiesības
Nodokļu tiesības
Administratīva
procesa
tiesības
Eiropas Kopienu tiesības
Lietu (īpašuma) tiesības
Ģimenes un mantojuma
tiesības
Saistību tiesības
Civilprocesa tiesības
Komerctiesības
Vides tiesības
Krimināltiesības
Darba tiesības
Kriminālprocesa tiesības
Zemes tiesības
Pašvaldību tiesības
Izvēles kursi
Programmas ietvaros tiek
piedāvāti izvēles kursi šādos
specializācijas virzienos:
Filozofijas pamati
Policijas tiesības
Satiksmes tiesības

Administratīvās tiesības
Nodokļu tiesības

Administratīvās tiesības
Nodokļu tiesības

Eiropas Savienības tiesības

Eiropas Kopienas tiesības
Nekustamā īpašuma tiesības;
Ģimenes tiesības;

Reliģijas vēsture
Romiešu civiltiesības
Tiesu psihiatrija

Krimināltiesības
Darba tiesības;
Intelektuālā īpašuma tiesības;

Izvēles kursi

Ētika
Notariāts
Arbitrāža
Grāmatvedības
pamati

Romiešu civiltiesības

Līgumtiesības;
Procesuālās tiesības
Tirdzniecības tiesības;

Civilprocess
Komerctiesības
Ekoloģiskās tiesības
Krimināltiesības
Darba tiesības
Kriminālprocess
Zemes tiesības

Izvēles kursi

Ievads Zviedrijas tiesībās
Eiropas Komerctiesības
Eiropas Intelektuālā īpašuma
tiesības
uzskaites Starptautiskās tirdzniecības
un maksātnespējas tiesības
Publiskās
starptautiskās
tiesības
Starptautiskās vides tiesības
Tiesības un ekonomika
Tiesību
teorija
Skandināvijas perspektīva

Latīņu valoda juristiem
Loģika
Pasaules kultūras vēsture
Psiholoģijas pamati
Kriminālistika
Kriminoloģija

Pirmajā, otrajā un trešajā
studiju gadā studenti izstrādā
studiju darbus, kuri attīsta
patstāvīgā pētnieciskā darba
iemaņas un palīdz izvēlēties
specializāciju.
Ceturtajā
studiju gadā studenti izstrādā
un aizstāv diplomdarbu 12
KP apjomā

Kriminālistika
Kriminoloģija

Jūras un transporta tiesības
Krimināltiesības un filozofija
Eiropas Savienības banku un
finanšu tiesības
Salīdzinošās tiesības
Anglijas un Amerikas tiesības
Eiropas
starptautiskās
procesuālās tiesības
Eiropas
privātās
starptautiskās tiesības
Starptautiskās
krimināltiesības
Apdrošināšana pret risku jūrā

Piektajā studiju gadā
9.semestrī tiek izstrādāta
paredzēta kvalifikācijas darba disertācija (10 KP)
izstrāde un aizstāvēšana. Kā
sagatavošanās tam ir
paredzēts specializēts
semināru kurss, kura apjoms
ir 4 KP

4 gadi

5 gadi

4,5 gadi

160
Kvalifikācijas prakse – 26
KP

205 KP
Profesionālā prakse – 8 KP

187 KP
-

Diplomdarbs 12 KP

Nobeiguma pārbaudījums
Eksāmens Civiltiesības un
Civilprocesā

Valsts pārbaudījums nav
jākārto, ja studentiem visos
priekšmetos vērtējums ir
apmierinoši (B)

Daugavpils Universitātes studiju programma balstās uz padziļinātu obligāto studiju kursu apguvi un
studentu tiesiskās domāšanas attīstīšanu.
Veiktais salīdzinājums ļauj izdarīt secinājumu, ka visas šīs programmas ir līdzīgas un to pamatā ir
klasiskās juridiskās fakultātes prasības. Viļņas Universitātes studiju programma “Tiesību profesionālā
kvalifikācija” pēc savas būtības vispār maz atšķiras no Daugavpils Universitātes profesionālās studiju
programmas “Tiesību zinātne”. Lietuviešu programmai ir nedaudz lielāks kredītpunktu apjoms, taču
studiju kursu saturs ir ļoti tuvs Daugavpils Universitātes programmai. Viļņas universitātei ir plašāki
pēc apjoma tādi studiju kursi kā krimināltiesības, tiesību teorija un darba tiesības. Tai pašā laikā, kā
redzams no salīdzinājuma, Daugavpils Universitātes programmā ir paredzēts trīs reizes lielāks
kvalifikācijas prakses apjoms. Tas viss parāda, ka Daugavpils Universitātes studiju programmai ir
spilgtāk izteikts praktiskais novirziens, kas vairāk atbilst profesionālajai studiju programmai, kā arī
Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem par profesionālo augstāko izglītību.
Stokholmas Universitātes studiju programma atšķiras ar paplašinātu privāttiesību bloku, kurš papildus
satur tādus studiju kursus kā tirdzniecības tiesības, kredīttiesības un celtniecības līgumu tiesības. Visi
Stokholmas Universitātes izvēles studiju kursi ir orientēti uz dažāda rakstura starptautisko un
kaimiņvalstu tiesību nozarēm.

Nobeiguma pārbaudījums Viļņas Universitātei ir pilnībā orientēts uz civiltiesisko attiecību iedziļinātu
studēšanu. Šajā ziņā Daugavpils Universitātes programmas ietvaros izvēlētajam pārbaudījumam ir
universālāks raksturs. Stokholmas Universitātē noslēguma pārbaudījumi sekmīgas studiju gaitas
gadījumā vispār nav paredzēti. Taču studiju ilguma un apjoma ziņā Stokholmas universitātes tiesību
zinātņu programma arī maz atšķiras no Daugavpils tiesību programmas.
2.1.9.3.2.tabula. Studiju programmas salīdzinājums ar līdzīgām studiju programmā Latvijā
Biznesa Augstskolas
Sociālo tehnoloģiju
DU profesionālo studiju
|”Turība”2.līmeņa
augstskolas Tiesību zinātņu
programma
profesionālās augstākās
profesionālo studiju
“Tiesību zinātne”
izglītības studiju programma
programma
TIESĪBU ZINĀTNES
Vispārizglītojošie studiju
kursi:
Ievads studijās
Svešvaloda
Latvijas kultūras vēsture
Lietvedības pamati
Politoloģija
Runas māksla
Saskarsmes (komunikācijas)
psiholoģija
Projektu izstrāde un vadība
Krievu valoda juristiem

Obligātie studiju kursi:
Prezentācijas prasme
Lietišķā svešvaloda
Kultūras vēsture
Lietvedība
Politoloģija

Vispārizglītojošie studiju
kursi:
Mācīšanās iemaņu apguves
metodika
1. svešvaloda
Lietvedības pamati
Politoloģijas pamati
Tiesu runa
Komunikāciju prasme
2. svešvaloda

Filozofija
Menedžments
Ārvalstu tiesību vēsture

Nozares teorētiskie
pamatkursi un informācijas
tehnoloģiju kursi
Valsts teorija
Tiesību teorija
Ekonomika
Latvijas valsts un tiesību
vēsture
Konstitucionālās tiesības

Vispārējā valsts zinātne
Tiesību teorija
Komercdarbība
Latvijas tiesību vēsture
Konstitucionālās tiesības

Tiesu
varas
institūciju
tiesības
Starptautiskās
publiskās
tiesības
Civiltiesību vispārīgie pamati
Profesionālā ētika
Lietišķā informātika
Eiropas cilvēktiesības
Juridiskā metodoloģija

Tiesību aizsardzības iestādes
Starptautiskās
publiskās
tiesības
Civiltiesības. Vispārīgā daļa.
Profesionālā ētika

Grāmatvedības
uzskaites
pamati
Biznesa ekonomiskie pamati
Civilā aizsardzība
Eiropas integrācijas pamati
Filozofijas pamati
Nozares teorētiskie
pamatkursi un informācijas
tehnoloģiju kursi
Vispārējā valstszinātne
Tiesību teorija
Latvijas tiesības vēstures
kontekstā
Konstitucionālās tiesības. 1.
un 2.daļa
Tiesību aizsardzības iestādes

Starptautiskās
publiskās
tiesības
Civiltiesības. Vispārīgā daļa
Profesionālā ētika
Datoru informātikas sistēmu
pamati
Cilvēktiesības
Cilvēktiesības
Juridiskās metodes mācība un Ārvalstu tiesību vēsture

Tiesību filozofija

Nozares profesionālās
specializācijas kursi
Administratīvās tiesības
Nodokļu tiesības

praktikums
Tiesību filozofija
Starptautiskās
tiesības

Tiesību filozofija
privātās

Administratīvās tiesības

Finanšu tiesības
Administratīva
procesa Administratīvais process
tiesības
Eiropas kopienu tiesības
Eiropas Savienības tiesības
Lietu (īpašuma) tiesības
Civiltiesības. Lietu tiesības.

Romiešu civiltiesību pamati
Salīdzinošā jurisprudence
Apdrošināšanas tiesības
Nozares profesionālie un
izvēles
Administratīvās tiesības
Finanšu un nodokļu tiesības.
Banku tiesības
Administratīvais process

Eiropas Savienības tiesības
Civiltiesības. Lietu (īpašuma)
tiesības
Ģimenes un mantojuma Civiltiesības. Ģimenes un Civiltiesības.
Ģimenes
tiesības
mantojuma tiesības.
tiesības
Civiltiesības.
Mantojuma tiesības
Saistību tiesības
Civiltiesības.
Saistību Civiltiesības. Saistību tiesības
tiesības.
Civilprocesa tiesības
Civilprocess
Civilprocess
Komerctiesības
Komerctiesības
Komerctiesības. 1.un 2.daļa
Vides tiesības
Ekoloģiskās tiesības
Vides tiesības
Krimināltiesības
Krimināltiesības
Krimināltiesības. Vispārējā
daļa. Sevišķā daļa
Darba tiesības
Darba tiesības
Darba tiesības
Kriminālprocesa tiesības
Kriminālprocess
Kriminālprocess
Zemes tiesības
Intelektuālā īpašuma tiesības.
Pašvaldību tiesības
Pašvaldību tiesības
Pašvaldību tiesības
Datori un likumdošana
Izvēles kursi
Filozofijas pamati
Autortiesības
Policijas tiesības
Diplomātiskās un konsulārās
tiesības
Satiksmes tiesības
Starptautiskās tirdzniecības
tiesības
Romiešu civiltiesības
Muitas tiesības
Latvijas kultūras vēsture
Darba drošība un aizsardzība
Reliģijas vēsture
Līgumu sastādīšana
Romiešu civiltiesības
Notariāts
Tiesu psihiatrija
Grāmatvedība audits revīzija
Latīņu valoda juristiem
Eiropas
starptautiskās
procesuālās tiesības
Loģika
Eiropas
privātās
starptautiskās tiesības
Pasaules kultūras vēsture
Starptautiskās
krimināltiesības
Psiholoģijas pamati
Apdrošināšana pret risku jūrā
Kriminoloģija
Kriminoloģija
Kriminālistika
Kriminālistika

Specializācijas/ ierobežotās
izvēles priekšmeti
1. Transporta pakalpojumu
tiesiskais nodrošinājums
Dzelzceļa
un
autopārvadājumu tiesiskais
nodrošinājums
1.2. Gaisa pārvadājumu un
jūras transporta tiesiskais
nodrošinājums
2. Nekustamā īpašuma tirgus
tiesiskais nodrošinājums
Darījumi
ar
nekustamo
īpašumu
Nekustamā
īpašuma
vērtēšana
3. Mazā un vidējā biznesa
tiesiskais nodrošinājums
Tirgzinības
Biznesa drošības pamati
Datoru informātikas sistēmu
pamati. 2.daļa
Notariāta tiesības
Starptautiskās privāttiesības
Finanšu tirgus regulēšana
Tiesību teorijas mūsdienu
problēmas
Vadības pamati
2. svešvaloda. 2.daļa
1.svešvaloda
Zemes tiesības
Sociālā psiholoģija
Latvijas kultūras vēsture
Darba un sociālās tiesības
Bāriņtiesu un pagasttiesu
tiesiskā darbība
Pirmajā, otrajā un trešajā
studiju gadā studenti izstrādā
studiju darbus, kuri attīsta
patstāvīgā pētnieciskā darba
iemaņas un palīdz izvēlēties
specializāciju.
Ceturtajā
studiju gadā studenti izstrādā
un aizstāv diplomdarbu

Pirmajā, otrajā un trešajā
studiju gadā studenti izstrādā
studiju darbus, kuri attīsta
patstāvīgā pētnieciskā darba
iemaņas un palīdz izvēlēties
specializāciju. Ceturtajā
studiju gadā studenti izstrādā
un aizstāv diplomdarbu

Pirmajā, otrajā un trešajā
studiju gadā studenti izstrādā
studiju darbus, kuri attīsta
patstāvīgā pētnieciskā darba
iemaņas un palīdz izvēlēties
specializāciju.
Ceturtajā
studiju gadā studenti izstrādā
un aizstāv diplomdarbu

4 gadi

4 gadi

4 gadi

160
Kvalifikācijas prakse – 26
KP

160 KP
Kvalifikācijas prakse – 26
KP
Nobeiguma pārbaudījums
Diplomdarbs

160 KP
Kvalifikācijas prakse – 26
KP

Diplomdarbs

Diplomdarbs

No Daugavpils Universitātes studiju programmas salīdzinājuma ar Latvijā realizējamām analoģiskām
studiju programmām redzams, ka tās faktiski identiskas DU un Biznesa Augstskolā „Turība”. Tas ir
loģiski, jo šīm programmām ir jāatbilst juriskonsulta profesijas standartam. Daugavpils Universitātei ir
vairāk izvēles kursu, kurus studējošie var apgūt, ja tie viņus interesē un ir saistīti ar specializāciju
izvēloties nodarbinātības raksturu nākotnē.
No abām šīm programmām atšķiras Sociālo tehnoloģiju augstskolas programma. Tai ir īpatnēja
(piemēram, nodaļas Nozares profesionālie un izvēles kursi, Specializācijas/ ierobežotās izvēles
priekšmeti) struktūra. Šai sakarā diezgan grūti saprast, kur ir robeža starp nozares profesionālajiem un
izvēles kursiem. Daži no šajā nodaļā norādītajiem studiju kursiem – kriminālistika, kriminoloģija,
starptautiskās krimināltiesības, apdrošināšana pret risku jūrā u.c. - nav saistīti ar juriskonsulta profesiju
un varētu būt iekļauti tikai starp brīvās izvēles kursiem.

2.1.10. STUDĒJOŠIE
2.1.10.1. Studējošo skaits
GADS
2007./2008.
2008./2009.
2009./2010.
2010./2011.
2011./2012.
2012./2013.
2013./2014.
2014./2015.
2015./2016.
2016./2017.

2.1.10.1.1.tabula. Studējošo skaits
PILNA LAIKA
NEPILNA LAIKA
STUDIJAS
STUDIJAS
182
128
143
111
139
100
130
89
139
46
131
39
110
16
94
5
90
99
-

KOPĀ
310
254
239
219
185
170
126
99
90
99

2.1.10.2. Pirmajā studiju gadā imatrikulēto studējošo skaits
GADS
2007./2008.
2008./2009.
2009./2010.
2010./2011.
2011./2012.
2012./2013.
2013./2014.
2014./2015.
2015./2016.
2016./2017.

2.1.10.2.1.tabula.Imatrikulēto skaits
PILNA LAIKA
NEPILNA LAIKA
STUDIJAS
STUDIJAS
52
27
37
30
45
15
48
14
48
31
20
18
28
51
-

2.1.10.3. Absolventu skaits
2.1.10.3.1.tabula. Absolventu skaits
Gads
Absolventu skaits
2007./2008.
44
2008./2009.
45

KOPĀ
79
67
60
62
48
31
20
18
28
51

2009./2010.
2010./2011.
2011./2012.
2012./2013.
2013./2014.
2014./2015.
2015./2016.
2016./2017.

40
47
31
42
27
27
25
11

2.1.10.4. Studējošo aptauju rezultāti un to analīze
Aptaujas galvenie rezultāti 2008./2009. studiju gadā:
Studiju kursu piedāvājuma svarīgums, kā arī pasniegšanas līmenis ir vērtēti samērā augsti, t.i., studiju
kursa svarīgums tika novērtēts 4,15, pasniegšanas līmenis – 4,02 pēc 5 ballu vērtēšanas skalas.
Vissvarīgākie studiju kursi pēc studējošo viedokļa ir Krimināltiesības, Tiesību teorija, Konstitucionālās
tiesības, Administratīvā procesa tiesības. Visaugstāk vērtētie studiju kursi pēc pasniegšanas līmeņa:
Krimināltiesības, Latvijas valsts un tiesību vēsture, Kriminālprocesa tiesības u.c.
Visus studējošos apmierina izvēlētā studiju programma kopumā, t.sk. „pilnīgi apmierina” + „pamatā
apmierina” – 80%, daļēji apmierina – 22%; 81% studējošo apmierinoši vērtēja sadarbību ar
mācībspēkiem; 82% studējošie apmierinoši vērtēja studiju programmas realizēšanu kopumā; taču 75%
studējošie apgalvoja, ka studiju programmas nodrošinājums ar vieslektoriem ir pietiekams. Diemžēl
tikai 37% studējošo apgalvoja, ka studiju procesa nodrošinājums ar mācību literatūru un metodisko
materiālu ir pietiekams. Izvēles kursu piedāvājuma kā pietiekamu atzīmēja 59% studējošo.
Aptaujas galvenie rezultāti 2009./2010. studiju gadā:
Studiju kursu piedāvājuma svarīgums, kā arī pasniegšanas līmenis ir vērtēti samērā augsti, t.i., studiju
kursa svarīgums tika novērtēts 4,18, pasniegšanas līmenis – 4,06 pēc 5 ballu vērtēšanas skalas.
Vissvarīgākie studiju kursi pēc studējošo viedokļa ir Tiesību teorija, Krimināltiesības, Kriminālprocesa
tiesības u.c. Visaugstāk vērtētie studiju kursi pēc pasniegšanas līmeņa: Tiesību teorija, Valsts teorija,
Politoloģija, Kriminālsodu izpildes tiesības u.c.
Visus studējošos apmierina izvēlētā studiju programma kopumā, t.sk. „pilnīgi apmierina” + „pamatā
apmierina” – 75%; 80% studējošie apmierinoši vērtēja sadarbību ar mācībspēkiem; 80% studējošie
apmierinoši vērtēja studiju programmas realizēšanu kopumā; toties 66% studējošo apgalvoja, ka
studiju programmas nodrošinājums ar vieslektoriem ir pietiekams. Diemžēl tikai 38% studējošo
apgalvoja, ka studiju procesa nodrošinājums ar mācību literatūru un metodisko materiālu ir pietiekams.
2010./2011. studiju gada aptaujas galvenie rezultāti:
Studiju kursu piedāvājuma svarīgums, kā arī pasniegšanas līmenis ir vērtēti diezgan augsti. Kā
svarīgākie studiju kursi minēti Tiesu varas institūciju tiesības, Krimināltiesības, Darba tiesības,
Civilprocesa tiesības u.c. Pēc pasniegšanas līmeņa studējošie visaugstāk vērtē Komerctiesības,
Starptautiskās tiesības, Politoloģiju, Darba tiesības.
Visus studējošos apmierina izvēlētā studiju programma kopumā, t.sk. „pilnīgi apmierina” 23%,
„pamatā apmierina” – 57%, daļēji apmierina – 20%; 91% studējošo apmierinoši vērtēja sadarbību ar
mācībspēkiem; 87% studējošo apmierinoši vērtēja studiju programmas realizēšanu kopumā. Puse
studējošo norādīja, ka izvēles studiju kursu piedāvājums ir pietiekams, 58% studējošo uzskata, ka
nodrošinājums ar vieslektoriem ir pietiekams. Taču tikai 37% studējošo norādīja, ka mācību literatūras
un metodisko materiālu ir pietiekami.

