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1. STUDIJU VIRZIENA RAKSTUROJUMS.
1.1.

STUDIJU VIRZIENA ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA UN KOPĪGIE MĒRĶI.

Vadības zinātne ir viena no jaunākajām zinātnes nozarēm, kura tikai dažus gadus atpakaļ tika
izdalīta no ekonomikas zinātnes kā patstāvīga zinātnes nozare, līdz ar to arī studiju virziens
„Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība” ir jauns, taču ļoti nozīmīgs un
būtisks valsts attīstībai kopumā. Tā kā DU misijas formulējumā ir pasvītrots: „Sekmēt
ilgtspējīgas nākotnes sabiedrības attīstību, realizējot starptautiska līmeņa zinātnisko
pētniecību un nodrošinot kvalitatīvu izglītību, dabas, inženierzinātņu, izglītības, veselības,
humanitāro un sociālo zinātņu jomās, ar savu darbību veicinot Latgales reģiona un visas
Latvijas ilgtspējīgu attīstību”, tad tas nepārprotami nozīmē to, ka arī vadības virziena
attīstībai ir sava loma un vieta DU misijas realizēšanā.
Studiju virziens ir izstrādāts, balstoties uz DU izstrādāto stratēģiju un jaunākajām
tendencēm izglītības sistēmā Eiropas Savienībā. Studiju programmas mērķis saskan ar
DU Stratēģijā (https://du.lv/wp-content/uploads/2017/12/DU_attistibas_strategija_2015.2020.gadam_.pdf) izvirzīto vidējā termiņa mērķi: „Nodrošināt kvalitatīvu izglītību, kas
atbilst nākotnes izaicinājumiem un balstās uz teorētiskām zināšanām un pētniecības
prasmju apgūšanu, sagatavojot starptautiskajā darba tirgū konkurētspējīgus speciālistus,
attīstot viņu spējas un motivējot izglītoties mūža garumā.”

Līdz šim laikam DU šajā virzienā tiek tealizēta tikai maģistra līmeņa atbilstošā virziena
studiju programma „Sabiedrības un iestāžu vadība’, bet pagājušo gadu tika strādāts pie
doktorantūras līmeņa studiju programmas izstrādes kopā ar Biznesa augstskolu Turība.
Uz šo brīdi atbilstošā doktorantūras programma Vadībzinātnē ir saņēmusi licenci,
akreditēta virziena ietvaros un tika uzņemti doktoranti, kuri ir uzsākuši studijas pilna
laika studijās.
Darbojošās programma „Sabiedrības un iestāžu vadība” kopš tās dibināšanas ir plānota
tikai nepilna laika studējošajiem, t.i., tiem, kuri jau strādā un ir kādas iestādes vadītāji, vai
arī plāno perspektīvā par tādiem kļūt.

1.2. STUDIJU VIRZIENĀ REALIZĒJAMĀS STUDIJU PROGRAMMAS.
Studiju programma: Profesionālā maģistra studiju programma (PMSP) „Sabiedrības un
iestāžu vadība”
-

programmas kods – 47345

-

programmas apjoms un īstenošanas ilgums
- 60 KP (bez profesionālās kvalifikācijas iegūšanas) – 2 gadi nepilna laika
studijās
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- 100 KP (ar profesionālās kvalifikācijas iegūšanu) – 3 gadi nepilna laika
studijās
-

programmas īstenošanas veids un forma – nepilna laika klātienes studijas

-

prasības uzsākot studijas
- bakalaura profesionālais grāds ekonomikas, finanšu, vadībzinību,
uzņēmējdarbības un/vai 2. Līmeņa augstākā profesionālā izglītība
uzņēmumu un iestāžu vadībā (programmas apjoms 60 KP);
- augstākā akadēmiskā vai 2. Līmeņa profesionālā augstākā izglītība
(programmas apjoms 100 KP)

-

iegūstamais grāds – profesionālais maģistra grāds Sabiedrības pārvaldē

-

iegūstamā kvalifikācija – (tikai studentiem, kuri apgūst programmu
kvalifikācijas iegūšanai nepieciešamajā apjomā) 5. Līmeņa profesionālā
kvalifikācija – iestāžu vadītājs

-

programmas īstenošanas vieta – Daugavpils Universitāte, Parādes ielā 1

-

programmas direktore – Dr.psych., prof. Irēna Kokina

Daugavpils Universitātē Vides zinātnes studiju virziena ietvaros patlaban tiek realizētas
divas programmas – PMSP „ Sabiedrības un iestāžu vadība” un DSP „Vadībzinātne”,
pārskats par kurām sniegts 1.2.1. tabulā.
1.2.1. tabula. DU studiju virziena “Vadība, administrēšana un nekustamo
īpašumu pārvaldība” programmas
Studiju
programmas
nosaukums
Kods
Studiju līmenis
Studiju veids
Apjoms (KP)

Studiju ilgums
Iegūstamais
grāds
Profesionālā
kvalifikācija

Sabiedrības un iestāžu vadība

Vadībzinātne

47345
51345
Profesionālā maģistra studiju Doktora studiju programma
programma
Nepilna laika studijas
Pilna laika studijas
60 KP (bez profesionālās 120 KP
kvalifikācijas iegūšanas)
100 KP (ar profesionālās
kvalifikācijas iegūšanu)
3 studiju gadi pilna laika
– 2 gadi nepilna laika studijās
studijas
– 3 gadi nepilna laika studijās
profesionālais maģistra grāds Doktors Vadībzinātnē
Sabiedrības pārvaldē
tikai studentiem, kuri apgūst Nav paredzēta
programmu

kvalifikācijas
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Programmas
īstenošanas vieta
Programmas
direktors

1.3. STUDIJU

NOVĒRTĒJUMS.

iegūšanai
nepieciešamajā
apjomā) 5. Līmeņa profesionālā
kvalifikācija – iestāžu vadītājs
Daugavpils Universitāte, Parādes iela 1, Vienības iela 13
Dr.psych., prof. Irēna Kokina

VIRZIENA

UN

STUDIJU

Dr.psych., prof. Irēna Kokina

PROGRAMMU

PERSPEKTĪVAIS

1.3.1. Studiju programmu atbilstība izglītības/profesijas standartiem.
Daugavpils Universitātes profesionālā maģistra studiju programma „Sabiedrības un
iestāžu vadība” ir veidota saskaņā ar Latvijas Augstskolu likuma prasībām un
Noteikumiem par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu (MK
26.08.2014. noteikumi Nr.512). Detalizētāk PMSP Sabidrības un iestāžu vadība atbilstība
izglītības un profesijas standartiem ir izklāstīta pašnovērtējuma ziņojuma 2.1.9.1.
apakšnodaļā.
DU un Turības kopīgā doktora studiju programma “Vadībzinātne” 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.
2013./2014. Studiju gads – izmaiņu nav

2014./2015. studiju gads – izmaiņu nav
2015./2016. studiju gads – izmaiņu nav
2016./2017. studiju gads – izmaiņu nav
1.3.2. Studiju virziena un studiju programmu atbilstība darba tirgus
pieprasījumam.
Mūsdienu ekonomiskās krīzes pārvarēšanas un izteiktas konkurences apstākļos
vadītāju un dažāda ranga speciālistu kvalifikācijai ir izšķiroša nozīme.
Studiju virziena „Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība” gan
valstij kopumā, gan Latgales reģionam ir īpaši nepieciešama, jo tā ir orientēta uz
kvalitatīvas augstākā līmeņa izglītības iegūšanu, kas balstās uz jaunāko teorētisko
zināšanu apgūšanu, kā arī pētnieciskā darba veikšanu, jo prasības, kas tiek izvirzītas
mūsdienu augsta ranga speciālistam ir neapšaubāmi augstas. Katram vadītājam
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mūsdienās jābūt spējīgam saskatīt un strukturēt problēmas, darboties komandās un
pieņemt izvērtētus lēmumus, rast risinājumus vietēja mēroga un globālajiem
problēmjautājumiem vadībā, uzņemties atbildību par savu ieguldījumu lēmumu
pieņemšanā un kopīgās darbības sekām. Tā kā valstī izveidojusies situācija izaugsmes
ziņā liecina par nepieciešamību pēc kompetentiem vadītājiem, īpaši uzņēmējdarbībā,
izglītības sistēmas darbībā, kā arī sabiedrības un iestāžu vadībā kopumā, īpaši jaatzīmē šī
virziena programmu lietderība, kas veicinātu vadībzinātnes nozares attīstību un ceļot
darba spēka konkurētspēju gan Latvijas reģionos, gan valstī kopumā.
2013./2014. Studiju gads – izmaiņu nav

2014./2015. studiju gads – izmaiņu nav
2015./2016. studiju gads – veiktās izmaiņas:
Lai veiktu studiju virziena un atbilstošo programmu perspektīvo novērtējumu no
Latvijas Republikas interešu viedokļa, par pamata dokumentu izmantojām Latvijas
ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2030.gadam (Latvija 2030). Šis dokuments iezīmē
galvenās problēmas, kas saistītas ar izglītības sistēmas novērtējumu valstī, kā arī ieskicē
nozīmīgākos izaicinājumus augstākās izglītības jomā. Lai studiju virziens spētu attīstīties
un būt ilgtspējīgs, Studiju virziena Programmas Padome ir veikusi studiju programmu
mērķu un uzdevumu saskaņošanu ar Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā izvirzītajiem
rīcības virzieniem. Studiju virziena attīstības plānā un programmu realizācijā tiek
izmantoti sekojoši Latvija 2030 stratēģijas virzieni:
 Latvijas augstākās izglītības sistēma nebūs spējīga pastāvēt, uzņemot tikai
savas valsts studentus (64§; 16 lpp.);
 Labas kvalitatīvas izglītības pieejamība gan ienākumu nevienlīdzības, gan
teritoriāli nevienmērīgās demogrāfiskās situācijas attīstības dēļ, kļūst par
nopietnu ilgtermiņa izaicinājumu (65§; 16 lpp.)
 Ilgtermiņā Latvijas konkurētspēja būs atkarīga no izglītības sistēmas saiknes
ar darba tirgus izmaiņām un spējas sagatavot cilvēku darbam mainīgos
apstākļos visa mūža garumā. (66§; 16 lpp.);
 21.gadsimta izglītības sistēmas mērķis ir nostiprināt indivīda prasmes
nepārtraukti mācīties un apgūt jaunievedumus. (67§; 17 lpp.);
 Izglītība ir ne tikai specifisku kompetenču un kvalifikāciju uzkrāšana, bet
gan cilvēku talantu, emocionālās un sociālās inteliģences un personības
attīstības process. (68§; 17 lpp.);
 Svarīga kļūst vispārējās izglītības iestāžu sistemātiska sadarbība ar
augstskolām, gan veidojot mācību saturu, gan sekmējot skolotāju
kompetences uzlabošanu. (72§; 18 lpp.);
 Īpašs uzsvars jāliek uz … pieaugušo tālākizglītību. (78§; 20 lpp.);
 Jau tagad liela studējošo grupa augstskolās un koledžās ir tā sauktās
netradicionālās vecuma grupas cilvēki, kuri vecāki par 23 gadiem, tāpēc
augstskolām jāpāriet uz pieaugušo apmācību kā stabilu un nepieciešamu
savas darbības virzienu. (80§; 20 lpp.);
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Augstākās izglītības iestādēm jāseko vietējām un globālajām tendencēm
tautsaimniecībā, lai spētu paredzēt un piedāvāt tādu studiju saturu un
formātu, kas veicinātu indivīdu un organizāciju konkurētspēju rītdienas
ekonomikā. (80§; 20 lpp.);
 Augstskolas var veidot programmas, kas pilnībā notiek e-vidē. (94§; 22
lpp.).
Par to, kā konkrētie stratēģijas punkti tiek realizēti konkrētajā studiju virzienā un
studiju programmās aprakstīts turpmākās pašvērtējuma ziņojuma sadaļās.
Lai studiju virziens kļūtu konkurētspējīgāks un studiju virziena programmu absolventi
būtu pieprasītāki darba tirgū, programmas virziena padome regulāri sadarbojas ar darba
devējiem un dažādām nozares organizācijām, iesaistot tās studiju procesa organizēšanā
un attīstībā.

2016./2017. studiju gads – veiktās izmaiņas
Regulāri tiek izvērtēta studiju priekšmetu atbilstību darba tirgus prasībām,
nepieciešamības gadījumā koriģējot studiju priekšmetu saturu un papildinot ar
atbilstošiem jaunākiem izmantojamās literatūras avotiem (normatīviem dokumentiem,
u.c.).
Studiju virziena ietvaros ir izstrādāta un sagatavota licencēšanai jauna akadēmiska
bakalaura studiju programma „Sabiedrības vadība un sociālās inovācijas“, ir paredzēts
uzsākt šīs jaunās akadēmiskās bakalauru studiju programas realizāciju. Tādā veidā būtu
panākta nepārtrauktība studijām viena virziena ietvaros.

1.4. IEKŠĒJĀ KVALITĀTES MEHĀNISMA DARBĪBA.
Viens no studiju programmas sekmīgas realizācijas būtiskiem priekšnoteikumiem ir
programmas vadības un tās kvalitātes iekšējās kontroles sistēmas izveide DU un tās
funkcionēšanas nodrošināšana. Studiju procesa kvalitātes un vadības nodrošināšanas
sistēmas mērķis ir garantēt programmas satura atbilstību vispārējā vidējā izglītībā un
augstākajā izglītībā pastāvošajām prasībām, kā arī Latvijas un Eiropas Savienības darba
tirgus prasībām.
Studiju programmas un studiju procesa kvalitātes novērtēšana DU tiek veikta, lai
kontrolētu studiju programmas izpildi saskaņā ar akreditācijas dokumentiem, uzlabotu tās
saturu un plānotu tās attīstību. Kopumā šī sistēma ir vērsta uz programmas izvirzīto
mērķu sasniegšanu un tajā paredzēto uzdevumu izpildi. Kvalitātes kontrole ir organizēta
Universitātes mērogā un tā tiek veikta visos posmos, t.i., imatrikulējot studentus,
pieņemot darbā akadēmisko personālu, vērtējot un pilnveidojot studiju programmas
saturu, vērtējot struktūrvienību darbību un to vadītājus pēc zinātniskā un akadēmiskā
darba rezultātiem.
Blakus ārējai novērtēšanai, kuru Universitāte nodrošina sadarbībā ar LR Izglītības un
zinātnes ministriju, sistemātiski darbojas iekšējā kvalitātes nodrošināšanas sistēma.
Studiju darba kvalitātes iekšējo kontroli pastāvīgi veic Programmas padome, profilējošās
katedras un struktūrvienības, šo darbu koordinē un vada DU Senāta apstiprināts Studiju
kvalitātes novērtēšanas centrs (SKNC), DU Studiju daļa un Studiju padome.
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Sabiedrības un iestāžu vadības studiju programmas kvalitātes nodrošinājuma pamatā ir:










studiju programmas satura analīze un izvērtējums, sagatavojot ikgadējos
pašnovērtējuma ziņojumus par aizvadīto studiju gadu, regulāra studiju procesa
analīze un kontrole. Iegūtie dati un secinājumi tiek izskatīti Studiju programmas
padomes, katedru un DU Studiju padomes sēdēs, kā arī studiju programmas
realizācijā iesaistīto mācībspēku informatīvajās sanāksmēs;
studentu aptaujas pēc katra kursa noklausīšanās un studentu un absolventu
attieksmes noskaidrošana (7.pielikums), lai nodrošinātu atgriezenisko saiti un
novērtētu docētāju darba kvalitāti; darba devēju vērtējumu un ieteikumu analīze;
programmas apguves sekmības rādītāju (maģistrantu sekmība, konkurētspēja
darba tirgū) u.c. formālo rādītāju analīze;
studiju procesa un profesionālās darbības integrācijas nodrošināšana ar
kvalifikācijas prakšu starpniecību, uzskatot to par būtisku studiju kvalitātes
uzlabošanas sistēmas sastāvdaļu;
studiju programmas satura, akadēmiskā un zinātniskā darba salīdzināšana ar citās
Latvijas augstskolās realizētajām vadībzinību jomas maģistra studiju
programmām;
regulāra Internetā pieejamās informācijas par radniecīgām maģistra studijām
ārvalstīs apzināšana un analīze;
studentu un mācībspēku informēšana par Boloņas procesa aktualitātēm, lai
veicinātu izpratni par Latvijas augstākajā izglītībā notiekošajiem procesiem
vienotas Eiropas augstākās izglītības telpas kontekstā;
studiju procesa stratēģiskā plānošana, analizējot studiju programmas vājās puses,
attīstības iespējas un pārējos ar to saistītos aspektus.

Ņemot vērā iegūto pieredzi programmas realizācijā un iepriekš minētos studiju kvalitātes
nodrošinājuma aspektus, profesionālā maģistra studiju programmas „Sabiedrības un
iestāžu vadība” padome izvērtē studiju procesa norisi un rezultātus un iesaka pasākumus
programmas pilnveidošanai un jaunāko atziņu integrēšanai studiju saturā un procesā.
Atbilstošajās struktūrvienībās apspriež iesniegtos priekšlikumus un ierosina izmaiņas
studiju kursu apjomā, to saturā un kalendārajā izkārtojumā pa semestriem. Vienlaicīgi,
studiju programmas realizācijā iesaistītās struktūrvienības, ņemot vērā studējošo aptauju
rezultātus, formālos studentu sekmības rādītājus, kā arī docētāju profesionālās darbības
rādītājus atbilstošajās jomās (dalība zinātniskajās konferencēs, pētījumu un citos
projektos, dalība lietišķajos pētījumos, publikācijas u.c.), detalizēti analizē katra studiju
kursa saturu un tā pasniegšanas kvalitāti. Pēc tam priekšlikumi par izmaiņām studiju
kursos vai studiju programmā tiek apspriesti IVF Domē un pēc to akcepta tie tiek virzīti
uz DU Studiju padomi, kas izvērtē izmaiņu atbilstību, un pozitīva lēmuma pieņemšanas
gadījumā izmaiņas tiek apstiprinātas.
Jāuzsver ikgadējā programmas pašnovērtējuma ziņojuma sagatavošana kvalitātes iekšējās
kontroles sistēmā: katra studiju gada beigās tiek sagatavots programmas ziņojums un pēc
tā apspriešanas un apstiprināšanas DU IVF Domē, tas tiek iesniegts SKNC, un pēc
apstiprināšanas
DU
Senātā,
tiek
publicēts
DU
mājas
lapā
http://www.du.lv/lv/par_mums/struktura/sknc Šī darba efektivitāte ir pieaugusi, kopš DU
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SKNC ieviesa jaunu pieeju pašnovērtējuma ziņojuma veidošanā. Respektīvi, iepriekšējā
gada studiju programmas pašnovērtējuma ziņojums tiek papildināts ar tekošajā gadā
ieviestajām izmaiņām un jauninājumiem. Lai izceltu jauno informāciju, tekstā tā tiek
iekrāsota citā tonī. Visām programmām DU ir unificēts katra gada teksta marķējums.
Tādējādi pašnovērtējuma ziņojuma izklāsts kļūst kompaktāks un daudz labāk pārskatāms
un studiju programmas realizācijas analīze laika posmā starp akreditācijām kļūst
racionālāka un ērtāka. Rodas praktiska iespēja katru studiju programmas realizācijas
aspektu pakļaut secīgai analīzei, vērtējot attīstības virzienu un dinamiku pa gadiem,
nosakot stiprās un vājās puses un paredzot turpmākos programmas pilnveidošanas ceļus.