2011./2012. studiju gada aptaujas galvenie rezultāti:
Studējošo aptaujās kā svarīgākie studiju kursi minēti Tiesību teorija, Krimināltiesības, Saistību
tiesības, Civilprocesa tiesības, Kvalifikācijas prakse. Pēc pasniegšanas līmeņa studējošie visaugstāk
vērtē Tiesību teoriju, Valsts teoriju, Latvijas valsts un tiesību vēsturi. Studējošie vēlētos palielināt
apjomu tādiem studiju kursiem kā Svešvalodu studijas juristiem, Krimināltiesības, Administratīvās
tiesības, Ģimenes un mantojuma tiesības, Administratīvā procesa tiesības, Saistību tiesības u.c.
Visus studējošos apmierina izvēlētā studiju programma: „pilnīgi apmierina” 67%, „pamatā apmierina”
– 33%; visi studējošie apmierinoši vērtēja sadarbību ar mācībspēkiem un studiju programmas
realizēšanu kopumā. 83% studējošo norādīja, ka izvēles studiju kursu piedāvājums ir pietiekams un ka
nodrošinājums ar vieslektoriem ir pietiekams.
2012./2013. studiju gada aptaujas galvenie rezultāti:
Studējošo aptaujās kā svarīgākie studiju kursi minēti Svešvalodu studijas juristiem, Tiesību teorija,
Krimināltiesības, Administratīvās tiesības, Starptautiskās tiesības, Kvalifikācijas prakse. Pēc
pasniegšanas līmeņa studējošie visaugstāk vērtē Tiesību teoriju (5), Valsts teoriju (4,9), Politoloģiju
(4,9). Studējošie vēlētos palielināt apjomu tādiem studiju kursiem kā Politoloģija, Starptautiskās
tiesības, Nodokļu tiesības, Kvalifikācijas prakse.
Studējošo apmierinātība ar izvēlēto studiju programmu: „pilnīgi apmierina” 21%, „pamatā apmierina”
– 59%, „daļēji apmierina” – 17%, bet „neapmierina” – 3%; 85% studējošie apmierinoši vērtēja
sadarbību ar mācībspēkiem un 87% - studiju programmas realizēšanu kopumā. 61% studējošo
norādīja, ka izvēles studiju kursu piedāvājums ir pietiekams un 73% - ka nodrošinājums ar
vieslektoriem ir pietiekams (studentu aptaujas rezultāti parādīti 7.pielikumā).
2013./2014. studiju gada aptaujas galvenie rezultāti: visus studējošos apmierina izvēlētā studiju
programma: pilnīgi apmierina – 42%, pamatā apmierina 46%, bet daļēji apmierina 12% studējošo.
Studiju procesa nodrošinājumu ar mācību literatūru un metodiskajiem materiāliem par pietiekamu
uzskata 49% studējošo, 45% - par daļēji pietiekamu. 57% respondentu uzskata, ka ir pietiekams
vieslektoru skaits, 18% - ka daļēji pietiekams. 58% aptaujāto uzskata, ka izvēles kursu skaits ir
pietiekams. 92% respondentu apgalvo, ka ir apmeklējuši gandrīz visas nodarbības. Tika saņemts arī
daudz ieteikumu studiju programmas kvalitātes uzlabošanai, kuri ir atspogoļoti 7.pielikumā. Studējošie
ir augstu novērtējuši tādus studiju kursus kā Latvijas kultūras vēsture, valsts teorija, tiesību teorija,
Latvijas valsts un tiesību vēsture, tiesību ekonomika, krimināltiesības, administratīvās tiesības,
administratīvā procesa tiesības, Eiropas cilvēktiesības (skat. 7.pielikumu).
2014./2015. studiju gadā studējošo aptaujas pirmoreiz tika veiktas anonīmi elektroniskā formātā.
Aptaujas galvenie rezultāti: visus studējošos apmierina izvēlētā studiju programma: pilnīgi apmierina –
66%, pamatā apmierina 32%, bet neapmierina 2% studējošo. Ņemot vērā aptaujā piedalījušos
studējošo skaitu (59), ir skaidrs, ka neapmierina programma kopumā tikai vienu studējošo, kam
pamatā var būt arī subjektīvi iemesli.
Docēšanas kvalitāti studiju programmā kā augstu vērtē 44%, kā vidēju 48%, bet kā zemu – 2%,
savukārt 6% studējošo neatbildēja uz šo jautājumu.
Studiju kursu saturu un to izklāstu kā skaidru, loģisku un saprotamu vērtēja 54%, kā daļēji skaidru,
loģisku un saprotamu vērtēja 38%, savukārt 2% (acīmredzami tas bija viens un tas pats studējošais, kas
negatīvi novērtēja visus programmas indikatīvos rādītājus) studiju kursu saturu un to izklāstu vērtēja
kā neskaidru, neloģisku un nesaprotamu.
Attiecībā uz vērtēšanas prasībām atbildes kopumā ir līdzīgas atbildēm uz iepriekšējiem jautājumiem.
Kā loģiskas un saprotamas tās vērtē 50% studējošo, kā pamatā loģiskas un saprotamas – 42%, bet kā
neloģiskas un nesaprotamas 2%.

2015./2016. studiju gada studējošo aptaujas galvenie rezultāti (aizpildītas 48 anketas): docēšanas
kvalitāti studiju programmā kā augstu vērtē 27%, kā vidēju – 48%, bet kā zemu – 2% studējošo.
Studējošo komentāri par jautājumu Kā Jūs vērtējat docēšanas kvalitāti kopumā:
Ir vairāki patiešām spēcīgi pasniedzēji un ir tādi, kuru zināšanas liekas "iekaltas". Ir arī tie
pasniedzēji, kas nepieturas studiju kursa aprakstā sniegtajam saturam. Pēc manām domām tas
rada robus studentu zināšanās.
Kopumā grūti vērtēt. Daži pasniedzēji ir spēcīgi, bet daži tikai nostrādā savas stundas, kas iekļautas
slodzē.
Kopumā viss ir labi un apmierinoši
Studiju kursu saturu un to izklāstu kā skaidru, loģisku un saprotamu vērtēja 37,5%, kā daļēji skaidru,
loģisku un saprotamu vērtēja 35%, savukārt 2% (acīmredzami tas bija viens un tas pats studējošais, kas
negatīvi novērtēja visus programmas indikatīvos rādītājus) studiju kursu saturu un to izklāstu vērtēja
kā neskaidru, neloģisku un nesaprotamu. Komentāri:
 Studiju kursi, manuprāt, ir veidoti loģiski un saprotami. Ja arī ko nesaprotu, to apgūstu no
grāmatām vai attiecīgajiem normatīvajiem aktiem.
 Pietiekams izvirzītajiem mērķiem.
 Atkarīgs no pasniedzēja.
 Ir jāvērtē katrs studiju kurss atsevišķi.
Attiecībā uz vērtēšanas prasībām atbildes kopumā ir līdzīgas atbildēm uz iepriekšējiem jautājumiem.
Kā loģiskas un saprotamas tās vērtē 31% studējošo, kā pamatā loģiskas un saprotamas – 42%, bet kā
neloģiskas un nesaprotamas 2%. Komentāri:
 Vērtēšanas prasības ir pilnībā skaidras, bet atkarībā no tā, kā mums pasniedz, dažreiz tās
prasības nav pamatotas.
 Docētāji, kuri rūpīgi plāno savu darbu, tikpat kvalitatīvi arī vērtē studentu prasmes.
 Reizēm pasniedzēji varētu nedaudz stingrāk vērtēt studentu darbu.
Sadarbību ar pētnieciskā darba vadītāju 12,5% min kā regulāru un pēc darba vadītāja iniciatīvas, 52% regulāru pēc studējošā iniciatīvas, bet 10,5% kā neregulāru, pēc nepieciešamības:
 Kad rodas jautājumi, tad arī dodamies pie pētnieciskā darba vadītāja.
 Universitāte nav skola. Ir pašam jāmeklē, jāsarunā satikšanās laiku.
Studējošā patstāvīgā darba apjoma prasības: skaidras, loģiskas un pamatotas – 29%; daļēji skaidras,
daļēji loģiskas un daļēji pamatotas – 44%; neskaidras, neloģiskas un nepamatotas 2%.
Studiju programmas nodrošinājumu ar vieslektoriem 56% studējošo uzskata par pietiekamu, 8% - par
nepietiekamu, 10% - par daļēji pietiekamu.
Kāda veida vieslekcijas Jūs vēlētos dzirdēt: Informatīvi izglītojošas par kādu studiju kursu
padziļinošas – 44%; pārskata informatīvās par aktualitātēm studiju jomā – 23%; vispārizglītojoša
rakstura vieslekcijas – 8%.
Studējošie studiju laikā visvairāk izmanto interneta resursus, nozaru literatūru, periodiskos izdevumus
un elektroniskās datubāzes (31-63%).
Ar studiju programmas kopējo struktūru nav apmierināti 4% studējošo, pārējos tā apmierina pilnībā vai
pamatā / daļēji.
Studiju kursu sasniedzamie rezultāti ir skaidri 38% aptaujāto, daļēji skaidri – 33 %, neskaidri – 4%.
71% studējošos apstiprina, ka nodarbības apmeklē regulāri un nekavē, taču tas ir tikai studējošo
subjektīvais viedoklis – reālais cipars ir zemāks. 56% studējošo uzskata, ka studējošie var ietekmēt
studiju procesu un satura kvalitāti:
 Mēs paši varam palūgt kādu no tematiem studēt padziļināti. Ja ir interese, pasniedzējs vienmēr
iet mums pretī.
 Var ietekmēt, tomēr ne vienmēr šī ietekmēšana ies par labu pašam studentam.
 Studējošie vienmēr ar jautājumiem var vērsties pie attiecīgajām personām un ietekmēt
rezultātu.
 Ticu, ka var, bet vai nu nevēlas vai atrod lietderīgāku veidu, kā tērēt savu laiku.
Uz jautājumu Kā studējošie var ietekmēt studiju procesa norisi un satura kvalitāti studējošie sniedza
dažādas atbildes:



Katrs students var jautāt lektoriem par kādu jautājumu, kas viņu interesē un nekad nav bijis tā,
ka lektors neatbildētu. Pie tam, katrs students var un viņam ir jāmācas patstāvīgi.
 Mazāk skartus tematus var lūgt pasniegt padziļināti, bet diemžēl ne vienmēr studenti var
izvēlēties studiju kursu, kurš būtu vairāk paredzēts konkrētai specialitātei.
 Papildinot savas zināšanas pastāvīgi, prasot paskaidrot neskaidrās tēmas, u.c.
 Vismaz ar attieksmi pret studijām un pasniedzējiem. Ja students ir ieinteresēts iegūt zināšanas
un cienīgi attiecas pret pasniedzēju, tad arī pasniedzējam ir lielāka tieksme sniegt vairāk
informācijas studentam un pasniegt to interesanti. Studenti var lūgt pasniedzēju izskatīt kādu
tēmu, kas interesē dziļāk, līdz ar ko apmācību process paliek interesantāks.
Kā Jūs vērtējat nodrošinājumu ar studijām nepieciešamo literatūru un metodiskajiem materiāliem:
pietiekams – 27%; daļēji pietiekams – 35%; nepietiekams – 13%:
 Dažu grāmatu skaits ir ļoti mazs, kā arī nav pietiekami jaunas literatūras, bet ja tā ir, tad ļoti
bieži 1-2 eksemplāri un tie atrodas lasītavā. Tas traucē pašizglītošanai.
 It īpaši tas ir jūtams rakstot studiju darbus. Ļoti maz vajadzīgas informācijas, bibliotēkā nevar
atrast vajadzīgo, nākas sūtīt no internetresursiem, kaut ko pirkt.
 DU bibliotēkā ir atrodamas neskaitāmi daudzas vienāda tipa grāmatas, bet ir pārāk mazs tādu,
kur ir sniegts savādāks viedoklis par kādu konkrētu jautājumu. Būtībā daudzas grāmatas jau ir
novecojušas un zinot to, kāds ir juridiskās literatūras klāsts citur ir diezgan skumji.
Priekšlikumi, jautājumi vai komentāri, kā uzlabot studiju kvalitāti:
 Nepieciešams nodrošināt bibliotēkas ar aktuālām grāmatām. Pievērst vairāk uzmanības
pasniedzēju atlasē.
 Noņemt bezjēdzīgos priekšmetus, kas nav īsti saistīti ar izvēlēto profesiju (tiesību zinātnē tā
varētu būt vides aizsardzība, reliģiju vēsture (kas bija ierakstīta kā brīvās izvēles kurss, bet
beigu beigās palika kā obligāta lekcija!).
 Ļoti žēl, ka mūsu kursam nebija loģikas kursa, kas, piemēram, konkrēti man praksē ļoti būtu
lietderīgi. Vispār, manuprāt, loģika būtu nepieciešama kā obligāta.
 Vairāk profesionālo studiju kursu! Izvēles priekšmetus tiešām ļaut izvēlēties. Ziemā ieslēgt
apkuri. Piesaistīt kvalificētus mācībspēkus.
Vai Jūs piedalāties/plānojat piedalīties Erasmus+ aktivitātēs? Jā: 17%; nē – 44%; neesmu par to
domājis/-usi – 15%:
Juristiem tas nedotu priekšrocības, LR likumdošana ir tikai LR.
Nevar apvienot ar darbu.
Es jau esmu piedalījusies Erasmus+ aktivitātēs.
Daudzi studējošie apgalvo, ka viss ir labi līdz brīdim, kad tiešām ir pieņemts lēmums doties
apmaiņas programmā. Visi tiek aicināti un iedrošināti, bet tad saskaras ar problēmām. Sarežģīti
vienoties ar pasniedzējiem par studiju kursu pielīdzināšanu vai kārtošanu, daudz birokrātijas.
2016./2017. studiju gada studējošo aptaujā piedalījās 55 studējošie. Docēšanas kvalitāti studiju
programmā aptaujātie pārsvarā vērtē kā augstu un vidēju – attiecīgi 45,65% un 47,83%. Kā zemu ir
novērtējuši 6,52%. Studējošie šo jautājumi ir arī plaši komentējuši, izsakot savu viedokli par docēšanas
kvalitāti – gan pozitīvu, gan arī kritizējošu.
Studiju kursu saturu un to izklāstu kā skaidru, loģisku un saprotamu vērtēja 54,35% studējošo, kā
daļēji skaidru, loģisku un saprotamu – 43,48%.
Atbildes attiecībā uz vērtēšanas prasībām: kā loģiskas un saprotamas tās vērtē 56,52% studējošo, kā
daļēji loģiskas un saprotamas – 41,30%.
Sadarbību ar pētnieciskā darba vadītāju 15,22% aptaujāto min kā regulāru un pēc darba vadītāja
iniciatīvas, 52,17% - kā regulāru pēc studējošā iniciatīvas, 32,61% kā neregulāru, pēc nepieciešamības,
komentējot, ka studējošajiem pašiem jāuzņemas iniciatīvu šajā jautājumā.
Studējošā patstāvīgā darba apjoma prasības kā skaidras, loģiskas un pamatotas atzina 45,65%
aptaujāto, kā daļēji skaidras, daļēji loģiskas un daļēji pamatotas – 47,83% respondentu.
Studiju programmas nodrošinājumu ar vieslektoriem 73,91 studējošie uzskata par pietiekamu, 15,22 par nepietiekamu, komentējot, ka vieslektori ir augsti kvalificēti un zinoši.

Kāda veida vieslekcijas Jūs vēlētos dzirdēt: Informatīvi izglītojošas par kādu studiju kursu
padziļinošas – 71,74%; pārskata informatīvās par aktualitātēm studiju jomā – 23,91%; vispārizglītojoša
rakstura vieslekcijas – 4,35%.
Studējošie studiju laikā visvairāk izmanto nozaru literatūru, interneta resursus un periodiskos
izdevumus.
Ar studiju programmas kopējo struktūru apmierināti pilnībā vai pamatā / daļēji gandrīz visi aptaujātie
(neapmierināti vidēji 4%).
Studiju kursu sasniedzamie rezultāti ir skaidri 60,87% aptaujāto, daļēji skaidri – 32,61%. 76,09%
studējošo apstiprina, ka nodarbības apmeklē regulāri un nekavē. 68,18% studējošo uzskata, ka
studējošie var ietekmēt studiju procesu un satura kvalitāti, izsakot savu viedokli par korekcijām studiju
procesā, par studiju kursu norisi un saturu.
Kā Jūs vērtējat nodrošinājumu ar studijām nepieciešamo literatūru un metodiskajiem materiāliem:
pietiekams – 27,27%, daļēji pietiekams –59,09%, nepietiekams- 13,64%, piebilstot, ka bibliotēkās ir
pārāk maz nozaru literatūras, tā ir novecojusi un ne vienmēr ir pieejama. Studējošie vēlētos vairāk
literatūras avotu svešvalodās.
Priekšlikumi, jautājumi vai komentāri, kā uzlabot studiju kvalitāti: nodrošināt plašāku pieeju
datubāzēm, papildināt bibliotēkas krājumus ar jaunāko literatūru; pārdomāt nodarbību grafiku.
Vai Jūs piedalāties/plānojat piedalīties Erasmus+ aktivitātēs? Jā: 20,45%, nē – 54,55%; neesmu par to
domājis/-usi – 25%.