2013./2014. Studiju gads – izmaiņu nav
2014./2015. studiju gads – izmaiņu nav
2015./2016. studiju gads – izmaiņu nav
2016./2017. studiju gads – veiktās izmaiņas

1.5. AKADĒMISKĀ PERSONĀLA NOVĒRTĒJUMS.
1.5.1. Akadēmiskā personāla skaits.
Profesionālo studiju programmas „Sabiedrības un iestāžu vadība” realizācijā IVF
sadarbojas ar citām struktūrvienībām, kas palīdz nodrošināt mācību satura un zinātnisko
pētījumu realizēšanu. 2006./2007.st.g. studiju programmu nodrošina 38 docētāji. Tajā
skaitā 29 (76%) docētājiem pamatdarbs ir DU, 9 (24%) – viesdocētāji.
2009/
2010
ST.G.

2010/
2011
ST.G.

2011/
2012
ST.G.

2013./
2014
ST.G.

2014./
2015
ST.G.

2015./
2016.
ST.G.

2016./
2017.
ST.G.

79%

79%

87,5%

85%

67%

67%

67%

21%

21%

12,5%

15%

33%

33%

33%

100%

100%

95,8%

95%

86%

86%

86%

-

-

4,2%

5%

14%

14%

14%

Profesori

32%

32%

32%

20%

19%

19%

33%

Asoc. Prof.

12%

12%

16%

20%

14%

14%

5%

Docenti

35%

35%

36%

45%

34%

34%

29%

Lektori

21%

21%

12%

15%

33%

33%

33%

Kopā:
skaits

34

34

24

20

21

21

21

Ar doktora
grādu
Ar maģistra
grādu
Pamatdarbs
DU
Viesdocētāji
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Programmā iesaistīto mācībspēku sarakstu piedāvājam apkopojošā tabulā atbilstoši
ieņemamajiem amatiem:
Tab.Nr. 1.5.2. Programmā iesaistīto docētāju saraksts

Nr.
Vārds, uzvārds

Zinātniskais grāds, amats

Pamata
darba vieta

DU fakultāte, katedra,
institūts

1.

Ilga Salīte

Dr.paed., profesore, UNESCO
katedras vadītāja

DU

UNESCO katedra,
DU
Ilgtspējīgas
Izglītības
institūts

2.

Andris Broks

Dr. Phys., profesors

Viesprofesors

LU, fizikas katedra

LU

3.

Jeļena Davidova

Dr.paed.,
dekāne

4.

Renāte Fila

Dr.oec., SZF docente

profesore,

IVF

DU

DU Izglītības un vadības
fakultāte, PPPK

DU

DU
Sociālo
fakultāte

viesdocente

zinātņu

5.

Vladimirs
Meņšikovs

Dr.sc.soc, profesors

DU

DU Socioloģijas katedra

6.

Irēna Kokina

Dr.
Psych.,
profesore,
Pedagoģijas un Pedagoģiskās
psiholoģijas katedras vadītāja

DU

DU Izglītības un vadības
fakultāte, Pedagoģijas un
Pedagoģiskās psiholoģijas
katedra

7.

Dzintra Iliško

Dr.art, prof. DU Ilgtspējīgas
Izglītības institūta direktore,
asociētā profesore

DU

DU Humanitāro un sociālo
zinātņu institūts

8.

Janīna Stašāne

Dr.man., docente

DU

DU Ekonomikas katedra

9.

Jānis
TeivānsTreinovskis

Dr. Iur., prof. DU Sociālo
zinātņu fakultātes dekāns

DU

DU
Sociālo
fakultāte

10.

Nikolajs Jefimovs

Mag.iur., DU tiesību katedras
lektors

DU

DU tiesību katedra

11.

Arvīds Ozerskis

Dr.iur., DU tiesību katedras
docents

DU

DU tiesību katedra

12.

Irēna Pučkina

Mg.env., lektore

DU

DU DMF ĢĶK

13.

Inta Ostrovska

Dr.paed.,
Mag.oec.,
DU
UNESCO katedras docente

DU

DU UNESCO katedra
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zinātņu

14.

Anatolijs Kriviņš

Dr.jur, DU Tiesību katedras
docents

Daugavpils
pisētas Dome

DU Tiesību katedra

15.

Valērijs
Dombrovskis

Dr.psych., DU Izglītības un
vadības
fakultātes
asoc.profesors

DU

DU Izglītības un vadības
fakultāte

16.

Svetlana Guseva

Dr.psych., DU Izglītības un
vadības fakultātes docente

DU

DU Izglītības un vadības
fakultāte

17.

Alise Griķe

Mag.Valsts
vieslektore

pārvaldē,

DU

DU

18.

Dmitrijs Oļehnovičs

Mag.hist.,
DU
SZF
prodekāns,
Socioloģijas
katedras lektors

DU

DU SZF
katedra

19.

Edmunds Čižo

Mag.ekon., vieslektors

20.

Vija Jankoviče

Mag.paed.,
DMF
Informātikas katedras lektore

DU

DMF Informātikas katedra

21.

Vineta Dubrovska

Mag.Valsts pārvaldē, lektore

DU

Personāldaļas vadītāja

22.

Mārīte
Pauliņa

Dr.paed., IIC vadošā pētniece

DU

IIC

Kravale-

Socioloģijas

Programmā strādājošā akadēmiskā personāla CV skat. Pielikumā 3.

1.5.2. Akadēmiskā personāla kvalifikācija.
Studiju programmā iesaistīto mācībspēku skaitlisko sastāvu un procentuālo samēru varam
atspoguļot sekojošā zīmējumā:

0%

Kopejais skaits
33%

33%

profesori
asoc.profesori
docenti
lektori

5%
29%

1.5.2.1.zīm. Studiju programmas mācībspēku skaitliskais sastāvs
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2011./2012. Studiju gadā programmu realizē 87,5% ar doktora grādu, to starp 48%
profesori un asociētie profesori, 36% docenti un 16% lektori ar maģistra grādu (arī viņu
vidū ir mācībspēki, kas pabeiguši doktorantūru un drīzumā plāno aizstāvēšanos)
2013./2014. Studiju gads:
2013./2014.studiju gadā programmu realizē 20 docētāji, no tiem tikai viens viesdocētājs,
pārējiem DU ir pamata darba vieta. 17 docētāji jeb 85% ir ar doktora grādu, to starp 40%
ir profesori un asociētie profesori, 45% docenti un 15% lektori ar maģistra grādu.

2014./2015. Studiju gads
2014./2015.studiju gadā programmu realizē 22 docētājs, no tiem trīs viesdocētāji,
pārējiem DU ir pamata darba vieta. 18 docētāji jeb 82% ir ar doktora grādu, to starp 36%
ir profesori un asociētie profesori, 46% docenti un 18% lektori ar maģistra grādu.

2015./2016. Studiju gads:
2015./2016.studiju gadā programmu realizē 21 docētājs, no tiem trīs viesdocētāji,
pārējiem DU ir pamata darba vieta. 14 docētāji jeb 66,7% ir ar doktora grādu, to starp
38% ir profesori un asociētie profesori, 48% docenti un 14% lektori ar maģistra grādu.

2016./2017. studiju gads – veiktās izmaiņas
2016./2017.studiju gadā programmu realizē 21 docētājs, no tiem trīs viesdocētāji,
pārējiem DU ir pamata darba vieta. 14 docētāji jeb 85,7% ir ar doktora grādu, to starp
38% ir profesori un asociētie profesori, 29% docenti un 33% lektori ar maģistra grādu.
Tas ir saistīts ar docētāju akadēmisko amatu izmaiņām.

1.6. PĒTNIECISKĀS
STUDIJU DARBU.

DARBĪBAS UN ZINĀTNISKO

PROJEKTU IETEKME UZ

1.6.1. Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība un tā ietekme uz
studiju darbu.
Programmā iesaistīto docētāju lielākais vairums savā pētnieciskā darbībā ir orientēti uz
DU Izglītības un vadības fakultātes Ilgtspējīgas Izglītības Institūtā (turpmāk III).
Institūta izvirzīto mērķi, t.i. : veikt zinātniskos pētījumus, piedalīties valsts un
starptautiskos zinātniskos projektos, lai veicinātu ilgtspējīgas izglītības problēmu pētīšanu
un pētījumu rezultātu ieviešanu, veicinot uz ilgtspējīgu attīstību orientētu izglītību.
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2015.gadā DU zinātnisko institūtu reorganizācijas rezultātā III tika iekļauts Humanitāro
un Sociālo Zinātņu Institūtu (turpmāk HSZI), savukārt, Ilgtspējīgas Izglītības Institūts
(III) par Ilgtspējīgas Izglītības Centru (turpmāk IIC).
IIC zinātnieki ir publicējušies pasaules mēroga (ārpus Eiropas) starptautiskajās
konferencēs Taizemē, Indijā, Austrālijā; Eiropas valstīs – Itālijā, Spānijā, Somijā, Vācijā;
Baltijā un Latvijā. Zinātniskajā un recenzēšanas komisijā darbojās zinātnieki no ASV,
Baltkrievijas, Igaunijas, Itālijas, Kanādas. Lietuvas, Somijas un Latvijas.
2009.gadā UNESCO eksperti novērtēja Ilgtspējīgas izglītības institūta pieredzi kā vienu
no piecām Eiropas un Ziemeļamerikas reģionā, kuras tika demonstrētas Bonnas
starptautiskajā
izstādē
un
konferencē
(http://www.esd-world-conference2009.org/&#160).
Ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanā īpaša vērība tiek pievērsta dažādiem ar globalizāciju
saistītiem aspektiem, proti, starpkultūru un dzimumlīdztiesības aspektam.
Vairāku docētāju, piem., prof. I.Salītes, prof. A.Piperes, prof. A.Salīša, prof. V.
Paškeviča, prof.V.Meņšikova, prof. J.Davidovas, asoc.prof.Dz.Iliško, asoc.prof.I.Kokinas
un daudzu citu publikācijās aprakstītie pētījumi atspoguļo gan disciplināro (pētniecība,
kas balstīta galvenokārt sociālās un humanitārās zinātņu jomas tradīcijās), gan
multidisciplināro (pētniecība apvienojot sociālo, humanitāro un mākslas zinātņu jomas ar
mērķi dot ieguldījumu dažādu nozaru diskursā), gan transdisciplināro (pētniecība
paceļoties pāri sociālo, humanitāro un mākslas zinātņu jomās balstītajiem diskursiem ar
mērķi veidot jaunas interdisciplināras zināšanas un risinājumus) pieeju pētniecībā.
Liels akcents programmā strādājošo docētāju zinātnisko rakstu virzībā ir orientācija uz
ilgtspējīgu attīstību arī nacionālajā kontekstā. Arī garīguma aspektu izvērtējumam ir
pievērsta pietiekoša uzmanība gan globālā, gan nacionālā līmenī, kā rezultātā garīgums
tiek definēts kā nstitūtu a kategorija un tas tiek aktualizēts augsta ranga speciālistu
izglītībā, tiek izvērtēta garīguma un ilgtspējības komplementaritāte augstākajā izglītībā
un holistiskā pieeja speciālistu izglītības pārorientēšanā uz ilgtspējīgu attīstību.
Vairāki programmā iesaistītie mācībspēki sadarbojas ar DU Sociālo pētījumu nstitūtu
(prof. V.Meņšikovs, prof. A.Ivanovs, doc. L.Gorbaceviča, lekt. I.Ostrovska, lekt.
I.Kuņicka, lekt.D.Oļehnovičs u.c.)
Sociālo pētījumu institūta [turpmāk – SPI] struktūra un pamatvirzieni ir: Reģionālā
ekonomika; Finanses un kredīts; Ekonomiskā drošība. Saimnieciskās darbības tiesiskie
aspekti; Juridisko un fizisko personu drošības tiesiskie aspekti; Personība multikulturālā
vidē; Latgales iedzīvotāju integrācija ES: sociālpsiholoģiskās problēmas un perspektīvas;
Personības un grupu starpkulturālie pētījumi.
2015.gadā DU zinātnisko institūtu reorganizācijas rezultātā arī SPI tika iekļauts
Humanitāro un Sociālo Zinātņu Institūtu (turpmāk HSZI), savukārt, Sociālo Pētījumu
Institūts (SPI) par Sociālo pētījumu Centru (turpmāk SPC).
SPC pētījumu rezultāti tiek izmantoti daudzās publikācijās, kā arī starptautisko simpoziju,
semināru un konferenču referātos.
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Kopumā studiju programmas realizācijā iesaistītā akadēmiskā personāla pētniecības
virzieni saistīti ar mācībspēku specializāciju, ko pamatā nosaka viņu piederība
atbilstošām fakultātēm un katedrām. Ar programmu saistītie zinātniskie pētījumi tiek
veikti arī saskaņā ar Latvijas Zinātnes padomes piešķirtajiem grantiem, atbilstošajiem
starptautiskajiem projektiem un citiem lietišķajiem pētījumiem.
Tab. 1.6.1.1. Profesionālās maģistra studiju programmas „Sabiedrības un iestāžu vadība”
realizēšanā iesaistīto docētāju pētnieciskā darba virzieni

Docētāju pētnieciskā darba virzieni
Docētāja vārds, uzvārds
Ilga Salīte
Jeļena Davidova

Vladimirs Meņšikovs

Andris Broks

Irēna Kokina

Dzintra Iliško

Janīna Stašāne

Jānis Teivāns-Treinovskis

Pētnieciskā darba virzieni
Ilgtspējīga attīstība
Ilgtspējīgas stratēģijas realizēšana sabiedrībā.
Darbības pētījumi un to izmantošana.
Apdāvinātības attīstība
Personības muzikālā attīstība
Mūzikas pedagoģijas vēsture
Inovāciju menedžments
Izglītības vadība
Ekonomiskā socioloģija
Izglītības socioloģija
Cilvēkdrošība
Reģionālā konkurētspēja

Sistēmu teorija praksei
Domāšanas sistemoloģija
Izglītības sistemoloģija
Fizikas izglītības sistemoloģija
Personības attīstība
Sabiedrības un iestāžu vadība
Vadības psiholoģija
Inovāciju menedžments
Zināšanu pārvaldība
Organizācijas kultūra
Izglītības vadība
Apdāvinātības attīstība
Starpkultūru izglītības aspekti.
Sabiedrības un iestāžu vadība
Izglītība ilgtspējīgai sabiedrības attīstībai
Iekļaujoša izglītība
Zināšanu pārvaldīšanas izpēte transciplinārās pieejas kontekstā
Vadītāja kompetences sabiedrības ilgtspējīgais attīstībai
Pieaugušo izglītība.
Dzimumu studijas.
Pieaugušo izglītības pārvaldība
Uzņēmējdarbības izglītība
Uzņēmējkompetences attīstība
Zināšanu pārvaldība
Cilvēkresursu attīstība mūžizglītības kontekstā
Noziedzība un noziedzīgs nodarījums,
Noziegumu izdarījušo personu resocializācija,
Noziedzības determinanti,
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Anatolijs Kriviņš

Nikolajs Jefimovs
Renāte Fila
Arvīds Ozerskis

Inta Ostrovska

Valērijs Dombrovskis

Svetlana Guseva

Irēna Pučka

Dmitrijs Oļehnovičs
Edmunds Čižo
Vija Jankoviče
Vineta Dubrovska
Alise Griķe

Cilvēkdrošība
Administratīvais process
Administratīvās tiesības
Pašvaldību tiesības
Publiskais iepirkums
Krimināltiesības
Kriminoloģija
Alternatīvie tiesisko strīdu noregulēšanas līdzekļi
Mediācija kriminālprocesā
Kriminālprocesa efektivizācija
ES pamatnostānes
Krimināltiesības
Advokatūras tiesības
Valsts un tiesību teorija

Vadības socioloģija
Vadības teorija un prakse
Korporatīvā sociālā atbildība
Organizāciju kultūra
Izglītības socioloģija
Jaunatnes socioloģija
Lietišķā socioloģija
Komunikāciju vadība
Viedo reģionu ilgtspējīga attīstība
Personības tipoloģija,
Profesionālā identitāte,
Profesionālā izdegšana,
Profesionālā motivācija,
Saderība,
Saliedētība.
Personības tipoloģija,
Profesionālā identitāte,
Profesionālā izdegšana,
Profesionālā motivācija,
Saderība,
Saliedētība.
Invazīvās augu sugas un to sabiedrības
Meža ekoloģija
Atjaunojamā enerģija
Atkritumu apsaimniekošana
Latvijas 20. Gs. Vēsture
Masu saziņas līdzekļu analīzes metodes
Inovatīvas pētījumu metodes humanitārajās un sociālajās zinātnēs
Makroekonomikas un mikroekonomikas izpēte.
Datora izmantošana vadības darbā
Lietvedība
Normatīvo dokumentu izmantošana vadībā
Projektu vadība
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Liela daļa programmā iesaistīto mācībspēku ir DU Senāta, fakultāšu Domes locekļi , kā
arī katedru vai citu DU struktūrvienību vadītāji.
Tab. 1.6.1.2. Profesionālās maģistra studiju programmas „Sabiedrības un iestāžu vadība”
realizēšanā iesaistīto docētāju docētie studiju kursi programmā
1.

Studiju programma un tās daļa
BSP „”
MSP „”
DSP „”

N
r
Docētāja
.
vārds,
p uzvārds
.
k

2.Jānis1TeivānsTreinovskis
.
3.
1
.
4.
5.Anatolijs
2 Kriviņš
2
.
6.Dmitrijs
3
Oļehnovičs
.

Zinātniskais grāds,
amats, iestāde un
struktūrvienība
Dr.iur. SZF Tiesību
katedras profesors.

Docētie studiju kursi

Administratīvais process
iestādē
Korupcijas novēršana un
apkarošana

A

Politiskā socializācija un
politisko procesu modelēšana

A

A

Dr. Jur., doc.

Mg.hist., DU HF
Vēstures katedras
lektors

7.Vladimirs
4
Meņšikovs
.

DU profesors

8.Alise5Griķe
5
5
.
5
.
9.Ilga Salīte
6
.

Mag.Sab.vad.,
lektore

Projektu izstrādāšana un
vadīšana

A

Dr.paed., profesore,
UNESCO katedras
vadītāja
Dr.iur., DU tiesību
katedras viesdocente

Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas
realizēšana sabiedrībā

A

Eiropas Savienības
pamatnostādnes

A

10.
Renāte
7 Fila
.
7
.
11.
Irēna Kokina

Dr. psych., profesore, Garīgums un ētika valsts
Pedagoģijas un
pārvaldē
Pedagoģiskās
psiholoģijas katedras
vadītāja
Psiholoģija vadībā I, II
Zinātniski pētnieciskā darba
organizācija un analīze
Saskarsmes kultūra vadībā
12.
Arvīds Ozerskis
Dr.iur., DU tiesību
Publiskās pārvaldes reformas
katedras docents
13.
Nikolajs Jefimovs Mag..iur., DU tiesību Uzņēmumu un iestāžu vadības
katedras lektors
tiesiskā vide I ,II
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A

B
B
C
A
A

14.
Edmunds Čižo

Mag.ekon.,
vieslektors

a.
15.
Irēna Pučkina
16.
Janīna Stašāne

Mag.biol., lektore
Dr.man., DU
Ekonomikas katedras
vadītāja, docente
Vineta Dubrovska Mag.Sab.vad.,
vieslektore
17.
Inta Ostrovska
Dr.paed., Mag.oec.,
DU Unesco katedras
docente
18.
Svetlana Guseva
Dr.psych., DU
Izglītības un vadības
fakultātes docente
Mārīte KravaleDr.paed., DU IIC
Pauliņa
vad.pētniece
19.
Andris Broks
Dr.phys., LU
viesprofesors
20.
Vija Jankoviče
Mag.paed., DMF
Informātikas katedras
lektore
21.
Dzintra Iliško
Dr.art, DU
Ilgtspējīgas Izglītības
centra direktore,
profesore

Ekonomika vadītājiem I, II

A

Finansu analīze
Resursi un vides problēmas
Lietvedības dokumentu
izstrādāšana, noformēšana un
arhīva darba organizēšana

B
A
A

Mūsdienīga organizāciju
vadīšana

B

Darbs ar personālu un personāla
mijiedarbības process

B

Domāšanas sistemoloģija

B

Darbs ar biroja programmatūru

B

Angļu val.

B

1.6.2. Akadēmiskā personāla zinātnisko publikāciju un mācību
literatūras saraksts. Par pārskata periodu.
Programmā tiek veikts šāds mācībspēku zinātniskais darbs: (zinātnisko aktivitāšu
apkopojumu 2013.. – 2014.gg. skat. Pielikumā Nr.4).
Programmā tiek veikts šāds mācībspēku zinātniskais darbs: (zinātnisko aktivitāšu
apkopojumu 2014.. – 2015.gg. skat. Pielikumā Nr.4).

Tab. Nr. 1.6.2.1. SIV Akadēmiskā personāla zinātnisko publikāciju skaits

Kopā
2014./ 2016.st.g.
Vidējais skaits uz 1 docētāju
2015./ 2016.st.g.
Kopā
Vidējais skaits uz 1 docētāju
2016./ 2017.st.g.
Kopā
Vidējais skaits uz 1 docētāju

PUBLIKĀCIJAS KONFERENCES
269
211

18

PROJEKTI
110

7,9

6,2

3,7

74
3,5

100
4,7

21
1

74
3,5

100
4,7

21
1

Tab. Nr. 1.6.2.2. Doktorantŗas Vadībzinātnē akadēmiskā personāla zinātnisko publikāciju skaits

PUBLIKĀCIJAS KONFERENCES
2015./ 2016.st.g.
Kopā
Vidējais skaits uz 1 docētāju

88
8,8

51
5,1

PROJEKTI
15
1,5

Tab. Nr. 1.6.2.3. Doktorantŗas Vadībzinātnē akadēmiskā personāla zinātnisko publikāciju skaits

PUBLIKĀCIJAS KONFERENCES
2016./ 2017.st.g.
Kopā
Vidējais skaits uz 1 docētāju

88
8,8

51
5,1

PROJEKTI
15
1,5

Programma ir pieteikusies darbībai EPAN (European Public Administration Network)
sastāvā.
Zinātnisko aktivitāšu apkopojums par 2015./2016. studiju gadu skat. Pielikumā Nr.4.
Zinātnisko aktivitāšu apkopojums par 2018./2017. studiju gadu skat. Pielikumā Nr.4.

1.6.3. Studējošo iesaistīšana pētnieciskajā darbā.
Studējošo pētniecisko prasmju attīstība ir viena no maģistra studiju programmas
prioritātēm. Lai to sekmētu, studiju plānā tam atvēlēts 20 KP un iekļauts studiju kurss
“Zinātniski pētnieciskā darba organizācija un analīze”. Pētniecības veicināšanai visas
universitātes līmenī ir nodibināta DU Jauno zinātnieku asociācija [turpmāk – DUJZA],
kura rīko ikgadējās jauno zinātnieku konferences vai zinātniskos lasījumus atbilstošajās
tematiskajās grupās. Programmā studējošie uzstājas ar ziņojumu par saviem veiktajiem
pētījumiem. Ņemot vērā to, ka konference vai zinātniskie lasījumi parasti notiek neilgi
pirms maģistra darbu aizstāvēšanas, tad studējošajiem ir iespēja aprobēt savu pētījumu un
saņemt citu pētnieku ieteikumus, ierosinājumus, kas parasti ir pozitīvs pavērsiens
maģistra darba izstrādē. Bez tam, studentiem ir piedāvāta iespēja uzstāties arī reģionālajās
konferencēs un semināros gan Latvijā, gan ārvalstīs. Tā, piemēram:



Gunita Laicāne (programmas absolvente), ir piedalījusies vairākās
starptautiskajās mobilitātēs (Grundtvig 2 – Itālijā); vairākās starptautiskajās
konferencēs Spānijā, Itālijā;
Inese Paidere (programmas absolvente) piedalījusies starptautiskajās mobilitātēs
(Grundtvig – Lietuvā, Grundtvig - Turcijā), vairākās starptautiskajās konferencēs
Spānijā, Lielbritānijā, Somijā, Lietuvā, Latvijā.

Liela daļa no programmā studējošajiem ir uzstājušies pašvaldībās, vadot seminārus
pašvaldības iestāžu un struktūrvienību vadītājiem un dažādiem speciālistiem. Piemēram:



Arkādijs Gaubšteins vadīja semināru „ Publisko valsts aģentūru ierēdņu
motivācijas sistēmas izpēte un pilnveidošana pārmaiņu laikā”;
Viola Aija Kaparšmite vadīja semināru „Iestāšanās ES ietekme uz Latvijas
lauksaimniecības tālāku attīstību”;
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Jānis Grants novadīja semināru „Administratīvi teritoriālās reformas ietekme uz
jaunveidojamo Apes novadu”;
Anda Balode novadīja semināru „Uzņēmumā X strādājošo darbinieku konfliktu
risināšanas taktiku izvēles un personības iezīmju sakarības saistībā ar uzņēmuma
vadītāja vadīšanas stilu”;
Maija Kalvīte Balvu rajona lauku uzņēmējiem nolasīja lekciju par tēmu ”Par
lauku atbalsta dienesta organizatorisko struktūru un personāla vadību”;
Ilona Ločmele novadīja semināru „Par kopējās lauksaimniecības politikas
iespējām Latvijā”; Marija Kalvāne novadīja semināru „Sociāli apdrošināmās
personas atbilstoši to nodarbinātībai” u.c.

Iesaistot studentus pētniecībā, tiek turpinātas fakultātes tradīcijas, kā arī veidota vienota
pētnieciskā darba sistēma studiju programmas ietvaros. Tas studējošajos izraisa interesi
un piesaista daudzveidīgajiem pētījumu jautājumiem, kā arī dod viņiem papildus pieredzi
saskatīt un risināt problēmas arī ārpus studiju programmas.
Vairāki programmas studējošie iesaistās zinātniskajās aktivitātēs, uzstājoties ar saviem
pētījumiem dažādās zinātniskajās konferencēs. Piemēram, sekojošie studenti atskaites
periodā piedalījās DU rīkotajā 57. starptautiskajā zinātniskajā konferencē:


Maija Ivanova, Irēna Kokina “Organizational Culture Values analysis of Public
and Private Instutions”



Jurijs Greiža “ Analysis of Lifelong imprisonment inLatvia”

58. starptautiskajā zinātniskajā konferencē piedalījās sekojoši programmas studējošie:


Valdis Jukšs “Personal development Strategy in State Border Guard Organization
in Daugavpils””

58. starptautiskajā zinātniskajā konferencē piedalījās sekojoši programmas studējošie:


Maruta Karačkova “Emplyee Self-Development Management in Organisation X”



Valdis Jukšs “Sustainable Strategy of Personal Development in State Border
Guard Organization in Daugavpils”



Agnese Ilzēna Rozentāle “Analysis of Employee Well-Being in Organization”

Visi programmā 3. kursa studējošie ikgadus piedalās zinātniskajos lasījumos, ko organizē
programmas padome.
Tab. Nr. 1.6.3.1. Doktorantūras Vadībzinātnē doktorantu zinātnisko publikāciju skaits

PUBLIKĀCIJAS KONFERENCES
2015./ 2016.st.g.
Kopā
Vidējais skaits uz 1 doktorantu

21
1,4

30
2

PROJEKTI
1
0,06

Tab. Nr. 1.6.3.2. Doktorantūras Vadībzinātnē doktorantu zinātnisko publikāciju skaits
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PUBLIKĀCIJAS KONFERENCES
2016./ 2017.st.g.
Kopā
Vidējais skaits uz 1 doktorantu

21
1,4

30
2

PROJEKTI
1
0,06

Visplašāk studentu pētnieciskais darbs tiek atspoguļots viņu maģistra darbos. Aizstāvēto
maģistra darba tēmu dažādība ietver aktuālākos problēmjautājumus sabiedrības un iestāžu
vadības jomā.
Vairāki maģistru darbi tika sūtīti Latvijas Darba Devēju konfederācijas izsludinātajiem
konkursiem. Piemēram:





Ivetas Katelo darbs: „Kvalitātes vadības sistēma kā uzņēmuma konkurētspēju
veicinošs faktors” (zin.vad.doc.L.Gorbaceviča);
Ināras Krūtkrāmeles darbs „Eiropas Savienības struktūrfondi, to apguve un
ietekme uz Latgales plānošanas reģiona ekonomisko izaugsmi” (zin.vad.asoc.prof.
I.Kokina);
Ināras Mukānes darbs „ Kultūrvadība reģionu policentriskās attīstības kontekstā”
(zin.vad.asoc.prof. I.Kokina);
Anitas Sarkanes darbs “Valsts ieņēmumu dienesta Latgales reģionālās iestādes
ierēdņu un darbinieku atestācijas modeļa izstrāde un aprobācija”
(zin.vad.doc.L.Gorbaceviča);

(Visu aizstāvēto darbu tēmas var apskatīt pielikumā Nr.8).
Maģistra darba izstrādes mērķis ir patstāvīga, padziļināta kādas aktuālas praktiskas
problēmas izpēte. Maģistra darba izpildīšanas gaitā jābūt risinātiem uzdevumiem, kas
saistīti ar problēmas dziļāku izpratni, pētnieciskā darba prasmju un iemaņu attīstīšanu un
nostiprināšanu, patstāvīgā darba un radošās domāšanas veicināšanu.
Maģistra darbu tematiku un izstrādes līmeni atzinīgi ir novērtējuši Maģistra darba
aizstāvēšanas komisijā pieaicinātie darba devēju, piemēram, Reģionālās Vides pārvaldes,
VSAA Reģionālās pārvaldes vadītāji, Pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītāji, u.c. ar
sabiedrības un iestāžu pārvaldību saistītie iestāžu un organizāciju vadītāji.
2014./2015. st.gadā 2 doktorantūras Vadībzinātnē studējošie iesaistījās ERASMUS+
programmas aktivitātēs:
 Alisa Ciburevkina Viļņas Universitātē, Lietuvā laika periodā:
01.09.2015.

31.12.2015;

Igors Golubevs Klaipēdas Universitātē, Lietuvā laika posmā: 01.09.2015.- 31.12.2015.

Tā bija lieliska iespēja iepazīties ar citas valsts pētniecisko darbību atbilstošo augstskolu studiju
programmās.

2016./2017. studiju gads – veiktās izmaiņas
2016./2017. st.gadā doktorantūras Vadībzinātnē studējošie iesaistījās ERASMUS+
programmas aktivitātēs:
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Smadar Or - Līdzdalība ERASMUS + PROGRAMMA Student Mobility for Trainingship
Klaipēdas Universitātē, Lietuva (01.09.2016.-31.12.2016.).



Alona Eisenberg Nemoytin - Līdzdalība ERASMUS + PROGRAMMA Student Mobility
for Trainingship Klaipēdas Universitātē, Lietuva (01.09.2016.-31.12.2016.).



Ivars Zālitis - Dalība doktoranta praksē Mykolas Romeris University (Faculty of Public
Security) no 01.10.2016. līdz 31.01.2017.



Ivars Zālitis - Dalība doktoranta praksē The General Jonas Žemaitis Military Academy of
Lithuania (Department of Management) no 01.09.2017. līdz 31.12.2017.



Igors Golubevs - Līdzdalība ERASMUS + PROGRAMMA Student Mobility for
Trainingship Klaipēdas Universitātē, Lietuva (01.09.2016.-31.12.2016.).



Iveta Katelo - Līdzdalība ERASMUS +programmā Student Mobility for Studies -,studijas
Personal management”-09.03.-08.06.2017.
The General Jonas Žemaitis Military
Academy of Lithuania.



Roberts Glaudiņš - Erasmus+ akadēmiskā personāla mobilitāte (Jēkabpils Agrobiznesa
koledžas lektors) projekta Nr. 2015-1-LV01-KA103-013145, 20.-26.04.2016., Malaga,
Spānija



Olga Arhipova - Līdzdalība ERASMUS + PROGRAMMA Student Mobility for
Trainingship Klaipēdas Universitātē, Lietuva (01.09.2016.-31.12.2016.).



Alisa Ciburevkina - Dalība starptautiskajā programmā ERASMUS+ Viļņas Universitāte,
Lietuva
02.02.16.- 31.05.16.



Maija Ivanova - Dalība starptautiskajā programmā ERASMUS+ Klaipēdas Universitāte,
Lietuva
01.09.2016.- 31.12.2016.



Oļegs Dedels Universitāte, Lietuva

Dalība starptautiskajā programmā ERASMUS+ Klaipēdas
01.09.2016.- 31.12.2016.



Karīna Juhņeviča Universitāte, Lietuva

Dalība starptautiskajā programmā ERASMUS+ Klaipēdas
01.09.2016.- 31.12.2016.

1.7. STUDIJU VIRZIENA TEHNISKAIS NODROŠINĀJUMS.
1.7.1. Studiju virzienā iesaistītās struktūrvienības.
Programmas īstenošanā iesaistītās struktūrvienības un to uzdevumi programmas
nodrošināšanā norādīti 1.7.1. un 1.7.3. tabulā.
1.7.1.tabula
Daugavpils Universitātes struktūrvienības, kas iesaistītas programmas īstenošanā
Struktūrvienība

Uzdevumi programmas īstenošanā

DU Izglītības un

Fakultāte ir universitātes struktūrvienība, kas izveidota profesionālās,
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Vadības fakultāte

akadēmiskās, metodiskās un zinātniskās darbības organizēšanai
fakultātē īstenojamo studiju virzienos.
Fakultātes uzdevumi ir:
 attīstīt starptautisku konkurētspēju;
 veidot jaunas programmas un jaunus kursus;
 pilnveidot studiju procesu;
 sekmēt akadēmiskā personāla, studējošo un darbinieku lojalitāti;
 attīstīt sadarbību ar studentiem, darba devējiem un absolventiem;
 veidot sadarbību ar citām, arī ārpus Latvijas esošām augstskolām;
 veicināt studentu izglītības vadības un sabiedrības vadības analīzes
un pašanalīzes, kā arī komunikācijas prasmes, jaunradi un kultūras
līmeņa atbilstību starptautiskajai izglītības videi.

DU Sociālo zinātņu
fakultāte

Fakultāte ir universitātes struktūrvienība, kas izveidota profesionālās,
akadēmiskās, metodiskās un zinātniskās darbības organizēšanai
fakultātē īstenojamo studiju virzienos.
Fakultātes uzdevumi ir:
 attīstīt starptautisku konkurētspēju;
 veidot jaunas programmas un jaunus kursus;
 pilnveidot studiju procesu;
 sekmēt akadēmiskā personāla, studējošo un darbinieku lojalitāti;
 attīstīt sadarbību ar studentiem, darba devējiem un absolventiem;
 veidot sadarbību ar citām, arī ārpus Latvijas esošām augstskolām.