2.1.10.5. Absolventu aptauju rezultāti un to analīze
Absolventu aptauju rezultāti rāda, ka absolventi pārsvarā ir apmierināti ar studijām Daugavpils
Universitātes tiesību programmās (86%). 14% absolventu norāda, ka vairāk apmierināti, nekā
neapmierināti un netika konstatētas anketas, kurās būtu atbilde „neapmierināti” vai „vairāk
neapmierināti nekā apmierināti”.
Uz jautājumu, vai DU pastāv reāla iespēja apgūt jurista darbam nepieciešamās pamatzināšanas, 67%
atbildēja „jā” un tikai 34% pārsvarā „jā”. Arī šajā jautājumā netika sniegtas negatīvas atbildes.
Interesi izraisa tas, ka tikai nepilni 2% studējošo atkārtotu studiju gadījumā neizvēlētos studēt
Daugavpils Universitātē, turklāt pat šajā gadījumā par iemeslu tika minēta nevis studiju kvalitāte, bet
gan izglītības apgūšanas vieta (izvēlētos Rīgu Daugavpils vietā).
Visi absolventi ļoti augsti novērtē docētāju kvalifikācijas līmeni Daugavpils Universitātē un prasību
līmeni kvalifikācijas iegūšanai, kurš tiek uzskatīts par augstāko Latgales reģionā.
Bakalaura programmas absolventi kopumā izsaka pozitīvu viedokli par studiju iespējām Daugavpils
Universitātē. Absolūtais vairākums no aptaujātajiem absolventiem (78%) norāda, ka ir apmierināti ar
studijām Daugavpils Universitātes profesionālajā bakalaura studiju programmā “Tiesību zinātne”. 18%
absolventu norāda, ka ir vairāk apmierināti nekā neapmierināti un tikai 4% absolventu ir vairāk
neapmierināti nekā apmierināti. Savukārt, to, ka ar studijām bakalaura programmā ir neapmierināti,
nenorāda neviens no aptaujātajiem absolventiem.
Uz jautājumu, vai DU pastāv reāla iespēja apgūt jurista darbam nepieciešamās pamatzināšanas, 58%
atbildēja „jā” un 42% pārsvarā „jā”. Šajā jautājumā netika sniegtas negatīvas atbildes.
4% studējošo atkārtotu studiju gadījumā neizvēlētos studēt Daugavpils Universitātē, neskaidrojot savas
izvēles iemeslu.
Absolūtais vairākums absolventu augsti novērtē docētāju kvalifikācijas līmeni Daugavpils Universitātē
un prasību līmeni kvalifikācijas iegūšanai. Negatīvu vērtējumu saņēma daži docētāji, kuri pasniedza
neprofilējošos studiju kursus (Lietvedība, Profesionālā ētika).

2.1.10.6. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā
Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā un studiju programmas satura un tās kvalitātes
uzlabošanā tiek nodrošināta ne tikai iesaistot viņus programmas darba izvērtējumā, bet arī risinot
konkrētus, ar programmu un tās realizāciju saistītus jautājumus. Savu priekšlikumu vai iebildumu
izskatīšanu par studiju grafiku, nodarbību sarakstu, atsevišķu studiju kursu vai pat to daļu
pilnveidošanu studējošie deleģē programmas direktoram vai katedras vadītājam, kurš tālāk tos virza
izskatīšanai katedras sēdē vai SZF Domē.
Profesionālās studiju programmas „Tiesību zinātne” pārstāvji aktīvi darbojas studentu pašpārvaldē,
respektīvi, DU Studentu Padomē (J.Rimvids-Mickevičs bija Studentu Padomes priekšsēdētājs), ar
kuras starpniecību tiek apkopoti un sagatavoti priekšlikumi studiju procesa un studiju vides kvalitātes
uzlabošanai. Studējošie ir pamatojuši un sagatavojuši konstruktīvus priekšlikumus saistībā ar studiju
procesa organizācijas un studējošo studiju un dzīves apstākļu uzlabošanu, piemēram, par Studējošo
servisa centra izveidošanu, par DU Informācijas dienu un darbu ar reflektantiem, par dienesta
viesnīcām u.c.
Studējošie, tieši komunicējot ar studiju programmas direktoru un docētājiem, kā arī SZF prodekānu,
risina jautājumus par studiju kursu gaitu un studiju procesa norisi, par neskaidriem jautājumiem vai
aktuālām problēmām studiju kvalitātes nodrošināšanā u.tml.
1.studiju gadā studējošajiem katru gadu ir iespēja apmeklēt LR Augstāko tiesu un iepazīties ar tās
darbību.
Studējosā Ilona Sakoviča aktīvi piedalās DU Studentu padomē, ir DU Sociālā atbalsta programmas
vadītāja, DU SZF Domes locekle, DU Senāta locekle, DU Akadēmiskās šķīrējtiesas locekle

2.2. PROFESIONĀLĀ MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMA „TIESĪBU ZINĀTNE”
2.2.1. STUDIJU PROGRAMMAS MĒRĶI UN UZDEVUMI
Programmas mērķis: sagatavot augstas profesionālas kvalifikācijas speciālistus tiesību nozarē
reģiona vajadzībām Latgalē saistībā ar Latvijas integrēšanos Eiropas Savienībā, īstenojot nozarei un
specializācijai raksturīgu padziļinātu zināšanu un prasmju apguvi, kas sagatavo jaunrades,
pētnieciskajam un pedagoģiskajam darbam nozarē.
Programmas uzdevumi:


veicināt personības vispusīgu attīstību, sniedzot plašas zināšanas to sabiedriskajā,
ekonomiskajā, politiskajā, filozofiskajā un starptautiskajā izpratnē;



attīstīt spēju analītiski izprast tiesības kā nacionālajā tā arī Eiropas Savienības līmenī un
pielietot likumus un citus normatīvos aktus;



nodrošināt studiju procesā iespēju apgūt nepieciešamo vadoša un radoša praktiska darba
pieredzi darbībai tiesību aizsardzības iestādēs un privātajā biznesā;



veicināt pētniecisko darbu tiesību zinātnes nozarē, apgūt jaunrades un projektēšanas prasmes;



izstrādāt un aizstāvēt maģistra darbu;



veicināt motivāciju tālākai izglītības līmeņa paaugstināšanai un sistemātiskai profesionālās
kvalifikācijas pilnveidei.

2.2.2. IEGŪSTAMIE STUDIJU REZULTĀTI ZINĀŠANU, PRASMJU UN KOMPETENČU FORMĀ
Sekmīgi izpildot studiju programmas prasības, studējošie padziļina savas zināšanas par jaunākajām
atziņām tiesību teorijas un tiesību tālākveidošanas jomā Latvijā un ārvalstīs; izvēlētajā tiesību
apakšnozarē; pedagoģijā un psiholoģijā. Apgūst prasmes juridiska rakstura problēmu identificēšanā un
risināšanā; zinātniskās un pētnieciskās darbības veikšanā; dažādu juridisko pieeju salīdzinošā analīzē;
komplicētu konfliktsituāciju risināšanā.
Zināšanas:


studējošie pārzina starptautiskos, ES un LR normatīvos aktus un institucionālo sistēmu;



izprot tiesību zinātņu apakšnozaru savstarpējo saistību un daudzveidību;



izprot mijiedarbību starp ekonomisko, sociālo un tiesisko vidi sabiedrības attīstības gaitā;



apzinās ilgtspējīgas tiesību un tiesību nozares politikas attīstības koncepciju kā pamatu korektu
tiesību normu piemērošanai un subjektīvu tiesību aizsardzībai;



spēj parādīt izvēlētās tiesības nozares un apakšnozares padziļinātas un specializētās zināšanas,
kā arī svarīgāko jēdzienu un likumsakarību izpratni;



spēj parādīt tiesību starpnozaru aspektā raksturīgās specializētās zināšanas, kā arī atbilstošo
jēdzienu un likumsakarību izpratni.

Prasmes. Studējošie prot:


organizēt savu patstāvīgo darbu;



pielietot studiju laikā iegūtās praktiskās iemaņas un teorētiskās zināšanas lēmumu izstrādē un
pieņemšanā;



sagatavot un izmantot informāciju tiesību zinātnes jomā;



noteikt galvenos uzdevumus tiesību zinātnes jomā un atsevišķās tiesību zinātnes apakšnozarēs;



argumentēti izskaidrot un diskutēt par problēmjautājumiem dažādās tiesību zinātnes
apakšnozarēs;



izvērtēt un kritiski analizēt Latvijas Republikas un starptautisko normatīvo regulējumu dažādās
tiesību zinātnes apakšnozarēs; veikt iegūto rezultātu analīzi, sagatavot pārskatus, prognozēt un
modelēt nākotnes situācijas, izmantojot normatīvo regulējumu;



patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt sarežģītas zinātniskas un profesionālas problēmas;



izstrādāt normatīvo aktu projektus;



sagatavot un sniegt sabiedrībai ar tiesību zinātni saistītu problēmu loku informāciju;



uzstāties, argumentēti izteikt savu viedokli;



strādāt komandā (grupā);



plānot un organizēt savu un struktūrvienības darbību;



spēj parādīt tiesību un tiesību normu piemērošanas specifiskās prasmes, risinot dažādus
uzdevumus, formulējot spriedumus un veicot pamatojumus.

Papildus bakalaura kompetencēm, profesionālais maģistrs spēj komunicēt sarežģītos akadēmiskos
jautājumus gan speciālistu, gan nespeciālistu vidē, patstāvīgi, un kritiski formulēt un analizēt
sistemātiski sarežģītas praktiskas problēmas, patstāvīgi turpināt savu kompetenču pilnveidi un
specializāciju.
Kompetence:


tiecas pilnveidot savas zināšanas un prasmes atbilstoši darbības sfērai;



seko līdzi jaunākajai Latvijas un ārzemju periodikai, mācību un zinātniskajai literatūrai, kā arī
aktuālajām tendencēm sava praktiska darba plānošanā.



spēj savā profesionālajā darbībā balstīties uz ilgtspējīgiem attīstību veicinošiem principiem;



spēj ievērot saskarsmes vispārīgas un tiesiskas kultūras un profesionālās ētikas normas;



iegūt, atlasīt un analizēt zinātnisku un mācību literatūru, zinātniskos rakstus, ieskaitot Internet
avotus, tiesas prakses materiālus;



integrēt dažādu jomu (ekonomika, politoloģija, socioloģija, psiholoģija) zināšanas;



izvērtēt savas profesionālās darbības ietekmi uz sabiedrību;



ar sapratni un iecietību uzskatīt citu speciālistu un cilvēku viedokļus un viņu darba rezultātus;



parādīt izpratni un atbildību par personīgā veikuma precizitāti un zinātniskuma principu
ievērošanu.

2.2.3. STUDIJU PROGRAMMAS SATURS UN PLĀNS
2.2.3.1.tabula. Profesionālās maģistra studiju programmas
„ Tiesību zinātne” /bez profesionālās kvalifikācijas iegūšanas/ saturs
STUDIJU KURSI
Tiesību tālākveidošana
Salīdzinošās tiesības

Sekmju
kontroles
sem
formas
NOZARES TEORĒTISKIE PAMATKURSI
3
eksāmens
2
3
eksāmens
1
KP
(stundas)

Docētājs

Mag.iur.doc. A.Daugavvanags
Mag.iur.doc. A.Daugavvanags

Latvijas un Eiropas Savienības
2
diferencētā
1
Dr.iur. doc. J.Mašošins
tiesību pilnveides problēmas
ieskaite
Dr.iur. doc. A.Kriviņš
Kopā:
8
PROFESIONĀLĀS SPECIALIZĀCIJAS KURSI
Civiltiesības
Saistību tiesību aktuālās problēmas
4
eksāmens
3
Dr.iur. doc. J.Mašošins
Dr.iur. doc.J.Radionovs
Komerctiesību aktuālās problēmas
4
eksāmens
2
Dr.iur. asoc.prof A.Baikovs
Mg.iur.,Mg.oec.viesasist.
Lekt. N.Jefimovs
Tiesu nolēmumu izpildes problēmas
4
eksāmens
3
Dr.iur. doc. J.Radionovs
civilprocesā
Starptautiskās komerctiesības
2
diferencētā
2
Dr.iur. asoc.prof A.Baikovs
ieskaite
Mg.iur.,Mg.oec.viesasist.
Lekt. N.Jefimovs
Ģimenes un mantošanas tiesību
2
diferencētā
2
Dr. iur. doc. J.Radionovs
problēmas
ieskaite
Krimināltiesības
Salīdzinošās krimināltiesības
4
eksāmens
2
Dr.iur., asoc.prof.
J.Teivāns-Treinovskis
Kriminālprocesa tiesību problēmas
4
eksāmens
3
Dr. iur. doc. A.Ozerskis
Kriminālsodu
un
to
izpildes
4
eksāmens
3
Dr.iur.prof.V.Zahars
pilnveides problēmas
Noziedzības attīstības tendences
2
diferencētā
2
Dr.iur. prof.J.Ivančiks
Noziedzīgu
nodarījumu
ieskaite
identificēšanas
un
atklāšanas
neprocesuālie līdzekļi
Kriminālpolitika
2
diferencētā
2
Dr.iur.prof.V.Zahars
ieskaite
Kopā
16
PĒTNIECISKĀ DARBA, JAUNRADES DARBA, PROJEKTĒŠANAS DARBA UN VADĪBZINĪBU STUDIJU
KURSI
Tiesiskās izziņas metodoloģija

2

Vadības teorija

2

Projektu izstrāde un vadība

2

Kopā:

diferencētā
ieskaite
diferencētā
ieskaite
diferencētā
ieskaite

1
1
1

Dr.iur. doc. J.Mašošins
Dr.iur. doc. A.Kriviņš
Dr.paed. asoc.prof. I.Kokina
Dr.oec. asoc.prof
E.Jermolajeva
Dr.oec. docente J.Stašāne

6
PEDAGOĢIJAS UN PSIHOLOĢIJAS STUDIJU KURSI
2
diferencētā
1
Dr.paed. asoc.prof. I.Kokina
ieskaite
2
diferencētā
1
Dr.psych.pētn, M.Ņesterova
ieskaite
4

Augstskolu pedagoģija
Juridiskā psiholoģija
Kopā:

Profesionālās kvalifikācijas prakse
3. semestris
Noslēguma pārbaudījumi:
Maģistra darbs

6 KP

20 KP

2.2.3.2.tabula. Profesionālās maģistra studiju programma
„ Tiesību zinātne” /ar profesionālās kvalifikācijas iegūšanu/ saturs
STUDIJU KURSI
Tiesību tālākveidošana
Salīdzinošās tiesības

Sekmju
kontroles
sem
formas
NOZARES TEORĒTISKIE PAMATKURSI
3
eksāmens
2
3
eksāmens
1
KP
(stundas)

Docētājs

Mg.iur.doc. A.Daugavvanags
Mg.iur.doc. A.Daugavvanags

Latvijas un Eiropas Savienības
tiesību pilnveides problēmas
Kopā:

diferencētā
ieskaite

2

1

Dr.iur. doc. J.Mašošins
Dr.iur. doc. A.Kriviņš

8

PROFESIONĀLĀS SPECIALIZĀCIJAS KURSI
Civiltiesības
Saistību tiesību aktuālās problēmas
4
eksāmens
3
Dr.iur. doc. J.Mašošins
Komerctiesību aktuālās problēmas
4
eksāmens
2
Dr.iur. asoc.prof A.Baikovs
Mg.iur.,Mg.oec.viesasist.
Lekt. N.Jefimovs
Tiesu nolēmumu izpildes problēmas
4
eksāmens
3
Dr. iur. doc. J.Radionovs
civilprocesā
Starptautiskās komerctiesības
2
diferencētā
2
Dr.iur. asoc.prof A.Baikovs
ieskaite
Mg.iur.,Mg.oec.viesasist.
Lekt. N.Jefimovs
Ģimenes un mantošanas tiesību
2
diferencētā
2
Dr. iur. doc. J.Radionovs
problēmas
ieskaite
Krimināltiesības
Salīdzinošās krimināltiesības
4
eksāmens
2
Dr.iur. asoc.prof.
J.Teivāns-Treinovskis
Kriminālprocesa tiesību problēmas
4
eksāmens
3
Dr. iur. doc. A.Ozerskis
Kriminālsodu
un
to
izpildes
4
eksāmens
3
Dr.iur.prof.V.Zahars
pilnveides problēmas
Noziedzīgu
nodarījumu
2
diferencētā
2
Dr.iur.prof.J.Ivančiks
identificēšanas
un
atklāšanas
ieskaite
neprocesuālie līdzekļi
B
Kriminālpolitika
2
diferencētā
2
Dr.iur.prof.V.Zahars
ieskaite
Kopā
16
PĒTNIECISKĀ DARBA, JAUNRADES DARBA, PROJEKTĒŠANAS DARBA UN VADĪBZINĪBU STUDIJU
KURSI
Tiesiskās izziņas metodoloģija

2

Vadības teorija

2

Projektu izstrāde un vadība

2

Kopā:
Augstskolu pedagoģija
Juridiskā psiholoģija
Kopā:

diferencētā
ieskaite
diferencētā
ieskaite
diferencētā
ieskaite

1
1
1

Dr.iur. doc. J.Mašošins
Dr.iur. doc. A.Kriviņš
Dr.paed. asoc.prof. I.Kokina
Dr.oec. asoc.prof
E.Jermolajeva
Dr.oec. docente J.Stašāne

6
PEDAGOĢIJAS UN PSIHOLOĢIJAS STUDIJU KURSI
2
diferencētā
1
Dr.paed. asoc.prof. I.Kokina
ieskaite
2
diferencētā
1
Dr.psych., pētn. M.Ņesterova
ieskaite
4

Profesionālās kvalifikācijas prakse
3-4. semestri
Noslēguma pārbaudījumi:
Maģistra darbs

26 KP

20 KP

2.2.4. STUDIJU PROGRAMMAS ORGANIZĀCIJA
Studiju process ir organizēts atbilstoši LR Augstskolu likumam, DU Satversmei un DU Senātā
pieņemtiem studijas reglamentējošiem dokumentiem, Sociālo zinātņu fakultātes normatīvajiem
dokumentiem un Domes lēmumiem.

Kopējo studiju programmas vadību nodrošina DU Studiju padome, konkrētos jautājumus risina SZF
dekanāts un katedras. DU SZF dekanāts, fakultātes katedras programmu realizē, pieaicinot
nepieciešamo akadēmisko personālu. Dekanāta uzdevums ir studiju plāna un nodarbību saraksta
sastādīšana un saskaņošana ar visām tajā iesaistītajām struktūrvienībām. Studiju plānu un visas
būtiskas izmaiņas tajā apstiprina SZF Domes sēdē.
DU SZF Tiesību katedras uzdevums ir studiju atsevišķu kursu apjoma un satura noteikšana, kā arī
mācībspēku izvēle saskaņā ar viņu specializāciju. Vadoties no iegūtās pieredzes programmas
realizācijā, katedra izvērtē, apspriež katedras sēdē un ierosina SZF Domei izmaiņas kursu apjomā,
saturā un izkārtojumā. Katedra rūpējas arī par studiju procesa dokumentācijas sagatavošanu.
Studiju procesa nodrošināšanā tiek iesaistīti arī speciālisti no Latvijas un ārvalstu augstskolām,
Latvijas valsts varas un pašvaldību institūcijām. Studējošo prakse notiek tiesās, prokuratūras iestādēs,
zvērinātu notāru un advokātu kantoros, pašvaldībās, vietējās publiskās pārvaldes institūcijās un citās
iestādēs, kuras savā darbībā izmanto algotu profesionālu juristu pakalpojumus.
Pēc studiju programmas apguves izglītojamie iegūst profesionālo maģistra grādu tiesībās un jurista
kvalifikāciju.
Studiju programmas diploma pielikums atbilst MK noteikumiem Nr. 481. Tas sniedz objektīvu
informāciju un nodrošina kvalifikāciju apliecinošu dokumentu akadēmisku atzīšanu. Diploma
pielikumā ir iekļautas ziņas par diplomā minētās personas sekmīgi pabeigto studiju būtību, līmeni,
kontekstu, saturu un statusu.
Pēc programmas sekmīgas apgūšanas paveras iespējas tālākām studijām doktorantūrā Latvijā un
ārvalstīs.
Studiju programmas, kas paredzēta tikai maģistra grāda iegūšanai, kopējais apjoms ir 60 kredītpunkti,
un to realizē 1,5 gadu ilgās pilna laika un 2 gadu ilgās nepilna laika studijās. Studiju programmā
“Tiesību zinātne” iekļauti:


studiju kursi, kas nodrošina jaunāko sasniegumu apguvi nozares teorijā un praksē 8 KP apjomā;



pētnieciskā darba, jaunrades darba, projektēšanas darba un vadībzinību studiju kursi 6KP
apjomā;



pedagoģijas un psiholoģijas studiju kursi 4 KP apjomā;



specializācijas studiju kursi 16 KP apjomā;



prakse 6 KP apjomā;



maģistra darba izstrāde un aizstāvēšana kārtošana izvēlētajā specializācijā 20 KP apjomā.