DU Ilgtspējīgas
Izglītības institūts
DU Ilgtspējīgas
Izglītības Centrs

Ilgtspējīgas izglītības institūts Daugavpils Universitātē Izglītības
un vadības fakultātē tika nodibināts 2003. gadā kā zinātniskās
pētniecības struktūrvienība. Institūta misija ir tiekties pēc izcilības
akadēmiskajā un profesionālajā augstākajā izglītībā, īstenojot
izglītības pētījumus ilgtspējīgai attīstībai. Institūta darbinieki
pievēršas sekojošiem pētniecības virzieniem:


augstākās izglītības pārorientēšana uz ilgtspējības mērķi
un pētnieku sagatavošana pašreizējās izglītības sistēmas
ekspertīzei un pārveidošanai arī ārpus Daugavpils
Universitātes – Latvijas un Eiropas kopējā izglītības
telpā;



skolu izglītības pārorientēšana uz ilgtspējības mērķi,
pētījumi par pašreizējo situāciju izglītības jomā un
izaicinājumu pārvarēšana skolu izglītības sistēmā Latvijā;



pedagoģiskie pētījumi visos izglītības līmeņos ar mērķi
veicināt ilgtspējīgas attīstības mērķu īstenošanu,
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integrējot formālos, neformālos
ilgtspējīgas izglītības aspektus.

un

informālos

2010.gadā Daugavpils Universitātes Ilgtspējīgas izglītības
institūta pieredze un sasniegumi, kas tika gūti ilgākā laika posmā,
saņēma kārtējo augsto UNESCO atzinumu un tika iekļauti
UNESCO publicētajā grāmatā “Tomorrow Today” (UNESCO,
2010), kurā tika apkopots vairāku valstu institūciju un
organizāciju ieguldījums ilgtspējīgas attīstības stratēģijas
īstenošanā. Ilgtspējīgas izglītības institūts bija vienīgā Baltijas
institūcija, kas tika pagodināta ar uzaicinājumu piedalīties šajā
projektā, un Institūts bija viens no nedaudzajiem spilgtajiem
piemēriem, kā ANO Ilgtspējīgas izglītības dekādes mērķus ir
iespējams veiksmīgu un radoši īstenot augstākajā izglītībā.
Institūta virsuzdevums ir veicināt uz ilgtspējības aspektu
balstītas sociālās, kultūras, ekonomiskās un ekoloģiskās izmaiņas gan
lokālā, gan nacionālā un globālā kontekstā, skaidrojot ilgtspējīgai
attīstībai konceptuālo pamatu, veicot pētniecību ilgtspējīgas attīstības
kontekstā, izplatot un ieviešot iegūto pētījumu rezultātus Latvijā un
pasaulē. Ievērojot Institūta misiju un virsuzdevumu, ir noteikts Institūta
stratēģiskais mērķis un darbības uzdevumi.
Ilgtspējīgas izglītības institūta stratēģiskais mērķis ir veikt
zinātnisko, akadēmisko, administratīvo, komunikatīvo darbību un
sadarbību, lai veicinātu izglītības pārorientēšanu uz ilgtspējīgu attīstību
un pētījumu rezultātu ieviešanu reģionālā, nacionālā un globālā
kontekstā.
Ilgtspējīgas izglītības institūta darbības uzdevumi:
1. Veikt zinātnisko darbību atbilstoši Institūta misijai un
stratēģiskajam mērķim;
2. Ieviest veikto pētījumu rezultātus un inovācijas izglītībā,
sekmējot valsts ilgtspējīgu attīstību;
3. Nodrošināt DU IVF uz ilgtspējīgu attīstību orientētu visu
līmeņu studiju programmu izstrādi un īstenošanu;
4. Īstenot ilgtspējīgas attīstības pētnieku sadarbību nacionālā
un starptautiskā līmenī;
5. Veikt citas ar ilgtspējīgas attīstības aspektu saistītas
aktivitātes, kas veicina DU un Institūta zinātnisko un
akadēmisko interešu īstenošanu.
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DU Sociālo pētījumu
institūts
DU Sociālo pētījumu
Centrs

Programmas realizācijā iesaistītie pētnieki un vadošie pētnieki. Pētījumu
realizācija un publicēšanas iespējas:


Ekonomisko projektu centrs



Socioloģisko pētījumu laboratorija



Sociālās psiholoģijas centrs



Zinātņu izdevumu daļa

Bibliotēka
Bibliotēka DU bibliotēkas lasītavās abonementā, ko var izmantot mūsu programmas
doktoranti, kopējais fonds sastāda apmēram 350 000 eksemplāru (63 000 nosaukumi), no
tiem 320 000 ir grāmatas, 24 000 - žurnāli (500 nosaukumi), 300 – laikrakstu gada
komplekti (60 nosaukumi). SZF abonementā un lasītavā ir pieejamas 41 000 grāmatu
sabiedriskajās un humanitārajās zinātnēs, t.sk. vadības zinībās – 484 grāmatas,
uzņēmējdarbībā – 271 grāmata, ES nostādnes – 113 grāmatas, psiholoģijā – 5 000
grāmatas, ekonomikā – 4 869, politikā – 1 230 grāmatas, tiesībās – 3 642 grāmatas,
ekoloģijā – 835 grāmatas. Ir zināmas problēmas ar specializēto ārzemēs izdoto literatūru
ekonomikas zinātnē, taču programma ar katru gadu meklē iespējas rast vairāk līdzekļu
jaunu ārvalstīs (Rietumeiropā, ASV) izdoto grāmatu un periodisko izdevumu iegādei.
DU studenta apliecība vienlaicīgi ir arī LR Bibliotēku informācijas tīklu konsorcija
vienotā lasītāja karte, kas dod tiesības studējošajiem izmantot jebkuras valsts bibliotēkas
grāmatu fondus. Nepieciešamības gadījumos papildus iespējas nodrošina interneta
pieslēgums, kas ļauj izmantot Universitātes abonētās datu bāzes.
Bibliotēkas pamatuzdevums ir studiju, pēcdiploma apmācības un zinātniskā darba
nodrošināšana ar jaunāko mācību un zinātnisko literatūru atbilstoši studiju programmām
un pētījumu virzieniem, dodot iespēju izmantot ne tikai plašo grāmatu un preses fondu,
bet arī bibliotēkā pieejamās on-line un lokālās datu bāzes, interneta informācijas avotus.
DU bibliotēkas pilnveidošanā tiek izmantotas jaunas tehnoloģijas:





Interneta pieslēgums;
elektroniskais katalogs ALISE (Advanced Library Information Service);
automatizēta lasītāju apkalpošanas sistēma;
kopš 2002.gada ir uzsākts DU bibliotēkas kopprojekts ar Latgales centrālo
bibliotēku „Daugavpils reģiona publisko bibliotēku un DU bibliotēkas integrēšana
VVBIS”; projekta ietvaros bibliotēka ir iesaistījusies „Vienotas lasītāja kartes”
sistēmā, un no 2002.gada decembra lasītājiem ir iespēja izmantot 13 Latvijas
lielāko bibliotēku fondus un pakalpojumus.

No DU tīkla ir iespējams izmantot žurnālu datu bāzes:





Science Direct www.sciencedirect.com
Springer Link www.springerlink.com
Cambridge Journals Online www.cambridge.org u.c.
Cambridge University Press (Humanitārās un sociālās zinātnes)
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EBSCO (Daudznozaru žurnālu datubāze, kas sastāv no vairākām pilntekstu un
apskatu datubāzēm)
LETAS arhīvs (Nacionālās ziņu aģentūras resursi)
LETONIKA (Uzziņu un tulkošanas sistēma internetā)
Lursoft (Uzņēmumu reģistra datubāze un Laikrakstu bibliotēka)
NOZARE.LV (Aktuālā informācija 30 svarīgākajās Latvijas biznesa nozarēs)
Science Direct (Daudznozaru datubāze)
Scopus (Daudznozaru zinātnisko publikāciju bibliogrāfiskās un citēšanas
informācijas datubāze)
Westlaw International (ES un ārvalstu juridisko dokumentu un žurnālu datubāze)
World Bank e-library (Pasaules Bankas dokumenti un publikācijas)
DU
abonētās
datu
bāzes
skat.
http://www.du.lv/lv/biblioteka/datu_bazes/abdatubazes

2012. gadā tika izmēģinātas šādas datubāzes:






eBOOKS Academic Subscription Collection – EBSCO datubāzes piedāvājums.
Datubāze satur 51 000 daudznozaru grāmatu sākot no uzņēmējdarbības un
zinātnes līdz sociālajām un humanitārajām zinātnēm
Encyclopaedia Britannica - datubāze piedāvā pieeju Britannica pilntekstu
publikācijām un attēlu galerijām, fotogrāfijām, diagrammām, shēmām un citiem
materiāliem
SAGE SRMO - starp resursiem – pētniecības metožu karte, raksti no
zinātniskajiem žurnāliem, grāmatas, vārdnīcas, enciklopēdijas.
Zentrallblatt MATCH - ir lielākā un pilnīgākā matemātikas nozares datubāze.
Datubāze satur vairāk nekā 3 miljonus ierakstu no vairāk nekā 3500 žurnāliem un
1100 turpinājuma izdevumiem par laika periodu no 1868.gada līdz mūsdienām

DU Bibliotēka:







Bibliotēka ir Latvijas Akadēmisko bibliotēku asociācijas (LATABA) biedre
Bibliotēka ir Juridisko bibliotēku un informācijas centru speciālistu konsorcija
biedre
Bibliotēka ir Augstskolu un speciālo bibliotēku virtuālā kopkataloga veidošanas
dalībniece
Bibliotēka ir projekta “Vienotā lasītāja karte” dalībniece
Bibliotēka ir Pasaules Bankas (World Bank) reģionālā depozītbibliotēka
Ir iespēja pasūtīt grāmatas, žurnālus, rakstu kopijas, kuru nav DU bibliotēkā, ar
starpbibliotēku abonementa palīdzību no citām bibliotēkām.

Pateicoties dažādiem zinātniskās darbības projektiem, citām aktivitātēm, regulāri tiek
papildinātas arī katedrās esošās bibliotēkas, kas palīdz īstenot studiju programmas mērķus
un uzdevumus.
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1.7.2. Materiāli tehniskā bāze.
Profesionālo studiju programmas “Sabiedrības un iestāžu vadība” realizēšanai tiek
izmantota DU materiāli tehniskā bāze. Profesionālo studiju programmas specifika saistīta
ar ciešu studiju un zinātniski pētnieciskā darba integrāciju. No tā izriet virkne specifisku
prasību nepieciešamajam materiāli tehniskajam nodrošinājumam.
Programmas materiālās bāzes attīstībā tika izdalīti sekojoši pamatvirzieni:





mācību un zinātniskās literatūras un periodisko izdevumu iegāde;
datortehnikas iegāde un modernizācija, jaunu datorklašu izveide;
maģistrantu iespēju izmantot Internet paplašināšana;
mācību telpu remonts un aprīkošana (301., 303.., 431. aud.).

Uz doto brīdi studiju process programmā tiek nodrošināts labiekārtotos un tehniski
aprīkotos kabinetos. Studiju process pietiekamā daudzumā ir nodrošināts ar:





kserokopēšanas tehniku (4 kserokopēšanas aparāti);
vizuālās prezentācijas tehniku (8 OHP-projektori jeb kodoskopi, 5 diaprojektori,
12 multimēdiju videoprojektori; DVD/VHS tehnika);
videofilmēšanas un videoreproducēšanas aparatūru, audiotehniku;
datortehniku.

Visa augstākminētā tehnika tiek izmantota arī filiālē Balvos, kurā tiek īstenota
programma.
Studējošajiem un docētājiem pieejams pastāvīgs Internet un lokālā DU tīkla Intranet
pieslēgums, kā arī iespēja izmantot e-pastu un telekonferences iespējas. Studiju procesa
sekmīgai nodrošināšanai tiek izmantoti arī speciāli izveidotās multimēdiju
treniņprogrammas un instrukcijas, kas domātas sagatavojot speciālistus valsts
civildienesta ierēdniecībā.Tas nodrošina maģistrantiem augstu informācijas apmaiņas un
iegūšanas līmeni, kas atbilst ārzemju standartiem.
Auditorijas, laboratorijas, kabineti
“Sabiedrības un iestāžu vadības” maģistra programmas realizācijai pārsvarā tiek
izmantotas IVF telpas, daļēji arī SZF un citu fakultāšu telpas. Auditorijas atbilst
programmas izpildes vajadzībām, ir nepieciešamais tehniskais aprīkojums.
Filiālēs atbilstoši noslēgtajiem telpu nomas līgumiem studiju procesa nodrošināšanai tiek
izmantotas telpas ar kopējo platību: Balvos – 326 kv.m
Lai nodrošinātu augstākās izglītības pieejamību personām ar kustību traucējumiem
Daugavpils Universitātes Mācību korpuss Vienības ielā 13, kopmītnes Parādes ielā 11 ir
aprīkotas ar uzbrauktuvi un kāpņu pacēlāju. Savukārt Mācību korpusā Parādes ielā 1 ir
pieejams lifts.
Šobrīd Daugavpils Universitātē tiek īstenots projekts “Daugavpils Universitātes studiju
programmu kvalitātes uzlabošana un vides pieejamības nodrošināšana”, ko līdzfinansē
Eiropas reģionālās attīstības fonds (ERAF), un kas paredz Daugavpils Universitātes
infrastruktūras modernizēšanu un pielāgošanu personām ar īpašām vajadzībām, tādējādi
uzlabojot vides pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem (kustību, redzes,
dzirdes, garīga rakstura traucējumiem):
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mācību korpusos Vienības ielā 13, Parādes ielā 1, DU mācību bāzē „Ilgas” notiks
telpu pielāgošana personām ar īpašām vajadzībām. Mācību auditorijas būs
pieejamas cilvēkiem ratiņkrēslos – ierīkoti lifti un pacēlājs, likvidēti sliekšņi,
piemērots durvju platums. Informācija pieejama vājredzīgiem un vājdzirdīgiem
cilvēkiem – ierīkoti projicēšanas aparāti, ierīkota skaņu pastiprinoša aparatūra;
tiks izveidota bērnistaba, kas paredzēta studējošajiem jaunajiem vecākiem –
mazuļa pārtīšanai un barošanai, un rotaļistaba – studējošo vecāku bērnu
nodarbināšanai lekciju laikā.

Telpas Biznesa augstskola Turība
Augstskola atrodas Rīgā, Graudu ielā 68, lokālā teritorijā, kuras platība ir 35 372 m2.
Vienlaicīgi augstskola studiju telpu nodrošinājuma ziņā var uzņemt 2756 studentus. Biznesa
augstskolas Turība ēkas kā augstskolas īpašums 1996. gada 16. septembrī ierakstīts zemes
grāmatā. Atbilstoši LR Saeimas 1995. gada 4.novembra likumam, Biznesa augstskola Turība
iekļauta valsts nozīmes izglītības objektu sarakstā. Augstskolas teritorijā atrodas 2 mācību
korpusi, studentu viesnīca, divas ēdnīcas un autostāvvieta.
Studijām izveidoti visi nepieciešamie apstākļi – plašas konferenču zāles, auditorijas,
datorklases, laboratorijas un kabineti, moderna bibliotēka ar plašu lasītavu. Auditorijās
atrodas kvalitatīvas vizuālās iekārtas - baltās tāfeles, kodoskopi un ekrāni, multimediju
projektori, audio un video aparatūra. Studentiem pieejamas 210 datorizētas darba vietas.
Stacionāri uzstādīti 28 multimediju projektori, pieejami arī 2 pārnēsājami multimediju
projektori. Augstskolas teritorijā ir pieejams bezmaksas bezvadu internets (WiFi). Studējošo
ērtībām ir izveidota BAT informācijas sistēma (BATIS), kurā ikviens students var sekot līdzi
savām sekmēm, redzēt studiju kursu aprakstus un nodarbību materiālus, saņemt nozīmīgāko
informāciju attiecībā uz studiju procesu, kā arī elektroniski pieteikt dažādas izziņas un
atļaujas.

1.7.3. Studiju virzienā iesaistītā palīgpersonāla raksturojums.
Studiju programmas īstenošanai nepieciešamais palīgpersonāls un tā uzdevumi norādīti 7.
un 8. tabulā. Tabulās aprakstītais palīgpersonāls ir iekļauts kā struktūrvienības, kas ir
atbalsta vienības studiju programmas kvalitatīvai realizācijai.
1.7.3.1. tabula Studiju programmas atbalsta struktūrvienības DU
Struktūrvienība
Rektorāts

Uzdevumi
Rektorāts ir DU struktūrvienība universitātes
administratīvā
procesa vadības un starptautiskās sadarbības nodrošināšanai.
Rektorāta galvenais uzdevums ir universitātes darba organizācija
un vadība.

Studiju daļa

Studiju daļas galvenais darbības mērķis ir akadēmisko un
profesionālo (pilna, nepilna laika) studiju koordinācija Daugavpils
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Universitātē.
DU Studiju daļas pamatuzdevums ir risināt vispārīgos jautājumus
un kopējās studiju satura organizatoriskās problēmas, studiju
procesa organizācijas un studējošo imatrikulācijas, uzskaites un
eksmatrikulācijas jomā.
Studiju daļa apkopo un analizē priekšlikumus par studiju procesa
organizāciju, pilnveidi un attīstību, organizē studijas
reglamentējošo un normatīvo dokumentu sagatavošanu un to
izpildes kontroli.
Studiju daļa sagatavo pārskatus par studiju norisi Daugavpils
Universitātē un statistiskās atskaites par studentu personālsastāvu
un studiju gaitu un iesniedz tos saskaņā ar Izglītības un zinātnes
ministrijas grafiku.
Zinātņu daļa

Zinātņu daļa ir DU struktūrvienība universitātes
darbības vadības nodrošināšanai.

zinātniskās

Zinātņu daļas galvenie uzdevumi ir:

Ārzemju sakaru daļa
Bibliotēka



zinātniskās darbības vadība;



DU Zinātnes Padomes vadība;



doktorantūru darbības vadība;



Promocijas padomju vadība;

 projektu realizācijas vadība.
Ārzemju sakaru daļa
ir DU struktūrvienība universitātes
starptautiskās sadarbības nodrošināšanai.
Bibliotēka ir DU struktūrvienība, kas veic studiju un zinātnes
informācijas centra funkcijas un uztur DU bibliotēkas sakarus ar
Latvijas un ārvalstu bibliotēkām un informatīvajiem centriem.
Bibliotēkas uzdevumi:


Īstenot Bibliotēkas fonda veidošanas politiku.



Nodrošināt informācijas pieejamību un operativitāti.



Nodrošināt fonda uzturēšanu.



Sniegt pakalpojumus: izsniegt grāmatas, kopēt Bibliotēkas
materiālus,
brošēt
materiālus,
pārdot
Augstskolas
izdevniecības grāmatas, konsultēt lasītājus par Bibliotēkas
fondu u.c.



Plānot resursus sadarbībā ar fakultātēm, katedrām un citām
struktūrvienībām par kvalitatīva fonda iegādi, darbinieku
kvalifikācijas celšanu, Bibliotēkas modernizēšanu un
nodrošināšanu ar materiāli tehniskajiem līdzekļiem.
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Akadēmiskais
„Saule”

apgāds Akadēmiskais apgāds „Saule" ir Daugavpils Universitātes
struktūrvienība, kuras pamatuzdevums ir sagatavot un izdot
periodiskus un neperiodiskus DU iespieddarbus.
Izdevniecības uzdevumi:


nodrošināt dažādu grāmatu izdošanu un realizāciju;



atbilstīgi tirgus pieprasījumam un konkurentu darbības
analīzei, sadarbībā ar valsts, pašvaldības, privātiem
uzņēmumiem, sabiedriskām organizācijām un privātpersonām
veikt ienesīgu, DU stratēģijai atbilstīgu darbību;



mērķu sasniegšanā nodrošināt taupīgu līdzekļu izlietojumu;



konsultēt DU darbiniekus izdevējdarbības jautājumos;



izstrādāt
augstāk
minēto
nodrošināšanai nepieciešamos
rīkojuma dokumentus.

uzdevumu
izpildes
organizatoriskos un

1.8. ĀRĒJIE SAKARI.
1.8.1. Sadarbība ar darba devējiem
Sadarbība ar darba devējiem studiju programmā izpaužas dažādi: sadarbības līgumu
slēgšana starp universitāti un rajonu un pilsētu pašvaldībām, studentu prakses darbu
izpildīšana organizācijās un iestādēs pie darba devējiem, studentu prakses vadīšana, darba
devēju aptauju organizēšana. Liela loma sadarbības realizācijā ar darba devējiem ir
sakaru uzturēšana caur DU Padomnieku konventu, kura sastāvā ir.21dažādu pašvaldību,
uzņēmumu, banku, asociāciju un Valsts organizāciju pārstāvji. Sadarbība notiek,
programmas docētājiem sadarbojoties ar dažādām profesionālām asociācijām un
apvienībām, piemēram, Latvijas Darba devēju konfederāciju, Latvijas Personāla
Vadīšanas asociāciju, Latvijas Juristu biedrību, Zvērināto Revidentu asociāciju, Latvijas
Izglītības Vadītāju asociāciju u.c.
Darba devēju aptaujas, liecina, ka studentu iegūtās zināšanas ir augstā līmenī un
praksē tiek atbilstoši piemērotas. Tiek norādīts, ka studentiem piemīt :







laba darba disciplīna, interese un precizitāte;
labas (lielai daļai pat teicamas) spējas problēmsituāciju risināšanā;
labas spējas argumentēt savu viedokli;
labas zināšanas par notiekošajiem uzņēmējdarbības procesiem;
labas iemaņas veicamā darba patstāvīgā plānošanā;
beidzot augstskolu studenti varētu tikt nodarbināti dažādu jomu vadītāju
vadošo speciālistu amatos.

un

Varam secināt, ka darba devēji ir apmierināti ar studentu darbu un zināšanām, kas atbilsts
konkrētās jomas specifikai.
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Apkopotie darba devēju ankešu izvērtējumi ir apskatāmi pielikumā Nr.10.

1.8.2. Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām.
2004.gadā programmas akadēmiskais personāls ir iesaistījies SOCRATES programmas
tematiskajā sadarbības tīklā “Thematic Network in Public Administration”.
Vairāki programmas docētāji prof.I.Salīte, asoc.prof. I.Kokina, prof. A.Pipere, u.c.) kopš
2006.gada piedalās “Networking for Planning the Courses in Education for Sustainable
Development”, “Education for Sustainable Development”, “Education and careers”
programmas “Nordplus Neighbour” ietvaros. Līdz ar to ir uzsākta cieša sadarbība ar
vairākām universitātēm no tādām valstīm, kā Dānija, Lietuva, Krievija, Somija, Zviedrija
un Norvēģija.
Sadarbība tiek realizēta ar docētājiem no Latvijas augstskolām un ārvalstīs: Latvijas
Universitāti;Ventspils Augstskolu;Fachhochschule Nordostniedersachsen, University of
Applied Science; Lejassaksijas Lineburgas augstskolu Vācijā; Anadolu universitāte
(Turcija), Berlīnes Brīvā universitāte (Vācija), Edinburgas universitāte (Anglija), Fehtas
universitāte (Vācija), Fordham universitāte (ASV), Gavles universitāte (Zviedrija),
Gdaņskas universitāte (Polija), Helsinku universitāte (Somija), Joensuu universitāte
(Somija), Malmö University (MU) in Sweden;Hercena Pedagoģiskā universitāte
(Krievija), The Leningrad State University (LSU), named after A.S.Pushkin,
Russia;Immanuel Kant State University of Russia (KSU); Klaipēdas universitāte
(Lietuva), Toruņas un Ļubļinas universitātēm Polijā;Oslo universitātes koledža
(Norvēģija), Oulu universitate (Somija), Stokholmas izglītības institūts (Zviedrija), Šauļu
universitāte (Lietuva), Tallinas universitāte (Igaunija), Tamperes Tehnoloģiskā
universitāte Pori (Somija), Upsalas universitāte (Zviedrija), Viļņas universitāte (Lietuva),
Vitebskas Valsts universitāte (Baltkrievija).
Svarīgākās sadarbības formas ir pieredzes apmaiņa, līdzdalība konferencēs, stažēšanās,
kopīgu pētījumu plānošana un veikšana.
Latvijā līdzīga studiju programma tiek realizēta vairākās augstskolās : Latvijas
Universitātē, Ventspils Augstskolā, Rīgas Tehniskajā Universitātē, Banku Augstskolā.
Sadarbība ar minētajām augstskolām notiek programmu pilnveidošanā, visbiežāk
konsultāciju starp docētājiem veidā. Dabiska ir docētāju līdzdalība minēto augstskolu
zinātniskajās konferencēs.Sadarbības partneri profesionālo studiju programmā tiek
meklēti citās Latvijas un ārvalstu augstskolās, valsts iestādēs un nevalstiskās
organizācijās.
Kopš 2014.gada notiek visciešākā sadarbība ar Biznesa Augstskolu Turība (BAT), kad
kopīgiem spēkiem tika izstrādāta, licencēta un akreditēta virziena ietvaros doktorantūras
studiju programma Vadībzinātnē.
Divu augstskolu kopīgā doktorantūras studiju programma „Vadībzinātne” vienīgā valstī
apvieno visas trīs vadībzinātnes nozarē esošās apakšnozares – izglītības vadība,
sabiedrības vadība un uzņēmējdarbības vadība. Uzņēmējdarbības apakšnozari pārvalda
un realizē BAT, savukārt, DU pārvalda un realizē 2 apakšnozares: izglītības vadības
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apakšnozari un sabiedrības vadības apakšnozari. Students uzsākot studijas var izvēlēties,
kuru no apakšnozarēm apgūt padziļināti.
Gandrīz visi studiju virziena docētāji, kuri strādā atbilstošajās studiju programmās
atskaites periodā ir iesaistījušies ERASMUS+ piedāvātajās mācībspēkiem aktivitātēs, gan
lasot lekcijas ārvalstu augstskolās, gan dibinot kontaktus, gan vairojot pieredzi no
ārvalstu docētājiem. Tā docētāji ir apmeklējuši Lietuvas, Čehijas, Bulgārijas, Polijas,
Turcijas u.c.augstskolas.

2016./2017. studiju gads – veiktās izmaiņas
1.8.3. Ārvalstu docētāju skaits, kas strādā studiju virzienā.
Ārvalstu docētāji programmas realizācijā kā algoti mācībspēki ir sekojoši:
Yonhyok Choe, University College of South Stockholm, Sweden, kas maģistrantiem
nolasīja divus studiju kursus:



Kvalitatīvās pētījumu metodes sociālajās zinātnēs.
Politika un valsts līderi.

Dr.Christopfer Bezzina – Malta, Floriana nolasīja 2 studiju kursus:



Leadership.
Professional Development.

Akadēmiskais personāls nepiedalījās studiju programmu realizācijā ārvalstīs. Docētāji
no sadarbības augstskolām ir snieguši konsultācijas par atsevišķām studiju un pētījumu
tēmām, kā arī ir lasījuši lekcijas par atsevišķām pētnieciskām tēmām sadarbības virzienu
ietvaros.

1.8.4. Studējošo skaits, kas studējuši ārzemēs.
Programmā „Sabiedrības un iestāžu vadība” studējošie nevar izmantot DU piedāvātās
ERASMUS programmas mobilitātes iespējas, jo tā ir paredzēta pilna laika studējošiem,
taču minētā programma ir tikai nepilna laika studiju režīmā.
Savukārt, doktorantūras Vadībzinātnē 2 studējošie 2014./2015. st.gadā iesaistījās
ERASMUS+ programmas aktivitātēs: Alisa Ciburevkina Viļņas Universitātē, Lietuvā laika
periodā:

01.09.2015.- 31.12.2015;

un Igors Golubevs Klaipēdas Universitātē, Lietuvā laika posmā: 01.09.2015.- 31.12.2015. Tā
bija lieliska iespēja iepazīties ar citas valsts pētniecisko darbību atbilstošo augstskolu studiju
programmās

2016./2017. studiju gads – veiktās izmaiņas:
Smadar Or

2.st.g.

Klaipēdas Universitātē, Lietuva

01.09.2016.31.12.2016.

Alona Eisenberg

2.st.g.

Klaipēdas Universitātē, Lietuva

01.09.2016.-
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Nemoytin

Ivars Zālitis

31.12.2016.

2.st.g.

Mykolas
(Faculty
Lietuva

Romeris
University 01.10.2016.
of Public Security), 31.01.2017

The General Jonas Žemaitis
Military Academy of Lithuania
(Department of Management),
Lietuva

līdz

01.09.2017. līdz
31.12.2017.

2.st.g.

Klaipēdas Universitātē, Lietuva

2.st.g.

The General Jonas Žemaitis 09.03.-08.06.2017
Military Academy of Lithuania.

2.st.g.

Malaga, Spānija

20.-26.04.2016.

2.st.g.

Klaipēdas Universitātē, Lietuva

01.09.2016.31.12.2016.

Alisa Ciburevkina

2.st.g.

Viļņas Universitāte, Lietuva

02.02.16.- 31.05.16.

Maija Ivanova

2.st.g.

Klaipēdas Universitātē, Lietuva

01.09.2016.31.12.2016.

Oļegs Dedels

2.st.g.

Klaipēdas Universitāte, Lietuva

01.09.2016.31.12.2016.

Karīna Juhņeviča

2.st.g.

Klaipēdas Universitāte, Lietuva

01.09.2016.31.12.2016.

Igors Golubevs

Iveta Katelo
Roberts Glaudiņš

Olga Arhipova

01.09.2016.31.12.2016.

1.8.5. Ārvalstu studējošo skaits virzienā.
Studējošie nevar izmantot DU piedāvātās ERASMUS programmas mobilitātes iespējas,
jo tā ir paredzēta pilna laika studējošiem.
Doktorantūras Vadībzinātne studiju programmā pašreiz studē divas doktorantes no
Izraēlas: Smadar Or un Alona Eisenberg Nemoytin, kuras pašreiz ir 2. kursa studentes.

2016./2017. studiju gads – veiktās izmaiņas
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Doktorantūras Vadībzinātne studiju programmā šajā studiju gadā turpina studijas divas
doktorantes no Izraēlas: Smadar Or un Alona Eisenberg Nemoytin, kuras pašreiz ir 3. Kursa
studentes.

2. STUDIJU PROGRAMMU RAKSTUROJUMS.
2.1. STUDIJU PROGRAMMAS “SABIEDRĪBAS UN IESTĀŽU VADĪBA” MĒRĶI UN
UZDEVUMI.
Profesionālās maģistra studiju programmas “Sabiedrības un iestāžu vadības” mērķis ir:
Nodrošināt uz zinātņu pamatiem balstītas profesionālā maģistra studijas, pēc kuru
apguves studējošie būtu spējīgi pilnvērtīgi realizēt valsts, pašvaldības iestāžu, dažāda
veida uzņēmumu ilgtspējīgu vadību, kā arī nodrošinātu sabiedrības un iestāžu attīstību
saskaņā ar starptautiskajām, Latvijas valsts un sabiedrības interesēm un kas ir atbilstošas
profesijas standartam „Uzņēmumu un iestāžu vadītājs”.
Programmas uzdevumi:
1. piedāvāt Valsts un pašvaldību pārvaldes iestāžu darbības sfērai būtisku un tās attīstību
veicinošu saturu:
 kas studējošajiem dos iespēju izveidot viengabalainu teorētisku skatījumu par
valsts pārvaldes struktūras un funkciju būtību;
 kas attīstīs spēju analītiski izvērtēt problēmas, ar tām saistītos kontekstus, to
atbilstību pastāvošajai likumdošanai un izvēlēties problēmu risinājumu teorētisko
pamatu, kurā integrētas dažādu zinātņu atziņas;
 kas attīstīs profesionālo vajadzību kritiski vērtēt un izvērtēt savu darbību un
lēmumus plašākā Latvijas valsts un Eiropas Savienības attīstības tendenču
kontekstā;
2. piedāvāt studiju programmas organizācijas un mijiedarbības veidu, kas veicina Valsts
un pašvaldību pārvaldes darbiniekam nepieciešamās praktiskās pieredzes apguvi, kas
būtiska šai profesionālās darbības sfērai;
3. veicināt profesionālo spēju attīstību realizēt profesionālās funkcijas Valsts un
pašvaldību pārvaldes struktūrās un iesaistīties šīs sfēras politikas un tās realizēšanas
prakses pilnveidošanā.
4. izglītot piektā līmeņa profesionālās kvalifikācijas speciālistus darba drošībā un
aizsardzībā, sekmējot viņu konkurētspēju mainīgajos sociālekonomiskajos apstākļos;
5. praktisko darbu un prakšu laikā attīstīt un nostiprināt nepieciešamās profesionālās
prasmes un iemaņas, kā arī prasmi patstāvīgi organizēt pētījumus, iegūt un apstrādāt
datus, un noformēt veikto pētījumu atskaites;
6. veicināt sadarbību starp studentiem un mācībspēkiem, iesaistot studējošos
pētnieciskajā darbā, ES vai LR fondu finansētos projektos;
7. nostiprināt Daugavpils Universitātes saikni ar Latgales reģiona pašvaldībām un
uzņēmumiem;
8. nodrošināt studiju programmā imatrikulētajiem iespēju apgūt praktiskās iemaņas
darbā ar mūsdienīgu, ES prasībām un ISO standartiem atbilstošu zinātnisko
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aprīkojumu un mēraparatūru un jaunākajiem informācijas tehnoloģiju produktiem
(hardware un software), kas tiek izmantoti darba aizsardzības jomā;
9. nemitīgi atjaunot, papildināt un uzlabot studiju programmas zinātnisko, informatīvo
un materiāli-tehnisko bāzi;
10. realizēt augstāk minētos uzdevumus, programmas īstenošanā iesaistot kvalificētu DU
akadēmisko personālu, kā arī citus Latvijas un ārvalstu darba aizsardzības un drošības
tehnikas nozaru praktiķus.

2.1.2.

IEGŪSTAMIE

KOMPETENČU FORMĀ.

STUDIJU

REZULTĀTI

ZINĀŠANU,

PRASMJU

UN

Studiju programmā iegūstāmajiem studiju rezultātiem (zināšanām, prasmēm un
kompetencei) jānodrošina studiju programmas mērķa un uzdevumu izpildi, tādējādi
sekmējot Latvijas Republikas uz zināšanām un inovācijām balstītas sabiedrības izaugsmi
un līdz ar to Latvijas Republikas labklājību un ilgtspēju.
Studiju laikā studējošie apgūst noteiktas zināšanas, prasmes un veido attieksmes vides
plānošanas jomā:
zināšanas:








apzinās ilgtspējīgas attīstības koncepciju kā pamatu sabiedrības un iestāžu
pārvaldībai;
spēj identificēt un strukturēt sabiedrībai atbilstošas problēmas, izprot mijiedarbību
starp ekonomisko, sociālo un kultūras vidi;
studējošie pārzina LR un ES sabiedrības pārvaldības normatīvos aktus un
institucionālo sistēmu, uzņēmuma (iestādes) administratīvos vadības principus;
izprot vadības un tās pamatfunkciju(plānošanas, organizēšanas, personāllietu
kārtošanas, motivēšanas un kontroles), savstarpējo saistību un daudzveidību;
parāda padziļinātas zināšanas personāla, ražošanas/pakalpojumu, vadības
informācijas sistēmu, mārketinga, finansu vadīšanā; ekonomikā; darba tiesisko
attiecību un darba aizsardzības jautājumos;
pārzina pārvaldības kvalitātes novērtēšanas metodes (saskaņā ar LR un ES
normatīvajos aktos noteiktiem pārvaldības kvalitātes parametriem un
indikatoriem);
pārzina datu matemātiskās analīzes metodes un zina kā iegūt sabiedrības un
iestāžu pārvaldībai nepieciešamo informāciju ar vadības zinātnei atbilstošajām
pētnieciskajām metodēm un kritiski vērtējot savu darbību atbilstoši konkrētām
situācijām.
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Prasmes: studējošie prot












pielietot studiju laikā iegūtās praktiskās iemaņas un teorētiskās zināšanas lēmumu
izstrādē un pieņemšanā;
strukturēt problēmas, sadarbojoties pieņemt izvērtētus lēmumus un rast
risinājumusvietēja mēroga un globālajiem problēmjautājumiem vadībā, uzņemties
atbildību par savu ieguldījumu lēmumu pieņemšanā, gan arī kopīgo darbību un tās
sekām;
organizēt vadības kvalitātes kontroli, veikt iegūto rezultātu analīzi, sagatavot
pārskatus, prognozēt un modelēt nākotnes situācijas, izmantojot speciālos
informācijas tehnoloģiju produktus;
demonstrēt kritisku izpratni par cilvēku, ģeogrāfisko vietu, procesu un vides
savstarpējo saikni pārvaldības jomā un vietējo darbību un notikumu ietekmi uz
sabiedrības un iestāžu vadību vietējā un globālā mērogā;
demonstrēt kritisku izpratni un respektējošu attieksmi par pārvaldības kontekstu
dažādību un sociālo taisnīgumu kā vadības ilgtspējīgas attīstības un cilvēku
labklājības pamatelementu, un demonstrē prasmi to aktualizēt;
izstrādāt un ieviest sabiedrības un iestāžu vadības attīstību veicinošus projektus;
sagatavot un sniegt sabiedrībai ar iestāžu un organizāciju darbību saistītu
informāciju;
uzstāties, argumentēti izteikt savu viedokli;
strādāt komandā (grupā);
plānot un organizēt savu un struktūrvienības darbību.