Studiju programmas, kas paredz profesionālās kvalifikācijas „jurists” un profesionālā maģistra grāda
iegūšanu, kopējais apjoms ir 80 kredītpunkti, un to realizē 2 gadu ilgās pilna laika un 2,5 gadu ilgās
nepilna laika studijās. Studiju programmā “Tiesību zinātne” iekļauti:


studiju kursi, kas nodrošina jaunāko sasniegumu apguvi nozares teorijā un praksē 8 KP apjomā;



pētnieciskā darba, jaunrades darba, projektēšanas darba un vadībzinību studiju kursi 6 KP
apjomā;



pedagoģijas un psiholoģijas studiju kursi 4 KP apjomā;



specializācijas studiju kursi 16 KP apjomā;



kvalifikācijas prakse 26 KP apjomā;



maģistra darba izstrāde aizstāvēšana un aizstāvēšana izvēlētajā specializācijā 20 KP apjomā.

2.2.5. IMATRIKULĀCIJAS NOTEIKUMI
Prasības uzsākot studijas:


Profesionālais grāds tiesību zinātnē (studiju ilgums pilna laika studijās vismaz 4 gadi) un/vai
jurista kvalifikācija (programmas apjoms 60 KP);



Augstākā akadēmiskā vai 2.līmeņa profesionālā augstāka izglītība tiesību zinātnē bez jurista
kvalifikācijas (programmas apjoms 80 KP).

2.2.6. STUDIJU PROGRAMMAS PRAKTISKĀ ĪSTENOŠANA
2.2.6.1. Izmantojamās studiju metodes un formas
Galvenās studiju formas ir lekcijas, semināri un praktiskās nodarbības, kā arī studējošo patstāvīgais
darbs ar zinātnisko literatūru un tiesību aktiem. Semināros studējošie uzstājas ar referatīviem
ziņojumiem, tādejādi iepazīstoties ar tiesību zinātnes pētīšanas metodēm, diskutējot par tiesiski
filozofiskām problēmām; semināros arī tiek rūpīgi iztirzāti tiesību sabiedriskie un starptautiskie
aspekti, kā arī tiesību piemērošanas metodes. Vadošās mācību metodes ir: problēmsituāciju analīze un
risinājumi, darbs mazās grupās, lomu spēles, mācību testi, referātu sagatavošana un prezentācija,
studiju pētījumu veikšana, individuālo un grupu projektu izstrāde. Īpaša uzmanība tiek pievērsta
studējošo patstāvīgajam darbam – referātu sagatavošanai, literatūras un tiesību aktu analīzei.
Docētājiem studējošo patstāvīgā darba procesā ir organizatora, konsultanta un eksperta loma. Mācību
metodes ir vērstas uz patstāvīgas, kritiskas domāšanas iemaņu izstrādi studējošajiem. Tām jāveicina
studējošo komunikācija, spēja darboties grupā, pārvarēt konfliktus, būt pašpārliecinātam un stingram
prasībās. Jāattīsta patriotisms, humānisma idejas, cilvēktiesību ievērošana, godīgums, zināšanu radoša
izmantošana, zinātniskās izziņas metožu apguve, zinātkāre, patstāvība dienesta uzdevumu risināšanā.
Maģistra darbs ir teorētisks vai eksperimentāls aktuāla temata tiesību zinātnē pētījums, kurā
maģistrants demonstrē savas teorētiskās zināšanas un prasmes, kuras dod priekšstatu par studējošā
gatavību risināt profesionālos un pētnieciskos uzdevumus, ļauj vērtēt viņa prasmi pielietot pētniecības
metodes sarežģītu sociālu procesu analīzei, prasmi veikt teorētiskus vispārinājumus un praktiskus
secinājumus, praktiskus priekšlikumus un rekomendācijas sociālo procesu tiesiskai reglamentācijai
pētāmajā jomā. Darbam jābūt ar radošu ievirzi, kurā izmantoti aktuāli statistikas materiāli, normatīvie
akti un praktiskie pētījumi; darba saturu loģiski un skaidri jāizklāsta, jāargumentē un jāpamatojas uz
ticamiem faktiem; darbam jāatspoguļo maģistranta prasme racionāli izmantot informācijas meklēšanas,
atlases, apstrādes un sistematizācijas paņēmienus, prasme strādāt ar normatīvajiem aktiem.

2.2.6.2. Prakse
Profesionālās kvalifikācijas prakses mērķis ir pilnveidot teorētiskās zināšanas, kā arī apgūt un
nostiprināt praktiskās iemaņas, kas nepieciešamas jurista darbā.
Prakses laikā studējošais iepazīstas ar Valsts tiesību aizsardzības iestāžu, zvērināto advokātu un notāru
biroju, kā arī privāto juridisko firmu struktūru, darbības principiem un tiesisko pamatu un patstāvīgi
veic juridiskās darbības:


noformē tiesiskus darījumus;



gatavo prasītāja pieteikumus un atbildētāja paskaidrojumus;



noformē iestāžu un tiesu sēžu protokolus;



konsultē klientus juridiskos jautājumus;



likumos paredzētajā kārtībā sniedz palīdzību personām, iestādēm, uzņēmumiem un
organizācijām to tiesību aizsardzībā.

Prakses apjoms ir 26 KP programmai, kas paredz jurista kvalifikācijas iegūšanu un 6KP programmai,
kas neparedz profesionālās kvalifikācijas iegūšanu. Prakses norise paredzēta iestādēs, ar kurām tiek
noslēgti prakses līgumi. Atbildīgā persona par praksi no Daugavpils Universitātes puses ir prakses
vadītājs, ko nosaka Tiesību katedra.
Divu nedēļu laikā pēc prakses beigām studējošie iesniedz prakses atskaiti Tiesību katedrā. Prakses
atskaitē jāiekļauj:


prakses vietas pilns nosaukums, prakses laiks, kā arī prakses vadītāja prakses vietā vārds,
uzvārds un amats;



juridiskā darba procesa analīze prakses vietā;



prakses laikā veikto pienākumu apraksts;



prakses vadītāja parakstīts studējošā prakses novērtējums, kuru apliecina ar prakses vietas
zīmogu.

Prakses vadītājs nosaka prakses rezultātu prezentācijas datumu, iepriekš to saskaņojot ar Tiesību
katedras vadītāju. Prakses noslēguma konferences laikā studējošais ziņo par darbu, kuru viņš veica
prakses laikā, par prakses vietas darbības analīzi un tās rezultātiem, par secinājumiem un
izstrādātajiem priekšlikumiem prakses vietas darbības jomā (līdz 10 minūtēm). Pēc ziņojuma atbild uz
jautājumiem. Prakses atskaites pieņemšanas komisija, pamatojoties uz studējošā prakses novērtējumu
no prakses vietas, prakses atskaites recenziju un atskaites publisko aizstāvēšanu, novērtē praksi ar
atzīmi pēc 10 ballu sistēmas.

2.2.7. VĒRTĒŠANAS SISTĒMA
Studiju programmas apguves vērtēšanā tiek izmantoti šādi pamatprincipi:


vērtējuma obligātuma princips - nepieciešams iegūt pozitīvu vērtējumu par programmas saturu;



vērtēšanā izmantoto pārbaudes veidu dažādības princips - programmas apguves vērtēšanā
izmanto dažādus pārbaudes veidus; pārbaudes pamatformas – ieskaite, diferencētā 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.

1. Eksāmenos un diferencētajās ieskaitēs programmas apguve tiek vērtēta pēc 10 ballu skalas:


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”).

2. Par katru studiju kursu vai studiju darbu ieskaita kredītpunktus (KP), ja to apguves līmenis ir
pozitīvs.
Katrā studiju kursā novērtēšanas veidu nosaka docētājs, ņemot vērā sava studiju kursa specifiku:


ir studiju kursi, kuros notiek regulāras atskaites formas, tās veido studenti: metodiskie līdzekļi,
aptaujas izdales materiāli, pārbaudes darbu sagatavošana;



ir studiju kursi, kuros vērtēšana notiek kursa noslēgumā;



vērtēšanu nosaka apgūstāmās vielas specifika;



kā rezultātu novērtējošu veidu var uzskatīt izdales materiālu izstādi.

Profesionālās maģistra studiju programmas “Tiesību zinātne” studējošo zināšanu līmeni docētāji
novērtē gan semestra laikā, izmantojot patstāvīgā studiju darba pārbaudes formas( kolokvijus,
kontroldarbus, testus, referātus, uzstāšanos semināros, radošo darbu izpildi), gan sesiju laikā – ieskaitēs
un eksāmenos, kas notiek gan mutiski, gan rakstiski.

2.2.8. FINANŠU RESURSI
Galvenais studiju finansējuma avots ir fizisko vai juridisko personu līdzekļi.
Sākot ar 2005./2006.studiju gadu Studiju maksas apjoms un kārtība tiek uzrādīta par katru studiju gadu
atsevišķi un tiek iestrādāta studiju līgumā, ko studējošais par visu studiju laiku bakalaura studiju
programmā slēdz ar DU.
2008./2009. – Studiju maksa šajā studiju gadā imatrikulētajiem Studiju programmas mācību maksa 1.
studiju gadam ir 870 Ls – nepilna laika studijas un 1000 Ls – pilna laika studijas..
Kopš 2009./2010. – Studiju maksa šī studiju gada pirmajam kursam pilna laika studijām par maksu ir
Ls 880. Sīkāku informāciju par 2009.gada 15.jūnija DU Senāta lēmumu, kas attiecas uz studiju maksas
atlaidēm skatīt http://www.du.lv/lv/studijas/studiju_maksa
Kopš 2014./2015.studiju gada studiju maksa ir: 1.studiju gadā EUR 1300,00; 2.studiju gadā EUR
1500,00.
2015./2016.st.g. viens studējošais studēja par valsts budžetu, 40 – par personīgiem līdzekļiem.
2016./2017.st.g. viens studējošais studēja par valsts budžetu, 46 – par personīgiem līdzekļiem.

2.2.9. STUDIJU PROGRAMMAS PERSPEKTĪVAIS NOVĒRTĒJUMS
2.2.9.1. Studiju programmas atbilstība profesionālās izglītības standartam
2.2.9.1.1.tabula. Studiju programmas atbilstība Noteikumiem par otrā līmeņa profesionālās
augstākās izglītības valsts standartu (MK 26.08.2014. noteikumi Nr. 512
MK noteikumiem Nr. 512

Studiju programma „Tiesību zinātne”

Profesionālo programmu apjoms ir vismaz Programmas apjoms ir 60 KP/80 KP
40 kredītpunktu
Kopējais studiju ilgums profesionālā Kopējais studiju ilgums profesionālā maģistra
maģistra grāda iegūšanai ir vismaz 5 gadi
grāda iegūšanai ir vismaz 5 gadi
(Ar jurista kvalifikācijas piešķiršanu vismaz 5,5
gadi)
Profesionālās programmas obligāto
saturu veido:
Studiju kursi, kas nodrošina jaunāko Studiju kursu, kas nodrošina jaunāko
sasniegumu apguvi nozares teorijā un sasniegumu apguvi nozares teorijā un praksē
praksē un kuru apjoms ir vismaz 7 apjoms ir 8 kredītpunkti
kredītpunkti
Pētnieciskā
darba,
jaunrades
darba, Pētnieciskā darba, jaunrades darba, projektēšanas
projektēšanas darba un vadībzinību studiju darba un vadībzinību studiju kursu apjoms ir 6
kursi, kuru apjoms ir vismaz 5 kredītpunkti kredītpunkti
Pedagoģijas un psiholoģijas studiju kursi, Pedagoģijas un psiholoģijas studiju kursu apjoms
kuru apjoms ir vismaz 2 kredītpunkti
ir 4 kredītpunkti
Prakse, kuras apjoms ir vismaz 6 Prakse –6 KP
kredītpunkti
(Ar jurista kvalifikācijas piešķiršanu 26KP)

Valsts pārbaudījums, kura sastāvdaļa ir
maģistra
darba
vai
diplomdarba
(diplomprojekta)
izstrādāšana
un
aizstāvēšana un kura apjoms ir vismaz 20
kredītpunktu
Studiju
kursu
izvēli
profesionālajā
programmā, studiju kursu saturu un apjomu,
kā arī prakses saturu atbilstoši iegūstamajai
kvalifikācijai nosaka attiecīgās profesijas
standarts
Pēc profesionālās programmas apguves
piešķir
piektā
līmeņa
profesionālo
kvalifikāciju

Valsts pārbaudījums, kura sastāvdaļa ir maģistra
darba vai
diplomdarba (diplomprojekta)
izstrādāšana un aizstāvēšana un kura apjoms ir
20 kredītpunktu
Programmas saturs atbilst Jurista profesijas
standartam

Pēc studiju programmas apguves izglītojamie
iegūst piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju

2.2.9.2. Studiju programmas atbilstība profesijas standartam
Profesionālā studiju programma, kas paredz jurista profesionālās kvalifikācijas ieguvi, pilnībā atbilst
jurista profesijas standartam. Tajā var imatrikulēt izglītojamos ar iepriekš iegūtu otrā līmeņa
profesionālo augstāko juridisko izglītību (piektā līmeņa profesionālā kvalifikācija), kura iegūta,
pabeidzot vismaz četru gadu studiju programmu. Turklāt, šīs programmas ietvaros studējošajiem ur
jāapgūst visi jurista profesijas standartā paredzētie akadēmiskie kursi.
Programmā, kas paredz jurista kvalifikācijas piešķiršanu, reflektanta zināšanām jāatbilst jurista
profesijas standartā paredzētajām.
Savukārt, maģistra programmā ir paredzēti padziļinātie studiju kursi, kuri ietver nozares jaunākās
teorētiskās atziņas un ir saistīti ar jurista darbam nepieciešamo specifisko zināšanu un prasmju
apgūšanu.
Tādējādi, piedāvājama maģistra studiju programma sniedz iespēju iegūt padziļinātas zināšanas un
prasmes jurista profesijas standartā paredzēto pienākumu un uzdevumu īstenošanai.
2.2.9.2.1.tabula. Studiju programmas atbilstība profesijas standartam
Zināšanas, kuras paredz jurista profesijas Obligātie studiju kursi DU programmā
standarts
„Tiesību zinātne”
Tiesību teorija
Salīdzinošās tiesības
Tiesību vēsture
Latvijas un Eiropas Savienības
pilnveides problēmas
Konstitucionālās tiesības
Tiesību tālākveidošana
Saistību tiesības
Ģimenes tiesības
Mantojuma tiesības
Komerctiesības
Civilprocess
Krimināltiesības
Kriminālprocess
Starptautiskās tiesības
Eiropas Kopienu tiesības
Politikas zinātne

tiesību

Saistību tiesību aktuālās problēmas
Ģimenes un mantošanas tiesību problēmas
Ģimenes un mantošanas tiesību problēmas
Komerctiesību aktuālās problēmas
Tiesu
nolēmumu
izpildes
problēmas
civilprocesā
Salīdzinošās krimināltiesības
Kriminālprocesa tiesību problēmas
Starptautiskās komerctiesības
Latvijas un Eiropas Savienības
pilnveides problēmas
Kriminālpolitika

tiesību

2.2.9.3. Studiju rezultātu un programmas salīdzinājums līdzīgām studiju
programmām Latvijā (1) un Eiropas Savienības valstīs (2)
2.2.9.3.1.tabula Salīdzinājums ar citām Latvijā realizējamām profesionālajām studiju programmām
tiesību jomā
DU profesionālā maģistra studiju
programma
“Tiesību zinātne”

Rīgas Stradiņa Universitātes profesionālā
maģistra studiju programma
“Tiesību zinātne”

Nozares teorētiskie pamatkursi
Obligātie studiju kursi
 Salīdzinošās tiesības
 Pētnieciska, jaunrades projektēšanas darba
sagatavošana un rezultātu noformēšana
 Latvijas un Eiropas Savienības tiesību
pilnveides problēmas
 Sociālā psiholoģija
 Tiesību tālākveidošana
 Starptautiskās tiesiskās sadarbības problēmas
 ES cilvēktiesību aizsardzības mehānisms
Pedagoģiskā darba pamatiemaņas Vadības
informācijas sistēmas
Profesionālās specializācijas kursi
I.Specializācija medicīnas un sociālajās tiesībās
I. Civiltiesības
 Medicīnas, veselības aprūpes un rehabilitācijas
tiesiskie aspekti
 Saistību tiesību aktuālās problēmas
 Komerctiesību aktuālās problēmas
 ES sociālo tiesību aktuālās problēmas
 Tiesu nolēmumu izpildes problēmas
 Medicīnas darbinieku un pacientu tiesību
civilprocesā
aizsardzības aktuālās problēmas
 Starptautiskās komerctiesības
 Eiropas Savienības darba tiesības
 Ģimenes un mantojuma tiesību

Komunikācijas medicīnas un tiesiskās
problēmas
problēmas
 Biomedicīnas tiesiskās problēmas
II. Specializācija starptautiskajās un Eiropas
II. Krimināltiesības
tiesības

Salīdzinošās krimināltiesības
 Globalizācija un starptautisko tiesību
 Kriminālprocesa tiesību problēmas
Attīstība
 Kriminālsodu un to izpildes pilnveides
 Eiropas Savienības institucionālās tiesības
problēmas
 Starptautisko publisko tiesību aktuālās
 Noziedzības attīstības tendences
problēmas
 Kriminālpolitika
Pētnieciskā darba, jaunrades darba,  Konstitucionālo tiesību attīstība Eiropas
Savienībā
projektēšanas darba un vadībzinību
Tiesību
aizsardzības institucionālā sistēma
kursi
Eiropas Savienībā. Noziedzības attīstības un
 Tiesiskās izziņas metodoloģija
novēršanas aktuālās problēmas
 Projektu vadība
 Vadības teorija
Pedagoģijas un psiholoģijas kursi
 Augstskolu pedagoģija
 Juridiskā psiholoģija

Pētnieciskais darbs
Pirmajā un otrajā studiju gadā maģistranti
izstrādā referātus, kuri attīsta patstāvīgā
pētnieciskā darba iemaņas un palīdz
izvēlēties specializāciju. Otrajā studiju
gadā maģistranti izstrādā un aizstāv
maģistra darbu
Studiju ilgums – 1,5 (2) gadi
Studiju programmas apjoms - 60 KP
(80KP)
Prakse – 6 (26) KP
(Iekavās
norādīti
programmas
ar
profesionālās kvalifikācijas piešķiršanu
dati)
Nobeiguma pārbaudījums
Maģistra darba aizstāvēšana izvēlētajā
specialitātē

Pētnieciskais darbs
Pirmajā studiju gadā maģistranti izstrādā referātus.
Otrajā studiju gadā maģistranti izstrādā un aizstāv
maģistra darbu