Kompetence:









Spēj izmantot savas zināšanas un izpratni tādā veidā, kas apliecina profesionālu
pieeju savam darbam un savu kompetenci sabiedrības un iestāžu vadības
jautājumos;
Demonstrē pielāgošanos jaunām situācijām, atvērtību pārmaiņām un gatavību
darboties iepriekš neparedzētos un mainīgos apstākļos;
Apzinās savu profesionālo identitāti, prot patstāvīgi plānot un virzīt savu
profesionālo pilnveidi, un veikt savas profesionālās darbības pašizvērtēšanu;
Apzinās savu kultūras un garīgo identitāti un piederību valstij, un demonstrē
kritisku izpratni un mērķtiecīgu rīcību, lai kļūtu par informētu, aktīvu un atbildīgu
pilsoni un profesionālu iestāžu vadītāju.
savā profesionālajā darbībā balstīties uz ilgtspējīgu attīstību veicinošiem
principiem;
ievērot saskarsmes kultūras un profesionālās ētikas normas;
tiekties pilnveidot savas zināšanas un prasmes atbilstoši darbības sfērai;
sekot līdzi jaunākajai Latvijas un ārzemju periodikai, mācību un zinātniskajai
literatūrai, kā arī aktuālajām tendencēm vadības jautājumos.

Studiju rezultāti ir definēti arī katram studiju kursam atbilstoši MK Noteikumiem Nr.990
„Noteikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju”. Līdz ar to studiju kursu saturs var tikt
pārskatīts un nepieciešamības gadījumā mainīts. Studiju programmas studiju kursu
apraksti 2. Pielikumā.
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2.1.3. STUDIJU PROGRAMMAS SATURS UN PLĀNS.
Profesionālā maģistra studiju programmas “Sabiedrības un iestāžu vadība” apjoms
pašreiz ir 100 kredītpunkti (KP) (studējošajiem, kuri iegūst profesionālo kvalifikāciju).
No minētā apjoma tajā iekļauts: 54 KP – teorētiskie un praktiskie A, B un C daļu kursi,
20 KP nodrošina maģistra darba izstrādāšana un aizstāvēšana, un specializētā prakse
valsts administrēšanā 26 KP (atbilstoši MK noteikumiem Nr. 481 un DU Nolikumam par
praksi).
Studējošajiem, kuriem jau iepriekš ir iegūta profesionālā kvalifikācija, studiju
programmas apjoms ir 60 KP. No minētā apjoma atbilstoši tajā iekļauts: 34 KP –
teorētiskie un praktiskie A, B un C daļu kursi, 20 KP nodrošina maģistra darba
izstrādāšana un aizstāvēšana, un specializētā prakse valsts administrēšanā 6 KP (atbilstoši
MK noteikumiem Nr. 481 un DU Nolikumam par praksi).
Studiju programmas noslēgumā studējošie aizstāv maģistra darbu.
Tab. Nr.2.1.3.1. Studiju programmas “Sabiedrības un iestāžu vadība” struktūra (100 KP)

DAĻA

A
B
C
Prakse
Maģistra
darbs

KREDĪTPUNKTU

PROGRAMMAS DAĻA

SKAITS

TEORĒTISKIE UN PRAKTISKIE A, B UN C DAĻU KURSI
Studiju kursi, kas nodrošina jaunāko sasniegumu apguvi
teorijā un praksē
Pētnieciskā darba, jaunrades darba, projektēšanas darba
un vadībzinību kursi
Pedagoģijas un psiholoģijas kursi

28
21
5
26
20

Kopā:

100

Tab. Nr.2.1.3.2. Studiju programmas “Sabiedrības un iestāžu vadība” struktūra (60 KP)

DAĻA

A
B
C
Prakse
Maģistra
darbs

KREDĪTPUNKTU

PROGRAMMAS DAĻA

SKAITS

TEORĒTISKIE UN PRAKTISKIE A, B UN C DAĻU KURSI
Studiju kursi, kas nodrošina jaunāko sasniegumu apguvi
teorijā un praksē
Pētnieciskā darba, jaunrades darba, projektēšanas darba un
vadībzinību kursi
Pedagoģijas un psiholoģijas kursi

14
15
5
6
20

Kopā:

60

2010./2011. – Atbilstoši 14.07.2011. veiktajiem likuma “Grozījumiem Augstskolu
likumā” (“LV”, 117 (4515), 28.07.2011.), kas stājas spēkā 01.08.2011., ir pilnveidoti
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studiju kursu apraksti– tajos iekļauti studiju kursa rezultāti un detalizēts studiju kursa
plāns.
Tab.Nr.2.1.3.3. Studiju programmas saturs (100 KP)

*- Studiju programmas saturs 60 KP
NR.
P.K.

STUDIJU KURSS

DOCĒTĀJS

KONTAKTSTUNDAS

KREDĪT
PUNKTI

PĀRBAU
-DĪJUMS

STUDIJU KURSI, KAS NODROŠINA JAUNĀKO SASNIEGUMU
APGUVI TEORIJĀ UN PRAKSĒ (A daļa)
1.

Projektu izstrādāšana un Doc. Jermolajeva
vadīšana
Lekt. A.Griķe

32

2.

* Politiskā socializācija un Prof.V.Meņšikovs
politisko
procesu Lekt.
modelēšana
D.Oļehnovičs

32

2

eksāmen
s

3.

*Ilgtspējīgas
stratēģijas
sabiedrībā

32

2

ieskaite

4.

*Eiropas
Savienības Doc.J. Mašošins
pamatnostādnes
Doc.R.Fila

32

2

Ieskaite

5.

* Garīgums un ētika valsts Asoc.prof.
pārvaldē
I.Kokina

32

2

eksāmen
s

6.

*Publiskās
reformas

32

2

eksāmen
s

7.

Uzņēmumu un iestāžu Doc. J.Radionovs
vadības tiesiskā vide I
Lekt.N.Jefimovs

32

2

ieskaite

8.

* Uzņēmumu un iestāžu Doc. J.Radionovs
vadības tiesiskā vide II
Lekt.N.Jefimovs

32

2

eksāmen
s

9.

Administratīvais
iestādē

32

2

eksāmen
s

32

2

ieskaite

32

2

eksāmen
s

attīstības
realizēšana Prof. I.Salīte

pārvaldes

Doc. Ozerskis

Doc.J.Teivānsprocess Treinovskis

10.

Ekonomika vadītājiem I

11.

Ekonomika vadītājiem II

2

Doc.A.Kriviņš
Lekt. E.Čižo

Lekt. E.Čižo
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Ieskaite

NR.
P.K.

DOCĒTĀJS

STUDIJU KURSS

KONTAKTSTUNDAS

KREDĪT
PUNKTI

PĀRBAU
-DĪJUMS

- patērētāja izturēšanās
- ražotāja izturēšanās
- labklājības ekonomika
vides prof. A.Salītis
lekt.I.Pučka

12.

Resursi
problēmas

un

13.

Lietvedības
dokumentu
izstrādāšana, noformēšana Doc.J.Stašāne
un
arhīva
darba Lekt.V.Dubrovska
organizēšana

3

2

Ieskaite

32

2

eksāmen
s

Kopā:

28

PĒTNIECISKĀ DARBA, JAUNRADES DARBA, PROJEKTĒŠANAS DARBA
UN VADĪBZINĪBU STUDIJU KURSI (B daļa)
1.

Doc.
L.
*Mūsdienīga organizāciju Gorbaceviča
vadīšana
doc. I.Ostrovska

32

2

eksāmen
s

2.

* Psiholoģija vadībā I

Asoc.prof.
I.Kokina

32

2

eksāmen
s

3.

* Psiholoģija vadībāII

Asoc.prof.
I.Kokina

16

1

ieskaite

4.

*Darbs ar personālu un Doc. S.Guseva
personāla
mijiedarbības Doc.M.Kravaleprocess
Pauliņa

32

2

ieskaite

16

1

ieskaite

16

2

ieskaite

5.

6.

Prof.
*Problēmas un risinājumi V.Meņšikovs,
socioloģiskajās teorijās
Lekt.D.Oļehnovičs

*Korupcija
novēršana

un

Lekt.
J.Teivānstās Treinovskis
Doc.A.Kriviņš

7.

Finansu analīze

Lekt.E.Čižo

32

2

ieskaite

8.

*Domāšanas sistemoloģija

Doc.V.Makarēvičs

32

2

ieskaite

39

NR.
P.K.

STUDIJU KURSS

KONTAKT-

DOCĒTĀJS

STUNDAS

KREDĪT
PUNKTI

PĀRBAU
-DĪJUMS

Prof.A.Broks
9.

*Zinātniski
pētnieciskā
Asoc.prof.
darba organizācija un
I.Kokina
analīze

10.

*Karjeras
treniņš

11.

Svešvaloda lietpratējiem:
Darbs
ar
programmatūru

2

ieskaite

16

1

ieskaite

As.prof.Dz.Iliško

16

1

ieskaite

Lekt.V.Jankoviče

16

2

ieskaite

Kopā:

21

izaugsmes Doc.T.Uzole
Doc.V.Makarevičs

Angļu val.
12.

32

biroja

PEDAGOĢIJAS UN PSIHOLOĢIJAS STUDIJU KURSI (C daļa)
(studentiem jāiegūst vismaz 5 KP)
1.

2.

*Profesionālās
treniņš

attīstības

Prof. A.Pipere

As.prof. I.Belousa
Garīgums kā mijiedarbības
As.prof.I.Kokina
līdzeklis

3.

*Saskarsmes
vadībā

5.

*Stresa
psiholoģija

kultūra Asoc.prof.
I.Kokina
vadīšanas

Doc. T.Uzole

40

16

1

ieskaite

16

1

ieskaite

48

2

eksāmen
s

16

1

ieskaite

Kopā:

6

Prakse:

26

ieskaite

*Prakse:

6

ieskaite

*Maģistra darbs:

20

eksāmen
s

Profesionālās maģistra studiju programmas „Sabiedrības un iestāžu vadība”
(47345) KP sadalījums studiju plānā
Studiju ilgums – 3 gadi
Nepilna laika studijas (100KP)

Kurss

1.kurss

2. kurss

3. kurss

Maģistra
darba
vadīšana

A daļa

B daļa

C daļa

1.sem.

6

6

2

2

16

2.sem.

4

5

5

3

17

3.sem.

6

7

4

17

4.sem.

3

5

8

16

5.sem.

2

1

1

11

15

6.sem.

2

2

15

19

Kopā KrP:

23

20

26

100

semestris

24

7

Prakse

Kopā
semestros

Kopā

33

33

34

100

Profesionālās maģistra studiju programmas
„Sabiedrības un iestāžu vadība” (47345) KP sadalījums studiju plānā
Studiju ilgums – 2 gadi
Nepilna laika studijas (60KP)

Kurss

1.kurss

semestris

1.sem.

A daļa

B daļa

C daļa

6

4

2

4

16

5

5

5

15

6

15

2.sem.
2. kurss

Maģistra
darba
vadīšana

3.sem.

4

4.sem.

3

Kopā KrP:

13

5

14

7

41

Prakse

Kopā
semestros

5

6

14

20

6

60

Kopā

31

29

60

2.1.4. STUDIJU PROGRAMMAS ORGANIZĀCIJA.
Studiju process ir organizēts atbilstoši Daugavpils Universitātes Satversmei,
Augstskolu likumam(http://www.likumi.lv/doc.php?id=37967&mode=KDOC), MK
noteikumiem Nr.481 „Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
valsts
standartu”(http://www.likumi.lv/doc.php?id=55887)
u.c.
normatīvajiem
dokumentiem, kuri ir spēkā Latvijas Republikā, kā arī saskaņā ar DU Senātā pieņemtiem
studijas reglamentējošiem dokumentiem; imatrikulācija notiek saskaņā ar Uzņemšanas
noteikumiem DU, kurus ik gadu apstiprina DU Senāts.
Studiju programmas “Sabiedrības un iestāžu vadība”kopējo vadību nodrošina DU Studiju
padome, konkrēto jautājumu risināšana ir IVF dekanāta, IVF Pedagoģijas un
Pedagoģiskās psiholoģijas katedras pārziņā, kura programmas realizācijai pieaicina
nepieciešamo akadēmisko personālu. Studijas realizē IVF auditorijās, laboratorijās un
citās DU struktūrvienību telpās. Fakultātes Dome izvirza un DU Senāts apstiprina
programmas direktoru, Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas
“Sabiedrības un iestāžu vadība” praktisko realizāciju vada programmas direktore
Dr.psych., asociētā profesore PPPK vadītāja Irēna Kokina. Studijas tiek realizētas
Daugavpils Universitātē.

2.1.5. IMATRIKULĀCIJAS NOTEIKUMI.
Daugavpils Universitāte dod iespēju reģistrēties studijām PMSP “Sabiedrības un iestāžu
vadība”saskaņā ar DU Uzņemšanas noteikumiem.
Saskaņā ar noteikumiem par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts
standartu (http://www.likumi.lv/doc.php?id=55887), profesionālā maģistra programmā
tiek imatrikulēti izglītojamie ar iepriekš iegūtu:



Bakalaura
profesionālais
grāds
ekonomikas,
finanšu,
vadībzinību,
uzņēmējdarbības un/vai 2. Līmeņa augstākā profesionālā izglītība uzņēmumu un
iestāžu vadībā (programmas apjoms 60 KP)
augstākā akadēmiskā vai 2. Līmeņa profesionālā augstākā izglītība (programmas
apjoms 100 KP)

Konkursā piedalās ar vidējo atzīmi gala/valsts pārbaudījumos.

2.1.6. STUDIJU PROGRAMMAS PRAKTISKĀ ĪSTENOŠANA.
2.1.6.1. Izmantojamās studiju metodes un formas.
Studiju procesā tiek izmantotas šādas programmas īstenošanas formas:



lekcijas,
semināri,
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praktiskās nodarbības, kur tiek izmantots gan individuālais, gan pāru, gan grupu
darbs,
studējošo patstāvīgais darbs,
studijas ar datortehnikas pielietojumu,
tudent resursu izmantošana,
darbnīcas (workshops),
psiholoģiskie treniņi,
transdisciplinārie pētījumi.

Studiju realizācijas formu izvēli nosaka mūsdienīgas pasniegšanas pieejas (kognitīvā
pieeja, pētnieciskā pieeja, radošā pieeja, problēmrisinājuma pieeja, autonomas studijas)
un metodes (vispārīgās studiju metodes, zinātniskās informācijas analīze un apkopošana,
informācijas vākšana, sistematizācija, prezentācija). Studiju procesā izmantotās
programmas īstenošanas formas veicina teorētisko zināšanu apguvi un paplašināšanu,
attīsta kritisko un radošo domāšanu, prasmi diskutēt un argumentēt savu viedokli,
prasmes un iemaņas izmantot aktīvās mācību metodes, analizēt un apkopot informāciju,
sastādīt skaidri strukturētus darbības plānus.

2.1.6.2. Prakse.
Prakse profesionālā maģistra studiju programmā “Sabiedrības un iestāžu vadība” ir
teoriju un praksi integrējoša studiju procesa sastāvdaļa (26KP-studējošajiem, kuri vēlas
iegūt profesionālo kvalifikāciju un 6 KP – studējošajiem, kuri vēlas iegūt tikai maģistra
grādu). Prakses nolikums(pielikumā Nr.5). Līgumi (pielikumā Nr.6)
Prakses mērķis ir iepazīties ar Valsts un pašvaldību institūciju darbu, apgūt un
pilnveidot praktiskas zināšanas, prasmes un iemaņas, kas ir nepieciešamas
starptautiskiem un Latvijas Valsts kritērijiem atbilstošas kvalifikācijas speciālistiem, kuri
būtu spējīgi uzturēt Valsts un pašvaldības pārvaldes struktūru un funkciju realizēšanu un
attīstību saskaņā ar Latvijas valsts interesēm.
Prakses uzdevumi ir:
1. piedāvāt studējošajiem izveidot viengabalainu skatījumu par Sabiedrības un
iestāžu vadības struktūras un funkciju būtību;
2. attīstīt spējas analītiski izsvērt problēmas un ar tām saistītos kontekstus, kā arī to
atbilstību spēkā esošajai likumdošanai;
3. pilnveidot prasmes izvēlēties problēmu risinājumus, kuros ir integrētas dažādu
zinātņu atziņas;
4. attīstīt profesionālo vajadzību kritiski vērtēt un izvērtēt savu darbību un lēmumus
plašākā Latvijas valsts un Eiropas Savienības attīstības tendenču kontekstā;
5. veicināt profesionālo spēju attīstību realizēt normatīvās funkcijas Sabiedrības un
iestāžu vadības struktūrās un iesaistīties šīs sfēras politikas un tās realizēšanas
pilnveidošanā.