Studiju ilgums –2 gadi
Studiju programmas apjoms – 80 KP
Prakse – 6KP
Nobeiguma pārbaudījums
Maģistra darba aizstāvēšana

Kā liecina salīdzinājums, DU studiju programma pēc satura atšķiras no Rīgas Stradiņa Universitātes
juridiskās maģistra programmas.
Nozares teorētisko pamatkursu DU ir mazāk nekā obligāto studiju kursu RSU.
Specializācijas kursi RSU krasi atšķiras no DU studiju kursiem, kas saistīts ar pašas RSU studiju
īpatnībām.
2.2.9.3.2.tabula. Salīdzinājums ar citās valstīs realizējamām profesionālajām studiju programmām
tiesību jomā
DU profesionālā
Viļņas Mikolo Romerio
Starptautiskā
maģistra studiju
Universitātes juridiskās maģistra
Universitāte
programma
studiju programma
Concordia Audentes,
“Tiesību zinātne”
“Administratīvās tiesības”
Tallina
Nozares
teorētiskie Obligātie studiju kursi
Obligātie studiju kursi
pamatkursi
 Tiesību socioloģija
 Starptautiskais
komerciālais tiesas
 Salīdzinošās tiesības
 Sociālās izmaiņas
process
 Latvijas un Eiropas
administratīvajās tiesībās
Savienības
tiesību  Administratīvā justīcija
 Starptautiskās publiskās
pilnveides problēmas
tiesības
 Studiju administrēšanas
 Tiesību tālākveidošana
 Starptautiskās
salīdzinošā analīze
tirdzniecības tiesības
 Administratīvo tiesību
 Starptautiskā un Eiropas
tulkošanas un piemērošanas
cilvēktiesību aizsardzība
problēmas
 Eiropas kopējā tirgus
 Valsts dienesta salīdzinošās
tiesības
tiesības
 Eiropas iestāžu tiesības
 Cilvēktiesību administratīvi
tiesiskais regulējums
 Eiropas savienības sociālā
politika
 Citu valstu
administratīvās tiesības
 Vietējo administratīvo aktu un
administratīvo darījumu
pieņemšana un iedzīvināšana

Profesionālās
specializācijas kursi
I. Civiltiesības
 Saistību tiesību aktuālās
problēmas
 Komerctiesību aktuālās
problēmas
 Tiesu nolēmumu
izpildes problēmas
civilprocesā
 Starptautiskās
komerctiesības
 Ģimenes un mantojuma
tiesību problēmas

Alternatīvās izvēles kursi
1. Procesuālās tiesības
 Reģistru tiesības

Izvēles kursi
 Starptautiskās intelektuālā
īpašuma tiesības
 Eiropas Savienības
konkurences tiesības
 Starptautiskās un Eiropas
nodokļu tiesības
 E-komercijas tiesības

Pētnieciskais darbs
Pirmajā studiju gadā maģistranti
izstrādā
divus
zinātniski
pētnieciskos darbus, kuri attīsta
patstāvīgā
pētnieciskā
darba
iemaņas un palīdz izvēlēties
specializāciju. Otrajā studiju gadā
maģistranti izstrādā un aizstāv
maģistra darbu

Pētnieciskais darbs
Pirmā studiju gada beigās
maģistranti
izstrādā
un
aizstāv maģistra darbu

II. Krimināltiesības

Salīdzinošās
krimināltiesības
 Kriminālprocesa tiesību
problēmas
 Kriminālsodu un to
izpildes pilnveides
problēmas
 Noziedzības attīstības
tendences
 Kriminālpolitika
Pētnieciskā
darba,
jaunrades
darba,
projektēšanas darba un
vadībzinību kursi
 Tiesiskās izziņas
metodoloģija
 Projektu vadība
 Vadības teorija
Pedagoģijas
un
psiholoģijas kursi
 Augstskolu pedagoģija
 Juridiskā psiholoģija
Pētnieciskais darbs
Pirmajā un otrajā studiju
gadā maģistranti izstrādā
referātus,
kuri
attīsta
patstāvīgā pētnieciskā darba
iemaņas un palīdz izvēlēties
specializāciju. Otrajā studiju
gadā maģistranti izstrādā un
aizstāv maģistra darbu

Studiju ilgums – 1,5 (2)
gadi
Studiju programmas
apjoms - 60 KP (80 KP)
Prakse – 6 (26) KP
(Iekavās
norādīti
programmas
ar
profesionālās kvalifikācijas
piešķiršanu dati)
Maģistra darba izstrāde
(20 KP)
Nobeiguma pārbaudījums
Maģistra darba aizstāvēšana

Studiju ilgums – 2 gadi (nepilna
laika studijas)
Studiju programmas apjoms - 62 KP
Nobeiguma pārbaudījums
-Eksāmens
Administratīvajās
tiesībās un procesā

Studiju ilgums – 1 gads
Studiju
programmas
apjoms – (40 KP)
Maģistra darba izstrāde
(12 KP)
Nobeiguma pārbaudījums
Maģistra darba aizstāvēšana

Veiktais salīdzinājums ļauj izdarīt secinājumu, ka visās šajās programmās iekļauto studiju kursu
saraksts ir atšķirīgs, atšķirīga ir arī to struktūra. Pamatā Viļņas Universitātē ir ņemta padziļināta
Administratīvo tiesību specializācijas kursu izpēte. Viļņas Universitātē realizētājā programmā nav
iekļauti nozares teorētiskie pamatkursi un pedagoģijas un psiholoģijas kursi un studiju kursi, kas
saistīti ar līdzdalību Eiropas Savienībā. Viļņas Mikolo Romerio Universitātes programmai ir nedaudz
mazāks (par 5 KP) apjoms kredītpunktu ziņā, taču studiju kursu saturs ir relatīvi tuvs DU programmai.
Tallinas Konkordijas Universitātes juridiskā programma satur starptautisko tiesību specializācijas
studiju kursus. Programmas struktūra ir līdzīga Daugavpils Universitātes programmai, bet pēc apjoma
tā ir identiska LPA profesionālo maģistra studiju programmai. Konkordijas Universitātes juridiskā
programma, tāpat kā Viļņas Universitātes programma, nesatur nozares teorētiskos pamatkursus,
pētnieciskā darba, jaunrades darba, projektēšanas darba un vadībzinību kursus, kā arī pedagoģijas un
psiholoģijas kursus. Savukārt šo studiju kursu iekļaušanu Daugavpils Universitātes programmā paredz
profesionālās izglītības standarts.

2.2.10. STUDĒJOŠIE
2.2.10.1. Studējošo skaits
GADS
2008./2009.
2009./2010.
2010./2011.
2011./2012.
2012./2013.
2013./2014.
2014./2015.
2015./2016.
2016./2017.

2.2.10.1.1.tabula. Studējošo skaits
PILNA LAIKA
NEPILNA LAIKA
STUDIJAS
STUDIJAS
33
37
37
37
50
37
55
43
43
48
41
47
-

KOPĀ
70
74
87
55
43
43
48
41
47

2.2.10.2. Pirmajā studiju gadā imatrikulēto studējošo skaits
GADS
2008./2009.
2009./2010.

2.2.10.2.1.tabula. Imatrikulēto skaits
PILNA LAIKA
NEPILNA LAIKA
STUDIJAS
STUDIJAS
32
19
1

KOPĀ
32
20

2010./2011.
2011./2012.
2012./2013.
2013./2014.
2014./2015.
2015./2016.
2016./2017.

32
23
17
28
19
19
23

-

32
23
17
28
19
19
23

2.2.10.3. Absolventu skaits
2.2.10.3.1.tabula. Absolventu skaits
Gads
Absolventu skaits
2009./2010.
50
2010./2011.
29
2011./2012.
27
2012./2013.
24
2013./2014.
16
2014./2015
23
2015./2016.
17
2016./2017.
16

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. Aptaujas parāda studiju programmas kvalitāti un arī izmaiņas,
kas jāveic kvalitātes uzlabošanai pēc studējošo viedokļa.
2008./2009.st.g.
Apkopojot pilna laika aptaujāto studentu atbildes ir redzams, ka piedāvātā maģistra studiju programma
100% apmierina studentus (skat. 7.pielikumu.). Arī studiju maģistra studiju programmas realizēšana
kopumā studentus apmierina 100%. Ja apskata studiju kursu svarīgumu pēc studējošo vērtējuma, ir
redzams, ka par vissvarīgākajiem tiek uzskatīti izvēlētas profesionālās specializācijas kursi. Kā mazāk
svarīgi ir atzīmēti pedagoģijas un psiholoģijas studiju kursi. Studiju kursu pasniegšanas līmenis
novērtēts salīdzinoši augsti, tikai uzmanība būtu jāpievērš „Latvijas un Eiropas Savienības tiesību
pilnveides problēmas” un „Tiesiskās izziņas metodoloģija” studiju kursu pasniegšanas līmeņa
paaugstināšanai. Izmaiņas studiju kursa apjomā palielināšanā pēc studentu domām ir jāveic
„Noziedzības attīstības tendences” un „Ģimenes un mantojuma tiesību problēmas” studiju kursos, jo
šeit 50% respondentu ir atbildējuši kā studiju kursa apjoms ir jāpalielina. Pārējo studiju kursu apjoms
būtu jāatstāj esošajā apjomā.
Izvērtējot nepilna laika studējošo anketas rezultātus (skatīt 6.3. tabulu) var redzēt, ka studiju kursu
svarīgums pēc studējošo domām visiem studiju kursiem ir salīdzinoši augsts. Vidēji tas sastāda 4,3
balles. Arī studiju kursu pasniegšanas līmenis ir novērtēts salīdzinoši augsti. Izmaiņas studiju kursa
apjomā pēc studējošo domām būtu jāveic „Projektu vadībā” studiju kursa, tas būtu jāsamazina (53%
studējošo), kā arī būtu jāpalielina „Noziedzības attīstības tendences” studiju kursa apjoms.
2009./2010.studiju gadā studentu apmierinātība ar izvēlēto studiju programmu ir 96% (55% pilnīgi
apmierināti, 41%- pamatā apmierināti). 4% aptaujāto ir atzīmējuši, ka ir daļēji apmierināti. Arī studiju

programmas realizēšanu kopumā pozitīvi novērtējuši 95%, 5% to ir novērtējuši neapmierinoši. Studiju
kursu svarīgums un pasniegšanas līmenis ir vērtēts augsti. Kā svarīgākie tiek vērtēti tieši
specializācijas studiju kursi. Pēc pasniegšanas līmeņa visaugstāk tiek vērtēti vadības teorija, augstskolu
pedagoģija un salīdzinošās tiesības (skat.7.pielikumu).
2010./2011. studiju gada aptaujas galvenie rezultāti:
Studiju kursu piedāvājuma svarīgums, kā arī pasniegšanas līmenis ir vērtēti diezgan augsti. Kā
svarīgākie studiju kursi minēti tieši specializācijas kursi.
Visus studējošos apmierina izvēlētā studiju programma kopumā, t.sk. „pilnīgi apmierina” 25%,
„pamatā apmierina” – 70%, daļēji apmierina – 5%; 90% studējošo apmierinoši vērtēja sadarbību ar
mācībspēkiem; 90% studējošo apmierinoši vērtēja studiju programmas realizēšanu kopumā. Puse
studējošo norādīja, ka izvēles studiju kursu piedāvājums ir pietiekams, 85% studējošo uzskata, ka
nodrošinājums ar vieslektoriem ir pietiekams. 70% studējošo norādīja, ka mācību literatūras un
metodisko materiālu ir pietiekami (studentu aptaujas rezultāti parādīti 7.pielikumā).
2011./2012. studiju gada aptaujas galvenie rezultāti:
Studiju kursu piedāvājuma svarīgums, kā arī pasniegšanas līmenis ir vērtēti diezgan augsti. Kā
svarīgākie studiju kursi minēti tieši specializācijas kursi civiltiesībās un krimināltiesībās.
Studējošos kopumā apmierina izvēlētā studiju programma, t.sk. „pilnīgi apmierina” 30%, „pamatā
apmierina” – 65%, daļēji apmierina – 5%; 95% studējošo apmierinoši vērtēja sadarbību ar
mācībspēkiem; 95% studējošo apmierinoši vērtēja studiju programmas realizēšanu kopumā. 60%
studējošo norādīja, ka izvēles studiju kursu piedāvājums ir pietiekams, 70% studējošo uzskata, ka
nodrošinājums ar vieslektoriem ir pietiekams. 65% studējošo norādīja, ka mācību literatūras un
metodisko materiālu ir pietiekami.
2012./2013. studiju gada aptaujas galvenie rezultāti:
Studiju kursu piedāvājuma svarīgums, kā arī pasniegšanas līmenis ir vērtēti diezgan augsti. Kā
svarīgākie studiju kursi minēti specializācijas kursi civiltiesībās un krimināltiesībās.
Studējošos kopumā apmierina izvēlētā studiju programma, t.sk. „pilnīgi apmierina” 40%, „pamatā
apmierina” – 60%; 93% studējošo apmierinoši vērtēja sadarbību ar mācībspēkiem; 93% studējošo
apmierinoši vērtēja studiju programmas realizēšanu kopumā. Tikai 20% studējošo norādīja, ka izvēles
studiju kursu piedāvājums ir pietiekams, 50% studējošo uzskata, ka nodrošinājums ar vieslektoriem ir
pietiekams. 68% studējošo norādīja, ka mācību literatūras un metodisko materiālu ir pietiekami
(studentu aptaujas rezultāti parādīti 7.pielikumā).
2013./2014. studiju gada aptaujas galvenie rezultāti: visus studējošos apmierina izvēlētā studiju
programma: pilnīgi apmierina – 55%, pamatā apmierina 27,5%, bet daļēji apmierina 17,5% studējošo.
Studiju procesa nodrošinājumu ar mācību literatūru un metodiskajiem materiāliem par pietiekamu
uzskata 37,5% studējošo, 45% - par daļēji pietiekamu. 82,5% respondentu uzskata, ka ir pietiekams
vieslektoru skaits, 17,5% - ka daļēji pietiekams. Visi respondenti apgalvo, ka ir apmeklējuši 75-100%
nodarbību. Tika saņemti arī ieteikumi studiju programmas kvalitātes uzlabošanai, piemēram,
neorganizēt nodarbības ceturtdienās, vairāk izmantot praktisko uzdevumu, uzlabot studiju procesa
nodrošinājumu ar mācību literatūru u.c.
2014./2015. studiju gadā studējošo aptaujas pirmoreiz tika veiktas anonīmi elektroniskā formātā.
Aptaujas galvenie rezultāti: visus studējošos apmierina izvēlētā studiju programma: pilnīgi apmierina –
63%, pamatā apmierina 26%, bet neapmierina 5% studējošo. Ņemot vērā aptaujā piedalījušos

studējošo skaitu (19), ir skaidrs, ka līdzīgi kā bakalaura programmā, neapmierina programma kopumā
tikai vienu studējošo, kam pamatā var būt arī subjektīvi iemesli. Tas var būt arī iekšējs studējošā
protests, jo atbildot uz jautājumu, kādu avotus viņš izmanto gatavojoties nodarbībām, viņš vienīgais
norāda daiļliteratūr.u
Docēšanas kvalitāti studiju programmā kā augstu vērtē 37%, kā vidēju 53%, bet kā zemu – 10%,.
Studiju kursu saturu un to izklāstu kā skaidru, loģisku un saprotamu vērtēja 47%, kā daļēji skaidru,
loģisku un saprotamu vērtēja 47%, savukārt 5% (acīmredzami tas bija viens un tas pats studējošais, kas
negatīvi novērtēja visus programmas indikatīvos rādītājus) studiju kursu saturu un to izklāstu vērtēja
kā neskaidru, neloģisku un nesaprotamu.
Attiecībā uz vērtēšanas prasībām atbildes kopumā ir līdzīgas atbildēm uz iepriekšējiem jautājumiem.
Kā loģiskas un saprotamas tās vērtē 63% studējošo, kā pamatā loģiskas un saprotamas – 32%, bet kā
neloģiskas un nesaprotamas 5%.
2015./2016. studiju gada studējošo aptaujas galvenie rezultāti (aizpildītas 18 anketas): docēšanas
kvalitāti studiju programmā kā augstu vērtē 39%, kā vidēju – 33%, bet kā zemu – 0% studējošo.
Studējošo komentāri par jautājumu Kā Jūs vērtējat docēšanas kvalitāti kopumā:
 Pasniedzēji ir zinoši kursos, kurus viņi pasniedza.
 Augsta līmeņa docenti.
 Ļoti šaurs kursu skaits maģistrantūrā.
Studiju kursu saturu un to izklāstu kā skaidru, loģisku un saprotamu vērtēja 44%, kā daļēji skaidru,
loģisku un saprotamu vērtēja 28%. Komentāri:
 Viss mācību gads tika loģiski sakārtots.
 Atsevišķi priekšmeti būtu aizstājami ar citiem, vairāk orientētiem uz nozares specifiku.
 Daži kursi radīja neskaidrības par to nepieciešamību.
Atbildes attiecībā uz vērtēšanas prasībām: kā loģiskas un saprotamas tās vērtē 61% studējošo, kā
pamatā loģiskas un saprotamas – 11%, bet kā neloģiskas un nesaprotamas 0%. Komentāri:
 Viss ir skaidrs un saprotams.
 Prasības ir saprotamas un adekvātas.
 Uzskatu, ka pasniedzēji studentus vērtēja atbilstoši studentu spējām, prasmēm un zināšanām.
Sadarbību ar pētnieciskā darba vadītāju 11% min kā regulāru un pēc darba vadītāja iniciatīvas, 50% regulāru pēc studējošā iniciatīvas, 11% kā neregulāru, pēc nepieciešamības:
 Vienmēr, kad bija kādi neskaidri jautājumi pētnieciskā darba vadītājam, es vēros pie viņa un
saņēmu visu nepieciešamo informāciju.
 Pētnieciskā darba vadītāja ieinteresētība tikai sekmē sadarbību un paša darba kvalitāti.
Studējošā patstāvīgā darba apjoma prasības: skaidras, loģiskas un pamatotas – 67%; daļēji skaidras,
daļēji loģiskas un daļēji pamatotas – 6%; neskaidras, neloģiskas un nepamatotas 0%.
Studiju programmas nodrošinājumu ar vieslektoriem 44% studējošo uzskata par pietiekamu, 28% - par
nepietiekamu, 33% nav snieguši konkrētu atbildi.
Kāda veida vieslekcijas Jūs vēlētos dzirdēt: Informatīvi izglītojošas par kādu studiju kursu
padziļinošas – 33%; pārskata informatīvās par aktualitātēm studiju jomā – 39%.
Studējošie studiju laikā visvairāk izmanto interneta resursus, nozaru literatūru, periodiskos izdevumus
un elektroniskās datubāzes (44-67%).
Ar studiju programmas kopējo struktūru nav apmierināti 5% studējošo, pārējos tā apmierina pilnībā vai
pamatā / daļēji.
Studiju kursu sasniedzamie rezultāti ir skaidri 56% aptaujāto, daļēji skaidri – 17 %. 50% studējošo
apstiprina, ka nodarbības apmeklē regulāri un nekavē. Tikai 28% studējošo uzskata, ka studējošie var
ietekmēt studiju procesu un satura kvalitāti:
 Pēc manam domām tikai daļēji, jo gan lektors, gan studenti kopīga darbā ir spējīgi kaut ko
mainīt lekciju satura un kvalitātē.
 Veidojot diskusijas un aizskarot jautājumus, kurus neapskatām.
Uz jautājumu Kā studējošie var ietekmēt studiju procesa norisi un satura kvalitāti studējošie sniedza
šādas atbildes:




Apmeklējot lekcijas, seminārus u.c. un aktīvi piedaloties.
Studentam komunicējot ar pasniedzējiem vai fakultātes vadītājiem; students jebkurā laikā var
sniegt savas ieteikums, lai studiju process uzlabotos.
 Katra studiju gada beigās diskusiju ar katedras un dekanāta pārstāvjiem procesa ietvaros.
Kā Jūs vērtējat nodrošinājumu ar studijām nepieciešamo literatūru un metodiskajiem materiāliem:
pietiekams – 39%; daļēji pietiekams – 22%; nepietiekams – 11%:
 Apskatot specifiskas tēmas, ir problēmas ar literatūras pieejamību.
 Diemžēl literatūras valsts valodā ir pārāk maz.
 Nepieciešamā literatūra un materiāli lielākoties tiek meklēti individuāli, tādējādi arī netiek
izjusts to trūkums.
Priekšlikumi, jautājumi vai komentāri, kā uzlabot studiju kvalitāti:
 Mainīt lekciju formu no pasniedzēju puses.
 Ir pasniedzēji, kuru attieksme pret materiālu pasniegšanu ir tīri formāla. Vēlētos, lai darbā
lektorus un docētājus pieņemtu darbā ne tikai viņu zinātnisko grādu dēļ, bet ņemot vērā viņu
profesionālās zināšanas un attieksmi pret studentiem.
Vai Jūs piedalāties/plānojat piedalīties Erasmus+ aktivitātēs? Jā: 6%; nē – 50%; neesmu par to
domājis/-usi – 17%.
2016./2017. studiju gada studējošo aptaujā piedalījās 23 studējošie. Docēšanas kvalitāti studiju
programmā aptaujātie pārsvarā vērtē kā augstu un vidēju – attiecīgi 70% un 30%. Studējošie šo
jautājumi ir arī plaši komentējuši, izsakot savu viedokli par docēšanas kvalitāti – gan pozitīvu, gan arī
kritisku.
Studiju kursu saturu un to izklāstu kā skaidru, loģisku un saprotamu vērtēja 60% studējošo, kā daļēji
skaidru, loģisku un saprotamu – 40%.
Atbildes attiecībā uz vērtēšanas prasībām: kā loģiskas un saprotamas tās vērtē 75% studējošo, kā daļēji
loģiskas un saprotamas – 25%.
Sadarbību ar pētnieciskā darba vadītāju 35% aptaujāto min kā regulāru un pēc darba vadītāja
iniciatīvas, 50% - kā regulāru pēc studējošā iniciatīvas, 15% kā neregulāru, pēc nepieciešamības,
komentējot, ka studējošajiem pašiem jāuzņemas iniciatīvu šajā jautājumā un ka sadarbība bija pozitīva
Studējošā patstāvīgā darba apjoma prasības kā skaidras, loģiskas un pamatotas atzina 50% aptaujāto,
kā daļēji skaidras, daļēji loģiskas un daļēji pamatotas – 50% respondentu.
Studiju programmas nodrošinājumu ar vieslektoriem 70% studējošo uzskata par pietiekamu, 20% - par
nepietiekamu.
Kāda veida vieslekcijas Jūs vēlētos dzirdēt: Informatīvi izglītojošas par kādu studiju kursu
padziļinošas – 70%; pārskata informatīvās par aktualitātēm studiju jomā – 30%.
Studējošie studiju laikā visvairāk izmanto interneta resursus, nozaru literatūru, elektroniskās datu bāzes
un periodiskos izdevumus.
Ar studiju programmas kopējo struktūru apmierināti pilnībā vai pamatā / daļēji visi aptaujātie.
Studiju kursu sasniedzamie rezultāti ir skaidri 60% aptaujāto, daļēji skaidri – 35%. 65% studējošo
apstiprina, ka nodarbības apmeklē regulāri un nekavē. 52,63% studējošo uzskata, ka studējošie nevar
ietekmēt studiju procesu un satura kvalitāti.
Kā Jūs vērtējat nodrošinājumu ar studijām nepieciešamo literatūru un metodiskajiem materiāliem:
pietiekams – 36,84%, daļēji pietiekams –57,89%, nepietiekams- 5,26%, piebilstot, ka bibliotēkās ir
pārāk maz nozaru literatūras, tā ir novecojusi un ne vienmēr ir pieejama.
Priekšlikumi, jautājumi vai komentāri, kā uzlabot studiju kvalitāti: mazāk vispārizglītojošo studiju
kursu.
Vai Jūs piedalāties/plānojat piedalīties Erasmus+ aktivitātēs? Jā: 0%, nē – 84,21%; neesmu par to
domājis/-usi – 15,79%. Biežākie komentāri: sakarā ar darbu tas nav iespējams. Jāatzīmē, kā absolūtais
vairākums maģistra programmā studējošajiem ir darbs, kas liecina par to, ka programma ir pietiekami
populāra darbadevēju vidū.

2.2.10.5. Absolventu aptauju rezultāti un to analīze
Absolventu aptauju rezultāti rāda, ka absolventi apmierināti ar studijām Daugavpils Universitātes
tiesību programmās (95%). 5% absolventu norāda, ka vairāk apmierināti, nekā neapmierināti un, tāpat
kā bakalaura programmas absolventiem, netika konstatētas anketas, kurās būtu atbilde „neapmierināti”
vai „vairāk neapmierināti nekā apmierināti”.
Uz jautājumu, vai DU pastāv reāla iespēja apgūt jurista darbam nepieciešamās pamatzināšanas, 75%
atbildēja „jā” un tikai 24% pārsvarā „jā”. Arī šajā jautājumā netika sniegtas negatīvas atbildes.
Kā sevišķi pozitīvu var minēt to, ka maģistra programmā studējošie, kas bakalaura programmu
absolvēja citās augstskolās, atzīmē augsto studiju kvalitāti Daugavpils Universitātē. Tas ļauj uzskatīt,
ka juridiskā virziena īstenošana Daugavpils Universitātē notiek pietiekami augstā līmenī.
Visi absolventi ļoti augsti novērtē juridiskā virziena docētāju kvalifikācijas līmeni Daugavpils
Universitātē un prasību līmeni jurista kvalifikācijas iegūšanai.
Absolventu aptauju rezultāti rāda, ka absolventi pārsvarā ir apmierināti ar studijām Daugavpils
Universitātes maģistra programmā “Tiesību zinātne” (78%). 22% absolventu norāda uz to, ka vairāk
apmierināti, nekā neapmierināti, pamatojot savu izvēli ar to, ka Daugavpils Universitātes
profesionālajā .maģistra studiju programmā “Tiesību zinātne” nav budžeta vietu un nav paredzētas
stipendijas
Uz jautājumu, vai DU pastāv reāla iespēja apgūt jurista darbam nepieciešamās pamatzināšanas, 82%
atbildēja „jā” un 18% - pārsvarā „jā”. Negatīvas atbildes šajā jautājumā netika sniegtas.
Liela daļa absolventu (46%) norāda uz to, ka Krimināltiesību apakšnozarē maģistra studiju programmā
ir augstāks docētāju kvalifikācijas līmenis nekā civiltiesību apakšnozarē, bet tai pašā laikā arī
augstākas prasības jurista kvalifikācijas iegūšanai.

2.2.10.6. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā
Studentu līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā un studiju programmas satura un tās kvalitātes
uzlabošanā tiek nodrošināta ne tikai iesaistot viņus programmas darba izvērtējumā, bet arī risinot
konkrētus, ar programmu un tās realizāciju saistītus jautājumus. Savu priekšlikumu vai iebildumu
izskatīšanu par studiju grafiku, nodarbību sarakstu, atsevišķu studiju kursu vai pat to daļu
pilnveidošanu studenti deleģē programmas direktoram vai katedras vadītājam, kurš tālāk tos virza
izskatīšanai katedras sēdē vai SZF Domē.
Studenti, tieši komunicējot ar studiju programmas direktoru un docētājiem, kā arī SZF prodekānu,
risina jautājumus par studiju kursu gaitu un studiju procesa norisi, par neskaidriem jautājumiem vai
aktuālām problēmām studiju kvalitātes nodrošināšanā u.tml.

2.3. DOKTORA STUDIJU PROGRAMMA „JURIDISKĀ ZINĀTNE”
2.3.1. STUDIJU PROGRAMMAS MĒRĶI UN UZDEVUMI
Studiju programmas mērķis ir sagatavot augstākās kvalifikācijas speciālistus juridiskajā zinātnē, kuri
spēj izvirzīt un patstāvīgi risināt mūsdienu tiesību svarīgākās problēmas.
Studiju programmas uzdevumi:


sniegt programmā studējošajiem mūsdienu juridiskās zinātnes līmenim atbilstošas zināšanas
policijas tiesību, krimināltiesību un operatīvās darbības teorijas apakšnozarēs;



apgūt mūsdienu juridiskās pētniecības metodes;



praktizēties zinātniskā un studiju darba vadīšanai augstskolā;



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;



nodrošināt apstākļus promocijas darba sagatavošanai un aizstāvēšanai.

Studiju programmas mērķis un uzdevumi atbilst DU izvirzītajiem mērķiem (skat. Daugavpils
Universitātes
attīstības
stratēģija
2006.-2016.gadam
http://www.du.lv/files/0000/2725/DU_strategija_kopsavilkums.pdf) un Daugavpils Universitātes
(turpmāk - DU) Sociālo Zinātņu fakultātes prioritārajiem pētniecības virzieniem; tie ir orientēti uz
jurisprudences profesionālās kompetences tālāku pilnveidi. Mērķi un uzdevumi ir sasniedzami visu
triju līmeņu – bakalaura, maģistra un doktora – studiju programmu pēctecībā un savstarpējā
saskaņotībā. Daugavpils Universitātē šai doktora studiju programmai līdzīgas studiju programmas
īstenotas netiek.

2.3.2. IEGŪSTAMIE STUDIJU REZULTĀTI ZINĀŠANU, PRASMJU UN KOMPETENČU FORMĀ
Doktora studiju programmas apguves gaitā studējošie papildina un padziļina esošās un iegūst jaunas
zināšanas, prasmes un attieksmes juridiskās zinātnes jomā.
Studiju programmā iegūstāmajiem studiju rezultātiem - zināšanām, prasmēm un kompetencei jānodrošina studiju programmas mērķa sasniegšanu, tādējādi sekmējot Latvijas Republikas uz
zināšanām un inovācijām balstītas sabiedrības izaugsmi un līdz ar to Latvijas Republikas labklājību un
ilgtspēju.
Zināšanas









Prasmes





Dialektiskās loģikas principi un to loma vispārējās tiesību teorijas
attīstībā.
Tiesību piemērošanas loģiski tiesiskie pamati.
Valsts dienestu darbības organizācijas teorētiskie pamati.
Iestādes pārvaldes organizatoriskās struktūras projektēšana.
Mūsdienu pētniecības metodes valsts pārvaldes un personāla vadības
teorijas jomā.
Sociālās informācijas nozīme iestādes darba organizācijā.
Jaunākie informācijas tehnoloģiju, datu apstrādes un prezentēšanas
paņēmieni
Juridiskā terminoloģija angļu valodā.
Apstrādāt ar pētījuma tēmu saistīto literatūru.
Veikt ar pētījumu tēmu saistītos kvalitatīvos un kvantitatīvos






Kompetence








pētījumus.
Pielietot iegūtās teorētiskās zināšanas konkrētai pētījumu tēmai.
Kritiski analizēt un izvērtēt problēmas, ar tām saistītos kontekstos, to
atbilstību spēkā esošiem normatīvajiem aktiem un izvēlēties problēmu
risinājumu teorētisko pamatu, kurā integrētas dažādu zinātņu atziņas.
Kritiski analizēt iegūtos rezultātus un sagatavot prezentēšanai
starptautiskās konferencēs.
Mutiski un rakstiski komunicēt par savu zinātniskās darbības jomu
(savu nozari) ar plašākām zinātniskajām aprindām un sabiedrību
kopumā.
Spēj sasaistīt savu pētījumu tēmu ar aktuālām mūsdienu tiesību
teorijas un valsts dienestu darbības attīstības tendencēm.
spēj kritiski analizēt pamatkoncepcijas un teorijas, tiesību
piemērošanas un citu praksi, izstrādāt, loģiski pamatot un nepretrunīgi
argumentēt personisko metodoloģisko nostāju vispārējās tiesību
teorijas pamatproblēmu lokā.
Spēj risināt nozīmīgus pētnieciskus vai inovāciju uzdevumus.
Spēj pieņemt lēmumus akadēmisku un profesionālu uzdevumu
veikšanai un plānošanai mainīgos apstākļos.
Spēj izmantot mūsdienu informāciju un komunikāciju tehnoloģiju
sniegtās iespējas savu pētniecisko mērķu nodrošināšanai un
sasniegšanai.



spēj ģenerēt jaunas idejas un juridiskās konstrukcijas, kā arī izstrādāt
to realizācijas mehānismus, formējot jaunu zināšanu bāzi;



Spēj konkurēt darba tirgū, piedāvājot savas zināšanas un prasmes.

2.3.3. STUDIJU PROGRAMMAS SATURS UN PLĀNS
Doktora studiju programma ietver lekciju kursus, seminārus un doktorantu patstāvīgos pētījumus.
2.3.3.1.tabula. Doktora studiju programmas „Juridiskā zinātne” saturs
Kursa
Novērtēšanas
kredīts
veids
A daļa – obligātā daļa visiem doktorantiem (Kopā 104 KP)
Obligātie kursi (12 KP)
1. Tiesību loģika
2
dif. Iesk.
Kursa nosaukums

2. Tiesību socioloģija
3. Zinātniskā darba izstrādes metodoloģija
4. Valsts pārvalde un dienests

2
2
4

5.
Kvalitatīvās
pētniecības
metodes
Teorētisko atziņu aprobācija (92 KP)
Pedagoģiskā prakse DU
Pedagoģiskā prakse citā augstskolā
Promocijas darba izpilde

2

4
2
86

dif. Iesk.
dif. Iesk.
dif. Iesk.,
eks.
dif. Iesk.

2 ieskaites
Ieskaite
6 ieskaites

Docētāji

Dr.iur., asoc.prof. A.Baikovs
Dr.iur.,
asoc.prof.
J.TeivānsTreinovskis
Dr.soc.sc., prof. V.Menšikovs
Dr.paed., prof. J.Davidova
Dr.iur., doc. A.Matvejevs
Dr.oec., pētnieks O.Lavriņenko
Dr.fil. prof.M.Burima
Dr.iur., prof. V.Zahars
Dr.iur., prof. V.Zahars
Dr.iur., prof. V.Zahars,
Dr.iur., prof. J.Ivančiks,
Dr.iur., prof. V.Justickas,
Dr.iur, prof. Z.Rags,
Dr.iur., asoc.prof. Z.Indrikovs,
Dr.iur., doc. A.Matvejevs,
Dr.iur., asoc.prof. J.TeivānsTreinovskis,
Dr.iur.,doc. J.Mašošins

Dr.iur., viesprof. S.Kaija
Dr.iur. asoc.viesprof. U.Ķinis
B daļa – Ierobežotās izvēles kursi (kopā – 10 KP)
Policijas tiesības
10
Kriminālistika un operatīvās darbības teorija

10

Krimināltiesības

10

3 dif. Iesk.,
eks.
3 dif. Iesk.,
eks.
3 dif.iesk.,
eks

Dr.iur, prof. Z.Rags,
Dr.iur., asoc.prof. Z.Indrikovs,
Dr.iur., prof.J.Ivančiks
Dr.iur.,doc.J.Mašošins
Dr.iur.prof. V.Zahars
Dr.iur., asoc.prof. J.TeivānsTreinovskis
Dr.psych., asoc.prof. I.Kokina
Dr.iur., asoc.prof. Z.Indrikovs,
Dr.iur., asoc.prof. Z.Indrikovs,
Dr.iur.,
asoc.prof.
J.TeivānsTreinovskis
Dr.hab.psych., prof. A.Vorobjovs
Dr.iur., prof. V.Zahars

C daļa – Brīvās izvēles kursi (Kopā – 6 KP)
2. Cilvēktiesības
3. Ārvalstu policija
4. Probācijas sistēma

2
2
2
2

dif. Iesk.
dif. Iesk.
dif. Iesk.
dif. Iesk.

5. Personības psiholoģija
6.Penoloģija

2
2

dif. Iesk.
dif. Iesk.

Noslēguma eksāmens angļu valodā 5. Semestrī
Noslēguma eksāmens apakšnozarē 6. Semestrī
Kopā 120 kredītpunkti

Teorētisko atziņu izpēte.
Doktorants mēneša laikā pēc imatrikulēšanas kopā ar zinātnisko vadītāju sastāda individuālo darba
plānu, kurā tiek paredzēti teorētisko kursu eksāmenu un ieskaišu kārtošanas termiņi atbilstoši studiju
plānam (skat.1.pielikumu).
Obligātie kursi.
Studiju kursā „Zinātniskā darba izstrādes metodoloģija” doktorantam jāiepazīstas ar zinātniskās
darbības veikšanas metodoloģiju, publikāciju noformēšanu un pētījuma rezultātā iegūto rezultātu
prezentēšanu. Studiju kursā „Tiesību loģika” doktorantam jāapgūst vispārējās tiesību teorijas loģiskos
pamatus un, šai sakarā, uz teorētiskās (loģiskās) analīzes pamata, jāiegūst noturīgas tiesisko parādību
loģiskās izpētes, to iekšējās saiknes un mijiedarbības konstatācijas, kā arī, to iekšējo mehānismu un
attīstības cēloņu atklāšanas prasmes. Abi iepriekš minētie kursi kalpo, lai doktorants varētu patstāvīgi
lasīt jaunāko zinātnisko literatūru tiesību teorijā, uzstāties konferencēs un semināros, un sagatavot
savas publikācijas iesniegšanai žurnālu redakcijās atbilstoši prasībām. Studiju kursā „Valsts pārvalde
un dienests” doktorantam ir jāiepazīstas ar valsts pārvaldes teorijas pamatiem un valsts dienestu
darbības organizāciju. Studiju kursā „Kvalitatīvās pētniecības metodes” doktorants iepazīstas ar
kvalitatīvajām pētniecības metodēm, kuras tiek plaši izmantotas juridiska rakstura pētījumos. Studiju
kursā „Tiesību socioloģija” doktorants iepazīstas ar tiesību ģenēzes un to mijiedarbības ar sabiedrības
grupām problēmām. 2.studiju gadā doktorants uzsāk speciālo studiju kursu apgūšanu izvēlētajā
apakšnozarē un iziet pedagoģisko praksi DU. Studiju gada beigās doktorants kārto doktora eksāmenu
svešvalodā. 3.studiju gada beigās doktorants kārto doktora eksāmenu izvēlētajā apakšnozarē.
Brīvās izvēles kursi. Studiju laikā doktorantam katru studiju gadu ir jāizvēlas viens no brīvās izvēles
studiju kursiem:


Augstskolu pedagoģijas problēmas un to risinājumi



Cilvēktiesības



Ārvalstu policija



Probācijas sistēma



Personības psiholoģija



Penoloģija.