43

2.1.7. VĒRTĒŠANAS SISTĒMA.
Vērtējot profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas „Sabiedrības un
iestāžu vadība“ apguvi, ievēro pamatprincipus, kuri ir norādīti LR MK noteikumos
Nr.481 „Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu”.






Zināšanu un prasmju vērtēšanas atklātība – atbilstoši izvirzītajiem programmu
mērķiem un uzdevumiem, kā arī studiju kursu mērķiem un uzdevumiem ir
noteikts prasību kopums pozitīvai izglītības sasniegumu vērtēšanai.
Vērtējuma obligātuma princips – nepieciešams iegūt pozitīvu vērtējumu par
programmas obligātā satura apguvi.
Programmas apguves vērtēšanas pamatformas ir ieskaite vai eksāmens.
Minimālais studiju kursa apjoms, lai organizētu eksāmenu, ir 2 kredītpunkti.
Ieskaitē studiju kursa apguves līmeņa un prakses sasniegumu vērtējums ir 10 ballu
skalā.
Valsts pārbaudījumu, kura sastāvdaļa ir diplomdarba izstrāde un aizstāvēšana,
vērtē valsts pārbaudījuma komisija (turpmāk – komisija). Komisijas sastāvā ir
komisijas vadītājs un vismaz četri komisijas locekļi. Komisijas vadītājs un vismaz
puse no komisijas sastāva ir nozares profesionālo organizāciju vai darba devēju
pārstāvji.

Balstoties uz pieredzi, ko docētāji iepriekšējos gados ir uzkrājuši daudzu studiju
programmu realizācijas gaitā, studējošo zināšanu novērtēšana un patstāvīgā studiju darba
kontrole tiek veikta paralēli studiju darbam semestra ietvaros, t.i., novērtēšanai ir
nepārtraukts raksturs. Tas ļauj nodrošināt atgriezenisko saiti starp tudent un docētāju
konkrētā studiju kursā, ļaujot docētājam novērtēt jau realizētu kursa sadaļu apguvi un līdz
ar to pasniegšanas kvalitāti. Bez tam, tas nodrošina reāla, nepārtraukta darba norisi, nevis
intensīvu studēšanu pirms eksāmena.
Apgūto studiju rezultātu novērtēšanas metodes ir objektīvas un balstās uz darba tirgū
nepieciešamo kompetenču (personīgā viedokļa izteikšana, konstruktīva un kritiska
domāšana, pētniecībā balstīta praktiskā darbošanās, ilgtspējības principa aktualizācija,
elastība daudzveidīgā informācijas daudzumā un daudzpusīgā vidē, u.c.) attīstību.

2.1.8. FINANŠU RESURSI.
Studijas programmā notiek tikai par fizisku vai juridisku personu iemaksātiem
līdzekļiem. Studiju maksas apjomu apstiprina DU Senātā.
Studiju maksas izmaiņas, bet vēl vairāk - iedzīvotāju maksātspējas samazināšanās
pēdējos krīzes gados būtiski iespaidojušas studējošo skaitu pirmajā kursā.

2.1.9. STUDIJU PROGRAMMAS PERSPEKTĪVAIS NOVĒRTĒJUMS.
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2.1.9.1. Studiju programmas atbilstība akadēmiskās/profesionālās
izglītības standartam.
Daugavpils Universitātes profesionālā maģistra studiju programma „Sabiedrības un
iestāžu vadība” ir veidota saskaņā ar Latvijas Augstskolu likuma prasībām, LR MK
Noteikumiem par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu –
MK noteikumi Nr. 481
Tab.Nr. 2.1.9.1.1. Profesionālās maģistra studiju programmas “Sabiedrības un iestāžu
vadība” programmas atbilstības salīdzinājums ar LR MK noteikumiem Nr. 481

STUDIJU PROGRAMMAS SASTĀVDAĻAS
Programmas apjoms
Studiju kursi, kas nodrošina jaunāko
sasniegumu apguvi nozares teorijā un
praksē
Pētnieciskā darba, jaunrades darba,
projektēšanas darba un vadībzinību studiju
kursi
Pedagoģijas un psiholoģijas studiju kursi
Prakse
Maģistra darbs

vismaz 40 KP

PROF. AUGST. IZGLĪTĪBAS
MAĢ. STUDIJU PROGRAMMAS
“SABIEDRĪBAS UN IESTĀŽU
VADĪBA””
60 KP (100KP)

vismaz 7 KP

28KP

vismaz 5 KP

21 KP

vismaz 2 KP
vismaz 6 KP
vismaz 20 KP

5 KP
26 KP (6 KP)
20 P

PRASĪBAS MK
NOTEIKUMOSNR.
481

2.1.9.2. Studiju programmas atbilstība profesijas standartam.
Daugavpils Universitātes profesionālā maģistra studiju programma „Sabiedrības un
iestāžu vadība” ir veidota saskaņā ar Latvijas Augstskolu likuma prasībām, LR MK
Noteikumiem par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu –
MK noteikumi Nr. 481
Tab.Nr. 2.1.9.2.1. Profesionālās maģistra studiju programmas “Sabiedrības un iestāžu
vadība” programmas atbilstības salīdzinājums ar LR MK noteikumiem Nr. 481

STUDIJU PROGRAMMAS SASTĀVDAĻAS
Programmas apjoms
Studiju kursi, kas nodrošina jaunāko
sasniegumu apguvi nozares teorijā un
praksē
Pētnieciskā darba, jaunrades darba,
projektēšanas darba un vadībzinību studiju
kursi
Pedagoģijas un psiholoģijas studiju kursi
Prakse

vismaz 40 KP

PROF. AUGST. IZGLĪTĪBAS
MAĢ. STUDIJU PROGRAMMAS
“SABIEDRĪBAS UN IESTĀŽU
VADĪBA””
60 KP (100KP)

vismaz 7 KP

28KP

vismaz 5 KP

21 KP

vismaz 2 KP
vismaz 6 KP

5 KP
26 KP (6 KP)

PRASĪBAS MK
NOTEIKUMOS NR.
481
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STUDIJU PROGRAMMAS SASTĀVDAĻAS

PRASĪBAS MK
NOTEIKUMOS NR.
481

Maģistra darbs

vismaz 20 KP

PROF. AUGST. IZGLĪTĪBAS
MAĢ. STUDIJU PROGRAMMAS
“SABIEDRĪBAS UN IESTĀŽU
VADĪBA””
20 KP

Izstrādātā studiju programma nodrošina uzņēmumu un iestāžu vadītāja profesijas
standartā (LR profesiju klasifikatora pirmā pamatgrupa, 12 apakšgrupa, 121 mazā grupa,
apstiprināts 2002.gada 16.maijā IZM rīkojums Nr.283) norādīto zināšanu apguves
nodrošinājumu. Atbilstošās zināšanas apguves nodrošinājumu programmas iekļautajos
kursos piedāvājam sekojošā pārskata tabulā:
Tab. Nr. 2.1.9.2.2. Studiju kursi, kuri nodrošina zināšanu apguvi maģistra profesionālajā
studiju programmā “Sabiedrības un iestāžu vadība” atbilstoši uzņēmumu un iestāžu
vadītāja (LR Profesiju klasifikatora pirmā pamatgruppa, 12 apakšgrupa, 121 mazā
grupa, apstiprināts 2002. Gada 16. Maijā, IZM rīkojums Nr.283) profesiju standartam

ZINĀŠANAS, KO PRASA
PROFESIJAS STANDARTS

STUDIJU KURSS DU STUDIJU PROGRAMMĀ

Komercdarbības būtiskās funkcionālās sfēras
Mūsdienu organizāciju vadīšana
Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas realizēšana sabiedrībā
Finansu vadīšana, finansu un
Finansu analīze
vadības grāmatvedība
Korupcija un tās novēršana
Mūsdienu organizāciju vadīšana
Personāla vadīšana un vadības
Psiholoģija vadībā
psiholoģija, darba tiesiskās
Personāla karjeras izaugsme
attiecības
Uzņēmumu un iestāžu vadības tiesiskā vide I
Uzņēmumu un iestāžu vadības tiesiskā vide II
Publiskās pārvaldes reformas
Garīgums un ētika valsts pārvaldē
Administratīvais process iestādē
Ražošanas/pakalpojumu
Uzņēmumu un iestāžu vadības tiesiskā vide I
organizēšana, loģistika, vadības
Uzņēmumu un iestāžu vadības tiesiskā vide II
informācijas sistēmas, kvalitātes
Lietvedības dokumentu izstrādāšana, noformēšana un arhīva
sistēmu vadība, darba aizsardzība
darba organizēšana
Politiskā socializācija un politisko procesu modelēšana
Darbs ar biroja programmatūru
Projektu izstrāde un vadība
Uzņēmumu un iestāžu vadības tiesiskā vide I
Komercdarbības likumdošana
Uzņēmumu un iestāžu vadības tiesiskā vide II
Teorētiskās ekonomikas un vadības zinību izpratni un apguvi nodrošinošās zināšanas
Ekonomika vadītājiem I
Ekonomikas teorija
Ekonomika vadītājiem II
Darbs ar biroja programmatūru
Ekonomiski matemātiskās metodes
Zinātniski pētnieciskā darba organizācija un analīze
Integrējošās zināšanas un prasmes
Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas realizēšana sabiedrībā
Stratēģiskā vadīšana
Domāšanas sistemoloģija
Politiskā socializācija un politisko procesu modelēšana
Mārketinga vadīšana
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ZINĀŠANAS, KO PRASA
PROFESIJAS STANDARTS

Starptautiskā komercdarbības vide
Vispārējās zināšanas un prasmes
Valsts valoda
Svešvaloda
Komunikāciju prasme

STUDIJU KURSS DU STUDIJU PROGRAMMĀ
Resursi un vides problēmas
Garīgums un ētika valsts pārvaldē
ES pamatnostādnes
Uzņēmumu un iestāžu vadības tiesiskā vide I
Uzņēmumu un iestāžu vadības tiesiskā vide II
Korupcija un tās novēršana
Angļu/vācu valoda
Saskarsmes kultūra vadībā I
Saskarsmes kultūra vadībā II
Psiholoģija vadībā
Garīgums un ētika valsts pārvaldē

2.1.9.3. Studiju rezultātu un programmas salīdzinājums līdzīgām
studiju programmām Latvijā (1) un Eiropas savienības valstīs (2).
Uz šo brīdi Daugavpils Universitātes Izglītības un Vadības fakultātes realizējamā
profesionālā maģistrantūras programma balstās uz tiem pamatprincipiem, kas iestrādāti
citās līdzīgās realizējamās programmās Latvijā, Amerikas Savienotajās Valstīs un Eiropā.
Salīdzinot akreditējamo studiju programmu ar attiecīgām studiju programmām ārvalstīs,
varam secināt, ka tās ir līdzīgas. Par to liecina sekojoši rādītāji:




DU profesionālā maģistra studiju programma “Sabiedrības un iestāžu vadība” pēc
mērķa, satura, studiju ilguma un kredītpunktu apjoma ir līdzīga citu augstskolu
programmām;
Maģistra darba uzrakstīšanai un aizstāvēšanai ir paredzēts pēdējais studiju
semestris un tam ir atvēlēti 20 KP;
Studiju ilgums apskatītajās maģistra studiju programmās ir 2 – 3 gadi atkarībā no
izvēlētās studiju formas.
Tab. Nr. 2.1.9.3.1. DU programmas salīdzinājums ar līdzīgām programmām Latvijā

Daugavpils
Universitāte
“Sabiedrības un
iestāžu vadība”

Latvijas
Universitāte
“Sabiedrības
vadība”

Banku Augstskola
„Uzņēmējdarbība
s vadīšana
Eiropā”

Ilgtspējīgas attīstības
stratēģijas
realizēšana
sabiedrībā 2 KP
ES pamatnostādnes
2 KP

Tautas attīstība

Globālo stratēģiju
vadīšana 2 KP

Pasaules
ekonomika un
Eiropas integrācija
Baltijas reģiona
attīstība
Eiropas Savienības

Korporatīvā
sociālā atbildība
Eiropas vidē 2KP
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Rīgas Tehniskā
Universitāte
“Uzņēmējdarbība
un vadīšana”

Ventspils
augstskola
“Uzņēmējdarbības
vadība”

Stratēģiskā
pārvaldība 4 KP
Kvalitātes
vadīšana
2 KP

Kvalitātes sistēmu
vadība 2 KP

Daugavpils
Universitāte
“Sabiedrības un
iestāžu vadība”

Publiskās pārvaldes
reformas
2 KP
Garīgums un ētika
valsts pārvaldē 2
KP
Projektu
izstrādāšanas un
vadīšana 2 KP
Politiskā
socializācija un
politisko procesu
modelēšana
2 KP
Uzņēmumu un
iestāžu vadības
tiesiskā vide 2 KP
Administratīvais
process iestādē 2 KP
Ekonomika
vadītājiem I
2 KP
Ekonomika
vadītājiem II
2 KP
Resursi un vides
problēmas
2 KP

Lietvedības
dokumentu
izstrādāšana,
noformēšana un
arhīva darba
organizēšana 2 KP
Mūsdienu
organizāciju
vadīšana 2 KP

Latvijas
Universitāte
“Sabiedrības
vadība”

institūcijas
Sabiedrības vadība
Valsts pārvaldes un
pašvaldību
organizācija
Pārvalde un ētika
Projektu vadīšana

Banku Augstskola
„Uzņēmējdarbība
s vadīšana
Eiropā”

Rīgas Tehniskā
Universitāte
“Uzņēmējdarbība
un vadīšana”

Ventspils
augstskola
“Uzņēmējdarbības
vadība”

Uzņēmumu
vērtēšana Eiropas
vidē 2 KP

Projektu izstrāde
un vadība 2 KP

Projektu vadīšana
2KP
Reģionālās
attīstības projekti
2 KP

Politikas analīze
Ārzemju politiskas
sistēmas un
valdības

Makroekonomika
Budžets un finanses

Vadības teorija

Risku vadība 2
KP
Ekonomika
vadītājiem 2 KP

Ekonomika
vadītājiem 3 KP

Darba tiesiskās
attiecības un
darba aizsardzība
2 KP
Krīzes pārvaldība
2 KP
Menedžmenta
ekonomika 2 KP

Ekonomika
vadītājiem 2 KP

Ekonometrija
3 KP

Menedžmenta
ekonomika 2 KP

Ekoloģijas
sistēmu vadīšana
3 KP

Baltijas jūras
reģiona
uzņēmējdarbības
vides kvalitatīvie
un kvantitatīvie
rādītāji 2 KP
Ģeopolitika 2 KP
Starptautiskie
grāmatvedības
standarti 2 KP
Audits 2 KP

Finanšu un
vadības
grāmatvedība
Eiropas vidē
2 KP

Audits
3 KP

Organizāciju
līderība mainīgajā
biznesa vidē 2
KP

Ražošanas
vadīšana
3KP
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Uzņēmumu
vadība 4 KP
Mārketings
globālā tirgus

Daugavpils
Universitāte
“Sabiedrības un
iestāžu vadība”

Latvijas
Universitāte
“Sabiedrības
vadība”

Banku Augstskola
„Uzņēmējdarbība
s vadīšana
Eiropā”

Rīgas Tehniskā
Universitāte
“Uzņēmējdarbība
un vadīšana”

Mārketinga
vadīšana 4 KP
Uzņēmumu un
iestāžu vadības
tiesiskā vide
2 KP

Likumdošana
biznesā 2 KP

Psiholoģija vadībā 3
KP

Personāla karjeras
izaugsme 3 KP
Korupcija un tās
novēršana 2 KP
Finansu analīze
2 KP

Vadīšanas
ekonomika 4 KP

Personālvadība

Budžets un finanses

Domāšanas
sistemoloģija 2 KP

Personāla
vadīšana
3 KP
Uzņēmumu
finanšu vadība
Eiropas vidē 2KP
Loģistika
2 KP

Zinātniski
pētnieciskā darba
organizācija un
analīze 4 KP

Pētījuma metodes
un organizācija

Pētniecības
metodes biznesā
2 KP

Darbs ar biroja
programmatūru
2 KP

Valsts un
pašvaldību
informācijas
sistēmas

Informācijas
sistēmu vadīšana
pārmaiņu
apstākļos 2 KP

Saskarsmes kultūra
vadībā 4 KP
Svešvalodas 4 KP
Maģistra darba
izstrāde 20 KP
Maģistra
profesionālā prakse

Komerctiesības
3 KP

Starpkultūru
saskarsme 2 KP
Maģistra darba
izstrāde 20 KP

Maģistra darba
izstrāde 20 KP
Maģistra
profesionālā
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Korporatīvās
finanses 3 KP
Sistēmu
modelēšana
4 KP

Ventspils
augstskola
“Uzņēmējdarbības
vadība”

sistēmā 4 KP
Organizāciju
teorija 2 KP
Komercdarbības
likumdošana 2KP
Uzņēmumu un
nekustāmā
īpašuma
vērtēšanas
metodes 4 KP
Vadības
psiholoģija 2 KP
Lēmumu
pieņemšanas
kvantitatīvās
metodes 4 KP
Personāla
vadīšana 2 KP

Finansu un
investīciju
pārvaldība 4 KP
Loģistikas un
informācijas tīkli
Baltijas jūras
reģionā 2 KP
Jaunakās
pētījumu metodes
vadības zinātnēs
4 KP
Zonātnes darba
valoda 1KP
Jaunās
informācijas
tehnoloģijas
uzņēmējdarbībā
4 KP

Psiholoģija
maģistriem 2 KP
Maģistra darba
izstrāde 20 KP
Projektēšanas
prakse

Biznesa angļu
valoda 6 KP
Maģistra darba
izstrāde 20 KP
Prakse 6 KP

Daugavpils
Universitāte
“Sabiedrības un
iestāžu vadība”

Latvijas
Universitāte
“Sabiedrības
vadība”

26 KP
Valsts pārbaudījumi

100 KP

Valsts
pārbaudījumi
80 KP

Banku Augstskola
„Uzņēmējdarbība
s vadīšana
Eiropā”