Teorētisko atziņu aprobācija.
Doktorants divu mēnešu laikā pēc imatrikulēšanas kopā ar zinātnisko vadītāju izvēlās promocijas
darba tēmu un apstiprina to katedras sēdē. Katra studiju gada sākumā katedras sēdē, ņemot vērā
zinātniskā vadītāja priekšlikumus, tiek apstiprināti doktoranta veicamie uzdevumi darbā pie savas
promocijas darba tēmas. Katra studiju gada beigās notiek katedras sēde, kurā doktorants atskaitās par
paveikto. Ņemot vērā zinātniskā vadītāja vērtējumu par nosprausto uzdevumu izpildi gadā laikā,
katedra pieņem lēmumu par doktoranta novērtēšanu ar ieskaiti.
Visu trīs studiju gadu laikā doktorantam ir jāpiedalās katedras speciālajos semināros, kuros doktorants
referē un piedalās diskusijās par sava promocijas darba tēmu, izstrādā atbilstoši tai zinātniskās
publikācijas (ne mazāk par vienu gadā) un piedalās zinātniskās konferencēs ar referātiem.

2.3.4. STUDIJU PROGRAMMAS ORGANIZĀCIJA
Studiju
process
tiek organizēts
atbilstoši
DU Satversmei, Augstskolu
likumam
(http://likumi.lv/doc.php?id=37967), Zinātniskās darbības likumam 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 daļa un Zinātņu daļa, pārējo jautājumu
risināšana ir Sociālo Zinātņu fakultātes Domes, Tiesību katedras pārziņā, kura programmas realizācijai
pieaicina nepieciešamo akadēmisko personālu. Studijas realizē SZF auditorijās un citās DU
struktūrvienību telpās. Doktora studiju programmas „Juridiskā zinātne” praktisko realizāciju vada
programmas direktors Dr.iur. profesors V.Zahars.
Pēc studiju programmas apguves un promocijas darba aizstāvēšanas izglītojamie iegūst juridisko
zinātņu doktora grādu.
Pēc studiju programmas apguves doktorantam izsniedz akadēmisko izziņu par programmas apguvi.
Juridiskās zinātnes doktora studiju programma ir tiesību zinātnes bakalaura un maģistra studiju
programmu loģisks turpinājums.
Doktora studiju programma ”Juridiskā zinātne” tiek realizēta apakšnozarēs „Policijas tiesības”,
„Krimināltiesības” un “Kriminālistika un Operatīvās darbības teorija”.
Studiju programmas apguvei ir paredzēti 6 semestri (3 akadēmiskie gadi). Studiju programmas apjoms
ir 120 KP jeb 180 ECTS.
Doktora studiju programmai tiek piedāvāta sekojoša struktūra:
A daļa – obligātā daļa visiem doktorantiem (kopā 104 KP)


Obligātie kursi (12 KP)



Teorētisko atziņu aprobācija (92 KP)

B daļa – Ierobežotās izvēles kursi (kopā – 10 KP)
C daļa – Brīvās izvēles kursi (kopā – 6 KP)
Par promocijas darba vadītāju ar katedras lēmumu tiek nozīmēts speciālists ar doktora grādu tiesību
zinātnē.
Promocijas darbs ir patstāvīgs oriģināls pētījums par kādu aktuālu zinātnisku problēmu, kurai ir
nozīmīga loma izvēlētās tiesību apakšnozares attīstībā.

2.3.5. IMATRIKULĀCIJAS NOTEIKUMI
Prasības reflektantiem: maģistra grāds tiesību zinātnē, policijas tiesībās, kriminālistikā vai
operatīvajā darbībā.
Iestājpārbaudījumi:


referāts par izvēlēto tēmu un pārrunas par to;



pārrunas svešvalodā.

2.3.6. STUDIJU PROGRAMMAS PRAKTISKĀ ĪSTENOŠANA
2.3.6.1. Izmantojamās studiju metodes un formas
Programmas īstenošanā tiek izmantotas daudzveidīgas studiju metodes:


lekcijas;



semināri;



konsultācijas;



individuālais darbs (zinātniskās atskaites);



darbs grupās.

Studiju 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 semināru formā, pēc tam
studenti veic individuālo darbu - intervijas, naratīvu analīzi utt. Noslēgumā šī individuālā darbība tiek
pārrunāta un analizēta gan semināra formā, gan arī studentu darba grupu ietveros. Dažos teorētiskajos
kursos studējošie klausās teorētiskās lekcijas, gan paši lasa un analizē teorētiķu oriģināldarbus, kā arī
sagatavo referātus, kuri tiek nolasīti un kopīgi pārrunāti semināru ietvaros.
Zināšanu novērtēšanā tiek izmantoti kontroldarbi, referāti, esejas, mutiski/rakstiski eksāmeni, situāciju
analīze. Pētījuma gaita tika realizēta sadarbībā ar zinātnisko vadītāju.
Studiju forma tiek izvēlēta atkarībā no studiju kursa un priekšmeta aplūkojamās tēmas īpatnības.
Studiju kursos tiek izmantotas pētnieciskās un interaktīvās metodes, kā arī moderno tehnoloģiju
piedāvātās iespējas (piem., e-studijas MOODLE vidē, Web CT). Visu izmantoto studiju formu un
metožu galvenais mērķis ir veicināt analītiskās un kritiskās domāšanas attīstību.

2.3.6.2. Prakse
Programmas ietvaros prakse nav paredzēta.

2.3.7. VĒRTĒŠANAS SISTĒMA
Studiju programmas apguves vērtēšana tiek veikta, izmantojot šādus pamatprincipus:


vērtējuma obligātuma princips - nepieciešams iegūt pozitīvu vērtējumu par programmas saturu;



vērtēšanā izmantoto pārbaudes veidu dažādības princips - programmas apguves vērtēšanā
izmanto dažādus pārbaudes veidus; pārbaudes pamatformas – ieskaite, diferencētā 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.

1. Eksāmenos un ieskaitēs programmas apguve tiek vērtēta pēc 10 ballu skalas:


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”).

2. Par katru studiju kursu vai studiju darbu ieskaita kredītpunktus (KP), ja to apguves līmenis ir
pozitīvs.
Par studiju un pētnieciskā darba rezultātiem, analizējot individuālā plāna izpildi, doktorants reizi gadā
atskaitās katedras sēdē, kurā tiek pieņemts lēmums par rezultātu atbilstību studiju programmai.

2.3.8. FINANŠU RESURSI
Doktora studiju programmas „Juridiskās zinātne” galvenais finansējuma avots ir valsts budžeta līdzekļi
un ienākumi no doktorantu studiju maksas.
Studiju maksa visām doktora studiju programmām Daugavpils Universitātē ir vienota (skat.
http://www.du.lv/lv/studijas/studiju_maksa) un iepriekš noteikta 3 studiju gadiem.

Studiju maksa (Ls)

2.3.8.1.tabula. Studiju maksa
1. studiju gads
2. studiju gads
2011./2012.
2012./2013.
1180
1286

3. studiju gads
2013./2014.
1440

Kopš 2014./2015.studiju gada studiju maksa ir: 1.studiju gadā EUR 1700,00; 2.studiju gadā EUR
1900,00; 3.studiju gadā EUR 2100,00.
2015./2016.st.g. par valsts budžeta līdzekļiem studēja septiņi doktoranti, par personīgajiem līdzekļiem
– seši.
2016./2017.st.g. par valsts budžeta līdzekļiem studēja deviņi doktoranti, par personīgajiem līdzekļiem
– pieci.

2.3.9. STUDIJU PROGRAMMAS PERSPEKTĪVAIS NOVĒRTĒJUMS
2.3.9.1. Studiju programmas atbilstība akadēmiskās izglītības standartam
DU doktora studiju programma Juridiskā zinātne atbilst Latvijas Republikas Augstskolu likuma, DU
Satversmes, Zinātniskās darbības likuma (spēkā no 2005. gada 5. maija) un LR Ministru kabineta
2005. gada 27. decembra noteikumu Nr. 1001 „Doktora zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas)
kārtība un kritēriji” prasībām.

2.3.9.2. Studiju programmas atbilstība profesijas standartam
Doktora studiju programmas saturu neregulē neviens profesijas standarts.

2.3.9.3. Studiju rezultātu un programmas salīdzinājums līdzīgām studiju
programmām Latvijā (1) un Eiropas Savienības valstīs (2)
Juridiskās zinātnes doktora studiju programmas izveides procesā tika ņemta vērā līdzīgu programmu
īstenošanas pieredze Latvijas un Eiropas valstu augstskolās. DU realizējamā akadēmiskā juridiskās
zinātnes doktora studiju programma tiek salīdzināta ar Latvijas Universitātē (turpmāk – LU), Rīgas
Stradiņa Universitātē (turpmāk – RSU), Biznesa augstskolā „Turība”, Viļņas Mikolasa Romerio
Universitātē Lietuvā un Tartu Universitātē Igaunijā realizējamām juridiskās zinātnes doktora studiju
programmām. Visas salīdzinātās programmas nodrošina augsti kvalificētu speciālistu sagatavošanu.
Juridiskās zinātnes doktora studiju programmu salīdzinošās analīzes izvēles kritēriji ir šādi:
1. Latvijas Universitātes programma tika izvēlēta kā paraugprogramma, kas tiek realizēta Latvijas
vadošajā universitātē;
2. DU ir noslēgts sadarbības līgums ar Biznesa augstskolu „Turība”;
3. Tartu Universitāte Igaunijā un Viļņas Mikolasa Romerio universitāte, tāpat kā Daugavpils
Universitāte ir Baltijas valstu universitātes.
Salīdzinot augstāk minēto augstskolu juridiskās zinātnes doktora studiju programmas pēc studiju
daļām, var secināt, ka Latvijā studiju programmas ir līdzīgas: obligātajā daļā ir ietverti tiesību
teorētiskie pamatkursi: tiesību socioloģija, tiesību loģika, tiesību integrācija, u.c., augstskolu
pedagoģijas un pētnieciskās darbības studiju kursi: augstskolu pedagoģijas problēmas un to risinājumi,
zinātniskā darba izstrādes metodoloģija, kvalitatīvās pētniecības metodes.
Latvijas Universitātes programmas kopējais apjoms ir par 24 KP lielāks. Doktora studiju ilgums DU
sakrīt ar LU juridiskās zinātnes doktora studiju ilgumu – trīs gadi pilna laika doktorantūrā.
Tartu Universitātē doktora programmu kopējais apjoms ir par 60 ECTS lielāks nekā DU programmā,
bet doktora studijas ilgst četrus gadus.
Visu apskatīto augstskolu doktoru studiju programmām ir līdzīgas prasības reflektantu iepriekšējai
izglītībai – tas var būt sociālo zinātņu maģistra grāds tiesību zinātnē vai tiem pielīdzināmi grādi.
Salīdzinot juridiskās zinātnes doktora studiju programmas pēc to organizācijas un satura, var redzēt, ka
tajās ir daudz kas līdzīgs, bet ir arī atšķirīgas iezīmes. Kopīgs visām programmām ir tas, ka studiju
kursi ir dalīti trīs daļās:
A daļa:
B daļa:
C daļa:

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

Visās salīdzināmajās doktora studiju programmās 1. un 2.studiju gadā ir rekomendēti obligātās daļas
studiju kursi, 2. un 3.studiju gadā – semināri un izvēles priekšmeti gan savā augstskolā, gan citās
studiju vietās, tāpat arī – doktoranta praktiskais darbs ar studējošiem (lekciju un semināru vadīšana). 3.
un 4.studiju gadā darbs ir fokusēts uz promocijas darba izstrādi. Protams, iepriekš aprakstītajās
programmās ir sastopamas arī atšķirības, bet tās ir vairāk saistītas ar apakšnozares specifiku.
2.3.9.3.1.tabula. DU doktora studiju programmas “Juridiskā zinātne” salīdzinājums ar citu Latvijas
augstskolu līdzīgām studiju programmām

Radītājs
KP skaits
Studiju
ilgums

DU

RSU

BAT

Latvijas
Universitāte

120
3 studiju gadi
(6 semestri)

120
3 studiju gadi
(6 semestri)

120
3 studiju gadi
(6 semestri)

144
3 studiju gadi
(6 semestri)

Obligātā daļa (A) Obligātā daļa (A) Obligātā daļa (A) Obligātā daļa (A) –
Studiju
– 12 KP
– 18 KP
13 KP
kursu apjoms – 12 KP

Izvēles daļa (B) –
10 KP

Izvēles daļa (B) – Izvēles daļa (B) –
20 KP
20 KP

Specializācijas kursi
– 8 KP

Brīvās
izvēles Brīvās
izvēles Brīvas izvēles daļa Brīvas izvēles daļa
daļa (C) – 6 KP
daļa (C) – 6 KP
(C) – Nav
(C) – Nav

Promocijas darbs Promocijas darbs Promocijas darbs Promocijas darbs –
– 86 KP
– 20 KP
– 74 KP
108 KP (ieskaitot
publikācijas,
piedalīšanās
konferencēs, u.c.)
15KP
8KP
16KP
Pedagoģiskā DU – 4KP
Citā augstskolā –
prakse
2KP
Promocijas
darba
apjoms

8KP

Promocijas
eksāmens
svešvalodā

2.3.9.3.2.tabula. DU doktora studiju programmas “Juridiskā zinātne” salīdzinājums ar citu
valstu augstskolu līdzīgām studiju programmām

Radītājs
ECTS
Studiju
ilgums

DU

Viļņas Mikolasa Romerio
Universitāte

180
180
3 studiju gadi
3 studiju gadi
(6 semestri)
(6 semestri)
Obligātā daļa (A) – Obligātā daļa (A) – 18 ECTS
18 ECTS

Izvēles daļa (B) –
15 ECTS

Tartu Universitāte
240
4 studiju gadi
(8 semestri)
Obligātā daļa (A) – 36
ECTS
(Obligātās
pamatstudijas – 16 ECTS)

Specializācijas kursi – 30 Specializācijas kursi – 36
ECTS
ECTS
Izvēles
priekšmeti
(vispārīgās studijas)– 12
ECTS
Prakse – 6ECTS

Brīvās izvēles daļa Brīvas izvēles daļa (C) – Nav
(C) – 9 ECTS

Promocijas darbs – Promocijas
Promocijas
ECTS
darba apjoms 129 ECTS
Pedagoģiskā
prakse

darbs

–

Brīvas izvēles daļa (C) –
12ECTS

82,5 Promocijas darbs – 180
ECTS

DU – 6 ECTS
Nav
Citā augstskolā – 3
ECTS

6 ECTS

Veiktais salīdzinājums ļauj izdarīt secinājumu, ka visas apskatītās juridiskās zinātnes doktorantūras
studiju programmas ir līdzīgas, un to pamatā ir tiesību pamatkursu apguve, kas studējošajiem sniedz
kvalitatīvu, padziļinātu teorētisko un praktisko sagatavotību un promocijas darba izstrāde.

2.3.10. STUDĒJOŠIE
2.3.10.1. Studējošo skaits
2.3.10.1.1.tabula. Studējošo skaits
studējošo skaits
9
11
9
14
13
14

Gads
2011./2012.
2012./2013.
2013./2014.
2014./2015
2015./2016.
2016./2017.

2.3.10.2. Pirmajā studiju gadā imatrikulēto studējošo skaits
2.3.10.2.1.tabula. Imatrikulēto skaits
imatrikulēto skaits
9
2
1
3
5
3

Gads
2011./2012.
2012./2013.
2013./2014.
2014./2015.
2015./2016.
2016./2017.

2.3.10.3. Absolventu skaits
2.3.10.3.1.tabula. Absolventu skaits
Gads

absolventu skaits

2014./2015.

7

2015./2016.

2

2016./2017.

3

2016.gada 9.februārī Biznesa Augstskolā „Turība” promocijas darbu aizstāvēja DU doktorants Vladas
Tumalavičius (skat. 8.pielikumu).

2.3.10.4. Studējošo aptauju rezultāti un to analīze
2011.2012.st.g. studējošo aptaujas rezultāti: visi studējošie ir apmierināti ar studiju programmu, 83%
studējošo norāda, ka studiju procesa nodrošinājums ar mācību literatūru ir pietiekams, ka izvēles kursu
piedāvājums studiju programmas nodrošinājums ar viesdocētājiem ir pietiekams. Visi studējošie
sadarbību ar docētājiem un studiju programmas realizāciju kopumā vērtē apmierinoši. Studiju kursa
svarīgums un pasniegšanas līmenis vērtēts no 4,5 līdz 5 ballēm.
2012.2013.st.g. studējošo aptaujas rezultāti: visi studējošie ir apmierināti ar studiju programmu, 75%
studējošo norāda, ka studiju procesa nodrošinājums ar mācību literatūru ir pietiekams, ka izvēles kursu
piedāvājums studiju programmas nodrošinājums ar viesdocētājiem ir pietiekams. Visi studējošie
sadarbību ar docētājiem un studiju programmas realizāciju kopumā vērtē apmierinoši. Studiju kursa
svarīgums un pasniegšanas līmenis vērtēts no 4,4 līdz 5 ballēm.
2013./2014. studiju gada aptaujas galvenie rezultāti: visus studējošos apmierina izvēlētā studiju
programma: pilnīgi apmierina – 33,3%, pamatā apmierina 66,7%. Studiju procesa nodrošinājumu ar
mācību literatūru un metodiskajiem materiāliem par pietiekamu uzskata 33,3% studējošo, 66,7% - par
daļēji pietiekamu. 85% respondentu uzskata, ka ir pietiekams vieslektoru skaits, 15% - ka daļēji
pietiekams. Visi respondenti apgalvo, ka ir apmeklējuši 75-100% nodarbību. Visaugstākos studējošo
novērtējumus ir saņēmuši tādi studiju kursi kā krimināltiesības, kriminālistika un operatīvās darbības
teorija, augstskolu pedagoģijas problēmas un to risinājumi, promocijas darba izpilde.
2014./2015. studiju gadā studējošo aptaujas pirmoreiz tika veiktas brīvprātīgi anonīmi elektroniskā
formātā. Doktora programmā studējošie aptaujā nepiedalījās.
2015./2016. studiju gada studējošo aptaujas galvenie rezultāti (aizpildītas tikai 3 anketas): docēšanas
kvalitāti studiju programmā kā augstu vērtē 2/3, kā vidēju – 1/3 studējošo. Studiju kursu saturu un to
izklāstu kā skaidru, loģisku un saprotamu vērtēja visi aptaujātie.
Sadarbību ar pētnieciskā darba vadītāju 2/3 min kā regulāru un pēc darba vadītāja iniciatīvas, 1/3 regulāru pēc studējošā iniciatīvas. Studējošā patstāvīgā darba apjoma prasības: skaidras, loģiskas un
pamatotas – visi aptaujātie.
Studiju programmas nodrošinājumu ar vieslektoriem 2/3% studējošo uzskata par pietiekamu,
piebilstot, ka nav nozīmes vai nu vietējais pasniedzējs, vai vieslektors - galvenais zināšanas.
Kāda veida vieslekcijas Jūs vēlētos dzirdēt: Informatīvi izglītojošas par kādu studiju kursu
padziļinošas –2/3; pārskata informatīvās par aktualitātēm studiju jomā – 1/3.
Studējošie studiju laikā visvairāk izmanto interneta resursus, nozaru literatūru, periodiskos izdevumus
un elektroniskās datubāzes.
Ar studiju programmas kopējo struktūru studējošie ir apmierināti. Studiju kursu sasniedzamie rezultāti
ir skaidri 2/3 aptaujāto, daļēji skaidri – 1/3. Visi studējošie apstiprina, ka nodarbības apmeklē regulāri
un nekavē. Tikai 2/3 studējošo uzskata, ka studējošie var ietekmēt studiju procesu un satura kvalitāti:
 Var piedāvāt savus priekšlikumus studiju kursā.
Uz jautājumu Kā studējošie var ietekmēt studiju procesa norisi un satura kvalitāti studējošie sniedza
šādas atbildes:
 Izteikt savu viedokli par to, kas neapmierina, un piedāvāt priekšlikumus.
 Doktora programmā, kurā es mācos, gandrīz viss mācību process ir saskaņots ar studējošiem.
Docētāji orientējās uz studējošo vajadzībām un visādi mēģina palīdzēt sasniegt gala mērķi izstrādāt promocijas darbu. Tādejādi, studiju process un saturs ir atkarīgs no studējošo
nepieciešamībām.
Kā Jūs vērtējat nodrošinājumu ar studijām nepieciešamo literatūru un metodiskajiem materiāliem:
pietiekams – 1/3; daļēji pietiekams – 1/3; nepietiekams – 1/3:
 Studējot jau tik ilgi, kā studente varu pati sevi nodrošināt ar nepieciešamo literatūru.



Nav pieņemams bibliotēkas darba laiks, jādomā par pagarināšanu vakaros un brīvdienās,
vismaz sestdien.
 Diemžēl aktuālas juridiskās literatūras promocijas darba izstrādei nepietiek.
Priekšlikumi, jautājumi vai komentāri, kā uzlabot studiju kvalitāti, netika minēti. Neviens studējošais
neplāno piedalīties Erasmus+ aktivitātēs (visi ir strādājoši, un nav iespējas šo aktivitāti savienot ar
darbu).
2016./2017. studiju gada studējošo aptaujā piedalījās četri studējošie. Docēšanas kvalitāti studiju
programmā visi aptaujātie vērtē kā augstu. Studiju kursu saturu un to izklāstu kā skaidru, loģisku un
saprotamu vērtēja 66% studējošo. Arī vērtēšanas prasībām kā loģiskas un saprotamas vērtē 66%
studējošo.
Sadarbību ar pētnieciskā darba vadītāju 66% min kā regulāru pēc studējošā iniciatīvas.
Studējošā patstāvīgā darba apjoma prasības kā skaidras, loģiskas un pamatotas atzina arī atzina tāds
pats skaits aptaujāto.
Studiju programmas nodrošinājumu ar vieslektoriem puse studējošo uzskata par pietiekamu, puse - par
nepietiekamu.
Studejošie galvenokārt vēlas dzirdēt informatīvi izglītojošas par kādu studiju kursu padziļinošas
vieslekcijas.
Studējošie studiju laikā visvairāk izmanto interneta resursus, nozaru literatūru un periodiskos
izdevumus.
Ar studiju programmas kopējo struktūru apmierināti pilnībā visi aptaujātie. Arī studiju kursu
sasniedzamie rezultāti ir skaidri visiem respondentiem. Visi studējošie apstiprina, ka nodarbības
apmeklē regulāri un nekavē. Studējošie uzskata, ka var ietekmēt studiju procesu un satura kvalitāti,
ierosinot veikt kādas aktuālas tēmas padziļinātu izpēti, sadarbojoties ar docētājiem un piedaloties
konferencēs, kā arī publicējot zinātniskos rakstus.
Nodrošinājumu ar studijām nepieciešamo literatūru un metodiskajiem materiāliem visi studējošie
uzskata par daļēji pietiekamu, uzskatot, ka nepieciešama brīva pieeja elekroniskajām datubāzēm.
Priekšlikumi, jautājumi vai komentāri, kā uzlabot studiju kvalitāti: vēlas vairāk literatūras judikatūrā
svešvalodās, paplašinot brīvpieeju lielākam skaitam datubāžu.
Erasmus+ aktivitātēs aptaujātie neplāno piedalīties, jo darba dēļ tas nav iespējams.

2.3.10.5. Absolventu aptauju rezultāti un to analīze
Doktora studiju programmas “Juridiskā zinātne absolventi kopumā ir apmierināti kā ar programmu
kopumā, tā arī ar docēšanas līmeni un sasniegtajiem rezultātiem. 5 no absolventiem ir tieši
iesaistījušies akadēmiskajā darbā, bet 2 no viņiem ieņem augsta līmeņa amatus attiecīgajā nozarē.
Doktora studiju programmas absolventi norāda kā būtiskāko trūkumu Promocijas padomes neesamību
Juridiskajā zinātnē Daugavpils Universitātē, kā arī doktorantūras programmas pārāk šauro
specializāciju (nav paredzētas studijas Valsts tiesību un Civiltiersību apakšnozarēs).

2.3.10.6. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā
Studiju programmas „Juridiskā zinātne” vadībā tiek ievēroti demokrātijas principi un ir skaidri
noteiktas administratīvā, akadēmiskā personāla un studējošo savstarpējās attiecības. Studējošie ir
iesaistīti dažādu lēmumu pieņemšanas procesā un studiju pilnveidošanā, kas norit divējādi:
1) tieši - studējošajiem ir iespēja novērtēt studiju programmu un studiju kursus pēc noteiktiem
kritērijiem (studiju kursa saturs, norise, prasības, docētāju attieksme utt.); šajā gadījumā studējošie ar
noteiktiem priekšlikumiem un iebildumiem, kas radušies saistībā ar iepriekš minētajiem jautājumiem,
var vērsties pie programmas direktora vai fakultātes administrācijas, kā arī tiekoties ar Tiesību katedras
vadību;
2) pastarpināti studiju procesa pilnveidošanā studējošie iesaistās, sniedzot ikgadējās aptaujās savus
ieteikumus vai izsakot kritiskas piezīmes par studiju procesu. Studējošo rekomendācijas vienmēr tiek
apsvērtas un pēc iespējas respektētas (piemēram, plānojot nodarbību sarakstu un sesijas grafiku).

3. KOPSAVILKUMS PAR STUDIJU VIRZIENA ATTĪSTĪBAS
PLĀNIEM
3.1. STUDIJU VIRZIENA ATTĪSTĪBAS PLĀNS
3.1.1. Studiju virziena SVID analīze
Novērtējot studiju virziena „Tiesību zinātne” līdzšinējo attīstību, esošo situāciju un programmas
perspektīvas, studiju virziena padome izvērtē gan studiju programmu saturu kopumā, gan atsevišķu
studiju kursu saturu un nodrošinājumu, analizē studiju procesa organizāciju un risina ar programmas
attīstības plānošanu saistītos jautājumus.
Ikgadējā pašnovērtēšanas procesā, balstoties uz studiju virziena realizācijas formālo rādītāju analīzi un
ņemot vērā studentu un absolventu aptauju rezultātus, kā arī vērtējot ārējo faktoru attīstības virzienu un
dinamiku, studiju virziena vadība veic SVID analīzi un iezīmē studiju virziena stiprās puses, vājās
puses, iespējas un potenciālos draudus, lai prognozētu studiju virziena turpmāko attīstību un
nodrošinātu tā pilnveidošanu.
3.1.1.1.tabula. Studiju virziena SVID analīze
Stiprās puses
Vājās puses
studiju virziens
studiju virziens
 skaidri studiju virziena ietvaros īstenojamo
 programmas nepietiekamais finansējums;
programmu mērķi, uzdevumi un stratēģija;
 nepietiekama atpazīstamība ES realizējamo
bakalaura līmeņa tiesību studiju programmu
 atbilstība „4+1,5” augstākās izglītības
modelim;
vidū;
 bakalaura studiju programma augstu kotējas  pasniedzēju liela akadēmiskā slodze, kas
reģiona vidusskolu absolventu vidū un ir
apgrūtina zinātniski pētniecisko darbību un
viena no populārākajām profesionālā
dažos gadījumos apdraud arī pašu studiju
bakalaura studiju programmām DU;
kvalitāti;
 lielākā daļa bakalaura programmas
 akadēmiskā personāla nepietiekamās
absolventu sekmīgi turpina studijas attiecīgā
svešvalodu zināšanas;
studiju virziena maģistrantūrā DU un citās
 studentiem nepietiekamas svešvalodu
Latvijas augstskolās;
zināšanas un nepietiekama dalība
 studiju virzienā ir pārstāvēti visi trīs
starptautiskās sadarbības un mobilitātes
augstākās izglītības līmeņi (bakalaura,
pasākumos
maģistra un doktora);
 ir izveidota kopīga tiesību nozares profesoru
padome ar Rīgas Stradiņa universitāti un
Biznesa augstskolu „Turība”
studiju process
studiju process
 nodrošināta iespēja iegūt pilnvērtīgu
 finansu līdzekļu trūkums docētāju un
profesionālo augstāko izglītību tiesību
studentu zinātnisko pētījumu
zinātnē;
nodrošināšanai, DU iekšējo zinātnisko
grantu trūkums;
 studiju un zinātniski pētnieciskā darba
integrācija;
 jaunākās mācību literatūras un tās
iegādāšanās iespēju ierobežojumi (finanšu
 samērā laba studiju materiāli tehniskā bāze
līdzekļu trūkuma dēļ);
un nodrošinājums ar kvalificētiem
mācībspēkiem;
 studentu patstāvīgā studiju darba kontroles
metožu (kontroldarbi, individuālās
 iespēja apgūt padziļinātas zināšanas un

iepazīties ar jaunākajām atziņām juridiskajā
zinātnē un tās apakšnozarēs;
 studiju process orientēts uz izpratni,
zināšanu izmantošanu problēmsituāciju
risināšanai un analītisko prasmju attīstīšanu,
nevis uz liela apjoma faktiskā materiāla
apguvi;
 studenti tiek iesaistīti struktūrvienību
zinātniski pētnieciskajā darbā, viņu veiktie
pētījumi tiek aprobēti akadēmiskajā vidē;
 plašas iespējas izmantot starptautiskās
recenzējamo zinātnisko izdevumu u.c.
bibliotēku elektronisko datu bāzi.
Studējošie
 augsta motivācija studēt izvēlētajā
specialitātē;
 labs kontakts ar programmas docētājiem;
 iesaistīšanās programmas kvalitātes
novērtēšanā un satura pilnveidē;
 studentu ieinteresētība savu pētījumu
rezultātu prezentēšanā un aprobēšanā
zinātniskajos forumos un konferencēs.
 studentu rotācija pēc katras sesijas
rezultātiem un konkurence par valsts
budžeta vietām, kas paaugstina studējošo
motivāciju un sekmības līmeni.
Personāls
 augsta zinātniskā kvalifikācija atbilstoši
Augstskolu likuma prasībām;
 savstarpējā sadarbība, koleģialitātes un
tolerances principu ievērošana;
 akadēmisko un profesionālo kompetenču
pilnveidošana, iesaistoties pētnieciskajos
projektos, publicējot savus pētījumu
rezultātus un iepazīstinot ar tiem zinātnisko
sabiedrību starptautiskās konferencēs
 labs kontakts ar studiju virziena studentiem;
 spēja novērtēt un atzīt nepilnības docētajos
kursos un meklēt studiju kvalitātes
uzlabošanas ceļus.
Iespējas
studiju virziens
 studiju virziena attīstības stratēģijas
pastāvīga pilnveidošana, ievērojot izmaiņas
darba tirgū un svarīgākās attīstības
tendences pasaulē, jaunu studiju kursu
ieviešana;
 ES finanšu instrumentu un struktūrfondu
līdzekļu piesaistīšana studiju vides un
kvalitātes paaugstināšanai;
 sadarbības paplašināšana ar citām Eiropas
universitātēm;
 studiju kursu nodrošināšana svešvalodās,

konsultācijas u.c.) kā studiju procesa sastāvdaļas anulēšana, atstājot šī darba virziena
nodrošināšanu docētāju entuziasma ziņā;
 nepietiekams nodrošinājums ar jaunāko
fundamentālo zinātnisko literatūru;
 ārzemju vieslektoru vāja iesaistīšana.

Studējošie
 nepietiekamas svešvalodas zināšanas;
 nepietiekama starptautisko apmaiņas
programmu iespēju izmantošana.

Personāls
 neadekvāta esošā atalgojuma sistēma;
 nepietiekama starptautisko akadēmisko un
zinātnisko apmaiņas programmu un
pēcdoktorantūras studiju iespēju
izmantošana;
 nepietiekama sadarbība ar ārvalstu izglītības
un zinātniski pētnieciskajām iestādēm un
zinātniekiem,
 nepietiekams nodrošinājums ar
palīgpersonālu.

Draudi
studiju virziens
 nelabvēlīga demogrāfiskā situācija valstī,
kas veidojās 1996.- 1999. gg., jeb tā sauktā
„demogrāfiskā bedre” nosaka vidusskolu
absolventu skaita samazināšanos, un kā
sekas tam – arī studiju vecuma jauniešu
skaita samazināšanos. Līdz ar to laika
posmā no 2014. līdz 2017. gadam būs
apgrūtināta studējošo piesaiste studiju
tiesību studiju virzienā plaša augstākās
izglītības piedāvājuma un pieaugošas
augstskolu savstarpējās konkurences

ārvalstu studentu piesaistīšana studiju
virzienā īstenojamās programmās;
 jaunu akadēmiskā personāla un
palīgpersonāla štata vietu atvēršana, jaunu
docētāju ievēlēšana līdz ar studiju virziena
attīstību un zinātniskās infrastruktūras
paplašināšanu.

apstākļos;
 dzīves līmeņa krišanās un materiālās
situācijas pasliktināšanās valstī kopumā un
īpaši reģionā, iedzīvotāju maksātspējas
pazemināšanās un studentu nespēja segt ar
studijām saistītas izmaksas;
 potenciālo studentu aizplūšana uz ārvalstīm
mazkvalificēta darba veikšanai;
 zemākā līmeņa akadēmiskā personāla
atalgojuma konkurētspējas samazināšanās;
 krasas neprognozējamas izmaiņas augstākās
izglītības sistēmā, kas neļauj veikt
ilgtspējīgu stratēģisko studiju virziena
attīstības plānošanu.

3.1.2. Studiju virziena attīstības plāns
Studiju virziena attīstība plānojama kompleksi saistībā ar DU Sociālo zinātņu fakultātes attīstību.
Novērtējot līdzšinējo tiesību studiju virziena īstenošanu jāsecina, ka tas nodrošina iespējas studēt
bakalaura, maģistra un doktora līmenī vienas augstskolas ietvaros. Studiju programmai ir attīstības
iespējas sekojošos virzienos:







sadarbības attīstīšana ar ārvalstu augstskolām studējošo un mācībspēku apmaiņas programmu
īstenošanai, kopīgu zinātniski pētniecisku projektu realizēšanai, turpinot sadarbības līgumu
noslēgšanu;
studiju virziena pilnveidošanas un attīstības stratēģijas sekmēšana, ņemot vērā izmaiņas darba
tirgū kā Latvijā, tā arī Eiropas Savienības valstīs;
doktorantu skaita palielinājums, kas pie labvēlīgiem nosacījumiem var nodrošināt akadēmiskā
personāla atjaunošanos tuvākajā laikā;
sadarbības attīstīšana ar Latgales plānošanas reģiona institūcijām, pašvaldībām, valsts un
privātajām institūcijām kopīgu pētījumu veikšanai un/vai projektu realizēšanai;
informācijas izplatīšana plašsaziņas līdzekļos par Daugavpils Universitātes tiesību studiju
virzienā īstenojamām programmām;
docētāju profesionālās pilnveides veicināšana piedaloties konferencēs, sadarbības projektos, kā
arī izmantojot radošos atvaļinājumus.

Kā stratēģiskais mērķis tiek izvirzīts promocijas padomes izveide doktora studiju programmā
"Juridiskā zinātne", jo pašlaik DU jau ir vairāki šīs programmas absolventi, kam ir nepieciešams
aizstāvēt izstrādātos promocijas darbus tādās specifiskās jomās kā "Policijas tiesības" un "Operatīvās
darbības teorija un kriminālistikas taktika" un “Krimināltiesībās”.
Turklāt, Daugavpils Universitātē kā pamatievēlēšanas iestādē darbojas starptautiskajā līmenī atzīti
attiecīgo Juridiskās zinātnes apakšnozaru speciālisti, kuri ir LZP eksperti šajās jomās. Šo akadēmiskā
personāla pārstāvju darbība doktora studiju programmā “Juridiskā zinātne” ļāva piesaistīt ārvalstu
studējošos (10% no visiem doktora studiju programmā studējošiem).
Attiecīgo Juridiskās zinātnes apakšnozaru speciālistu sagatavošana un promocijas darbu aizstāvēšana ir
cieši saistīta ar Daugavpils Universitātē īstenojamo pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
programmu “Civilā drošība un aizsardzība” un plānoto šī paša studiju virziena otrā līmeņa
profesionālās augstākās izglītības programmu. Promocijas padomes izveide ļaus nodrošināt autonomu,
no ārējiem faktoriem neatkarīgu un ilgtspējīgu studiju un zinātniskās pētniecības vidi attiecīgajā
zinātnes nozarē.

3.1.3. Studiju virziena un studiju programmu perspektīvais novērtējums,
ņemot vērā Latvijas uzdevumus Eiropas Savienības kopējo stratēģiju
īstenošanā
Tiesību studiju virziena kopumā, kā arī atsevišķu šā virziena programmu īstenošana Daugavpils
Universitātē vērtējama pozitīvi. Jāņem vērā, ka šis virziens Daugavpils Universitātē tika atklāts tikai
2002.gadā, taču nepilnu 10 gadu laikā tas attīstījās no profesionālā bakalaura programmas līdz visu
līmeņu programmu īstenošanai, ieskaitot doktora studiju programmu un nozares profesoru padomes
izveidošanu. Tas norāda uz virziena ilgtspējīgumu un labām perspektīvām vietējā izglītības un nozares
attīstības tirgū.
Studiju virziena īstenošanā nopietnu lomu ieņem sadarbība ar citām Eiropas augstskolām kā kopīgu
nozarei svarīgu pētījumu veikšanā, tā arī studējošo un docētāju apmaiņā. Aktuāli kļūst tieši pētījumi
Eiropas tiesību jomā un Latvijas iekļaušanās vienotā tiesību telpā ar citām Eiropas valstīm.
Uz citu tiesību apakšnozaru fona izceļas cilvēktiesību un starptautisko komerctiesību problēmu
padziļinātās studijas un pētniecība. Studiju procesā tiek integrēti studiju kursi, kuri tiek docēti angļu
valodā, kā arī iesaistīti docētāji no citām Eiropas valstīm (Vācija, Polija, Bulgārija), kas ļauj identificēt
un pētīt svarīgākās nozares problēmas salīdzinošā skatījumā.