Rīgas Tehniskā
Universitāte
“Uzņēmējdarbība
un vadīšana”

prakse 26 KP
Valsts
pārbaudījumi
10 KP
96 KP

6 KP
Valsts
pārbaudījumi
20 KP
60 KP

Ventspils
augstskola
“Uzņēmējdarbības
vadība”

Valsts
pārbaudījumi
80 KP

Īpašu uzmanību programmu salīdzinājumā ar ASV universitātēm, kurās tiek realizētas
līdzīgas programmas, jāatzīmē tas fakts, ka gandrīz visās augstskolās tiek praktizēts
nosaukt Sabiedrības vadību kā publisko pārvaldi. Visās programmās liela uzmanība tiek
pievērsta tādiem kursiem kā “Mūsdienīga organizāciju vadīšana” (atšķirība ir tikai
nosaukumu redakcijās), “Starpvaldību administrēšana”- mūsu universitātē atbilstoši tiek
realizēts kurss “Eiropas Savienības pamatnostādnes”, “Administratīvais process iestādē”,
“Publiskās pārvaldes reforma”, “Saskarsmes psiholoģija”, Finansu analīze” u.c. Tomēr
jāatzīst, ka atšķirībām starp realizējamām programmām nav principiāls raksturs.
Tab. Nr. 2.1.9.3.2. Salīdzinājums ar Illinoisas tehnoloģisko institūtu, Kentuki
Universitāti un Bingamtonas Universitāti

ILLINOIS INSTITUTE OF
TECHNOLOGY (ASV)

DU

KENTUKI UNIVERSITĀTE
(ASV)

BINGAMTON
UNIVERSITY NY
“MASTER OF PUBLIC
ADMINISTRATION”
(ASV)

A bloks
Politikas socioloģija
Projektu
izstrādāšana
vadīšana

un

Mūsdienīga
organizāciju
vadīšana
Zinātniskā
pamati

darba

Eiropas Savienības
pamatnostādnes
Valsts civildienesta

Izvērtēšana
Valsts
politikas Politiskais process
politiskajos
analīze
un Sabiedrības politikas
procesos
izvērtējums
plānošana
Pieteikšanās
Praktiskā politikas
projektos,
analīze
projektu
Personāla
vadība sagatavošana
Personāla
sabiedriskajā sektorā
Valsts
administrācija
menedžments
Menedžmenta
Organizāciju
kvalitāte
teorijas
Zinātniskie pētījumi
Personāla vadīšana
Zinātnes
un
tehnoloģijas
Zinātniski
administrācija
pētnieciskā darba
valoda
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ILLINOIS INSTITUTE OF
TECHNOLOGY (ASV)

DU

KENTUKI UNIVERSITĀTE
(ASV)

BINGAMTON
UNIVERSITY NY
“MASTER OF PUBLIC
ADMINISTRATION”
(ASV)

organizēšana
attīstība

un

Finansu analīze

Starpvaldību
administrēšana

Sabiedrības
finansiālais
Ievads
valsts menedžments
pārvaldes jautājumos

Ekonomika
vadītājiem I
Ekonomika
vadītājiem II

Pētnieciskais
dizains

Jaunākās
pētnieciskās
Sabiedrības finansiāla metodes
vadība
Starpvalstu
attiecības
Budžets valsts un
nevalstiskajās
organizācijās
Vides politika

B bloks
Saskarsmes kultūra
vadībā
Administratīvais
process iestādē
Finansu analīze

Komunikācijas
Publiskās pārvaldes menedžments
reforma

Sabiedrisko
programmu
izvērtējums
Sabiedriskās
administrācijas
speciālās tēmas

Neatkarīgs
Domāšanas
sabiedriskās
sistemoloģija
Valsts grāmatvedība administrācijas
pētījums
Ilgtspējīgas
un budžets
attiecības stratēģijas
Slēdzienu analīze
realizēšana
sabiedrībā
Resursi un
problēmas
Personāla
izaugsme

vides Inovācijas
sabiedrības sektorā

Administratīvais
likums
Seminārs
pārvaldē

Valsts

Veselības politika
Valsts un vietējā
vides politika

Vides ekonomika

Organizācijas
(grupu) vadīšana

Sabiedrisko
organizāciju teorijas

Valsts
pārvaldes
ētika
un
demokrātiska
vadība

karjeras

Garīgums un ētika
valsts pārvaldē

Ievadkurss
administratīvajās
sistēmās
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DU

KENTUKI UNIVERSITĀTE
(ASV)

ILLINOIS INSTITUTE OF
TECHNOLOGY (ASV)

BINGAMTON
UNIVERSITY NY
“MASTER OF PUBLIC
ADMINISTRATION”
(ASV)

C bloks

Valsts menedžments
Kompjuterizētā
Darbs ar biroja informatīvās
sabiedrība un pārvalde
sistēmās
programmatūru

Datorprasmes

Izvērtējot šīs piedāvātās programmas, atkal nākas konstatēt, ka abām programmām ir
daudz kā kopīga. Atšķirības, kas pastāv, drīzāk saistāmas ar nosaukumu izteiksmes
specifiku, nekā ar saturu, kas iekļauts atbilstošu kursu analizējamos jautājumos. Tomēr
jāatzīmē, ka ASV universitātēs realizējamā programmā liela daļa no studiju kursu kopējā
apjoma atvēl veselības politikas attīstībai, kā arī veselības aprūpes sistēmas pārskatam.
Šeit mēs redzam valsts politikas risināmos stratēģiski svarīgos uzdevumus, kas
acīmredzot, būs aktuāli arī pie mums Latvijā tuvākajā nākotnē.
Tab. Nr. 2.1.9.3.2.
DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE
“SABIEDRĪBAS UN IESTĀŽU
VADĪBA”

Ilgtspējīgas attīstības
stratēģijas realizēšana
sabiedrībā
ES pamatnostādnes
Publiskās pārvaldes
reformas
Garīgums un ētika valsts
pārvaldē
Projektu izstrādāšanas un
vadīšana
Politikas socioloģija
Uzņēmumu un iestāžu
vadības tiesiskā vide
Ekonomika vadītājiem I

UNIVERSITY OF ABERDEEN
BUSINESS SCHOOL (SCOTLAND)
“HUMAN RESOURCE
MANAGEMENT”
WWW.

Inovācijas un pārmaiņas
sabiedrībā

Globalizācija un integrācija
Pārmaiņu menedžments
Starptautiskais menedžments

Investīciju menedžments

Projektu menedžments
Starptautiskā likumdošana

Starptautiskais tirgus

Ekonomika vadītājiem II
Resursi un vides problēmas
Lietvedības dokumentu
izstrādāšana, noformēšana
un arhīva darba
organizēšana
Mūsdienu organizāciju
vadīšana
Uzņēmumu un iestāžu

NORGES HANDELSHOVSKOLE,
NORWEY
“MASTER OF SCIENCE IN
INTERNATIONAL BUSINESS”

Cilvēkresursu menedžments
Bizness un īpašums
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Kapitāla budžets
Investīcijas
Mikroekonomikas teorija
Ekonomikas vēsture 19.-20.gs.
Starptautiskais zvejniecības
menedžments

Tīklveida menedžments
Mārketings un komunikācijas
Starptautiskā likumdošana

DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE
“SABIEDRĪBAS UN IESTĀŽU
VADĪBA”

UNIVERSITY OF ABERDEEN
BUSINESS SCHOOL (SCOTLAND)
“HUMAN RESOURCE
MANAGEMENT”
WWW.

vadības tiesiskā vide
Psiholoģija vadībā
Darbs ar personālu un
personāla mijiedarbības
process
Korupcija un tās novēršana
Finansu analīze

Lēmumu pieņemšana biznesā
Jaunākās portfolio teorijas
Starptautiskā tirdzniecība, izaugsme
un attīstība

Grāmatvedība un finanses

Domāšanas sistemoloģija
Zinātniski pētnieciskā
darba organizācija un
analīze
Problēmas un risinājumi
socioloģiskajās teorijās
Darbs ar biroja
programmatūru
Saskarsmes kultūra vadībā
Garīgums kā mijiedarbības
līdzeklis
Svešvalodas
Maģistra darba izstrāde 20
KP
Maģistra profesionālā
prakse 26 KP
100 KP

NORGES HANDELSHOVSKOLE,
NORWEY
“MASTER OF SCIENCE IN
INTERNATIONAL BUSINESS”

Starpkultūru biznesa komunikācija

Maģistra darba izstrāde

Maģistra darba izstrāde

40 KP

60 P

2.1.10. STUDĒJOŠIE.
2.1.10.1. Studējošo skaits.
Tab.Nr.2.2.10.1.1. Studējošo skaita dinamika programmā
DU

Limbaži

Balvi

Dobele

Madona

Kopā

1.
st.g.

2.
st.g.

3.
st.g.

1.
st.g.

2.
st.g.

3.
st.g.

1.
st.g.

2.
st.g.

3.
st.g

1.
st.g.

2.
st.g.

3.
st.g.

1.
st.g.

2.
st.g

3.
st.g.

2002/2003
2003/2004
2004/2005
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009

53
68
86
105
87
69
42

51
68
87
89
89
69

51
68
76
96
92

24
31
18
33
19
21

24
31
18
31
14

24
27
21
30

29
31
48
34
25
-

29
31
42
34
23

29
21
43
53

27
21
-

27
21
-

27
19
-

29
26
-

25
24
-

23
23
-

53
199
392
617
488
450
344

2009/2010

18

50

109

-

20

14

-

-

-

-

-

-

-

-

-

211

53

DU

Limbaži

Balvi

Dobele

Madona

Kopā

1.
st.g.

2.
st.g.

3.
st.g.

1.
st.g.

2.
st.g.

3.
st.g.

1.
st.g.

2.
st.g.

3.
st.g

1.
st.g.

2.
st.g.

3.
st.g.

1.
st.g.

2.
st.g

3.
st.g.

2010/2011

22

27

87

-

-

20

-

-

-

-

-

-

-

-

-

136

2011/2012

27

22

16

-

-

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

70

2012/2013

19

21

20

60

2013./2014

14

19

15

48

2014./2015

12

9

10

31

2015./2016

11

8

7

26

2016./2017

10

10

9

2.1.10.2. Pirmajā studiju gadā imatrikulēto studējošo skaits.
Tab.Nr.2.2.10.1.2.

Balvi
1.
st.g.
24
31
18
33
19
20

Limbaži
1.
st.g.
29
31
48
34
25
-

Dobele
1.
st.g.
27
21
-

Madona
1.
st.g.
29
26
-

Kopā

2002/2003
2003/2004
2004/2005
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009

DU
1.
st.g.
53
68
86
105
87
69
40

2009/2010

13

-

-

-

-

13

2010/2011

27

-

-

-

-

27

2011/2012

21

-

-

-

-

21

2012/2013

19

19

2013/2014

13

13

2014./2015

12

12

2015./2016

11

11

2016./2017

10

10

54

53
147
198
197
154
113
60

2.1.10.3. Absolventu skaits.
Tab.Nr. 2.2.10.1.3. Absolventu skaita dinamika programmā

2004/2005
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014./2015
2015./2016
2016./2017

DU
45
51
62

Balvi
21
26

Limbaži
16
14

65
34
28
11
16
20
14
5
9

24
12
16
5

36
16
-

Dobele
21
16
-

Madona
21
-

Kopā
45
109
139
162
125
62
44
16
16
20
14
5
9

2.1.10.4. Studējošo aptauju rezultāti un to analīze.
Profesionālās maģistra studiju programmas „Sabiedrības un iestāžu vadība” veiksmīgai
realizācijai, turpmākai attīstībai un atgriezeniskās saiknes nodrošināšanai studiju gada
beigās tiek veikts studiju programmas izvērtējums (sk.7. pielikums), kura mērķis ir apzināt
studiju procesa norisi būtiskāko aspektu griezumā. Studējošo aptauju rezultāti ir vērtīgs un
noderīgs materiāls programmas attīstībai un pilnveidei.
Tab.Nr.2.1.10.4.1. Studiju kursu izvērtējums par 2006. – 2016. St. g.

2006./2007.
2007./2008.
2008./2009.
2009./2010.
2010./2011.
2011./2012
2012./2013
2013./2014
2014./2015
2015./2016.
2016./2017
vidēji

Studiju kursa svarīgums
4,8
4,7
4,6
4,8
4,7
4,8
4,7
4,8
4,8
4,7

Pasniegšanas līmenis
4,6
4,5
4,6
4,7
4,8
4,8
4,8
4,7
4,8
4,7

4,73

4,68
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Vai Jūs apmierina izvēlētā studiju programma kopumā?
Tab.Nr.2.1.10.4.2.

2006./2007.
2007./2008.
2008./2009.
2009./2010.
2010./2011.
2011./2012
2012./2013
2013./2014
2014./2015

Pilnīgi apmierina %
57
62
65
60
68
67
68
65
57,14

Pamatā apmierina %
39
35
32
35
29
29
27
40
19,05

Daļēji apmierina %
4
3
3
5
3
4
5
5
Nav iespējams
izvērtēt
23,81%

64

33.25

4

2016./2017.
vidēji

Kā Jūs vērtējat studiju procesa nodrošinājumu ar mācību literatūru un metodiskajiem materiāliem?
Pietiekams – 57%, Daļēji pietiekams – 43%.
Vai Jūs studiju procesā izmantojat e-studiju vidi un e-materiālus?
Jā, bieži – 73%, Jā, bet reti. - 27%
Kā Jūs vērtējat docēšanas kvalitāti kopumā? Lūdzu, pamatojiet savu atbildi.
Augsta – 80, 95%,
vidēja – 19,05%
Augsta – 100%
Augsta – 100%

Komentāros ir atzīmēts: „Universitātē strādā profesionāli pasniedzēji”,
Ir savākta izcila pasniedzēju komanda”.
Kā Jūs vērtējat studiju kursu saturu un to izklāstu? Lūdzu, pamatojiet savu atbildi.
Augsta – 80, 95%, vidēja – 19,05%

Skaidrs, loģisks un saprotams – 80%;
Daļēji skaidrs,daļēji loģisks un daļēji saprotams -20%
Skaidrs, loģisks un saprotams -

100.00%

Komentāri: „Tiek sniegts priekšstats, ievirze.
Izklāsts un saturs apmierina. Nav ne par daudz, ne par maz. Tieši kā
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vajag.”
Kā Jūs vērtējat apgūto studiju kursu vērtēšanas prasības? Lūdzu, pamatojiet savu atbildi.
Skaidras, loģiskas un pamatotas – 76,19%,
Daļēji skaidras, daļēji loģiskas un daļēji pamatotas- 23,81%
Skaidras, loģiskas un pamatotas – 80%,
Daļēji skaidras, daļēji loģiskas un daļēji pamatotas- 20%
Skaidras, loģiskas un pamatotas -

50.00%

Daļēji skaidras, daļēji loģiskas un daļēji pamatotas -

50.00%

Lūdzu, izvērtējiet sadarbību ar pētnieciskā darba vadītāju! Lūdzu, pamatojiet savu atbildi.
Regulāra, pēc darba vadītāja iniciatīvas – 23,81%,
Regulāra, pēc darba vadītāja iniciatīvas – 42,86%,
Neregulāra, pēc nepieciešamības – 33.33%

Regulāra, pēc darba vadītāja iniciatīvas 20%,
Regulāra, pēc darba vadītāja iniciatīvas – 20%,
Neregulāra, pēc nepieciešamības – 60%
Neregulāra,

pēc

nepieciešamības

100.00%

Komentāri: Sakarā ar laika trūkumu.

Studējošā patstāvīgā darba apjoma prasības:
Skaidras, loģiskas un pamatotas -76,19%,
Daļēji skaidras, daļēji loģiskas un daļēji pamatotas – 23,81%
Skaidras, loģiskas un pamatotas - 40%,
Daļēji skaidras, daļēji loģiskas un daļēji pamatotas – 60%
Skaidras, loģiskas un pamatotas -

50.00%

Daļēji skaidras, daļēji loģiskas un daļēji pamatotas

50.00%

Vai studiju programmas nodrošinājums ar vieslektoriem bija pietiekams?
Jā, pietiekams -66,67%,
Nē, nepietiekams -23,61%,
Daļēji pietiekams – 9,52%
Jā, pietiekams - 60%,
Nē, nepietiekams - 40%,

Jā, pietiekams -

50.00%

Nē, nepietiekams -

50.00%

Komentāri: „Varētu vēl kādu lekciju kādos atsevišķos priekšmetos. Ļoti gribētos vēl kādu
iespēju komunicēt lekciju ietvaros. Vienmēr ar gudru un dzīves pieredzējušu pasniedzēju
gribas tikties biežāk, lai papildinātu zināšanas.
Kāda veida vieslekcijas Jūs vēlētos dzirdēt:
Informatīvi izglītojošas par kādu studiju kursu padziļinošas – 57,14%,
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Pārskata informatīvās par aktualitātēm studiju jomā – 33,33%,
Vispārizglītojoša rakstura vieslekcijas – 9,52%
Informatīvi izglītojošas par kādu studiju kursu padziļinošas – 20%,
Pārskata informatīvās par aktualitātēm studiju jomā – 80%,

Informatīvi izglītojošas par kādu studiju kursu
padziļinošas -

50.00%

Vispārizglītojoša rakstura vieslekcijas -

50.00%

Kādus literatūras avotus izmantojat studiju laikā visbiežāk?

Vai
Jūs
apmierina
studiju
programmas
[Studiju programmā iekļautie studiju kursi]

kopējā

struktūra?

Pilnībā apmierina – 57,14%, daļēji/pamatā apmierina – 38,10%, neapmierina- 4,76%
Pilnībā apmierina – 80%, daļēji/pamatā apmierina – 20%

Pilnībā apmierina -

100.00%

Vai
Jūs
apmierina
studiju
programmas
[Studiju kursu apjoms (kredītpunktu skaits)]

kopējā

struktūra?

pilnībā apmierina - 61,9%, daļēji/pamatā apmierina- 33,33%, neapmierina-4,76%
pilnībā apmierina - 80%, daļēji/pamatā apmierina- 20%,
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Pilnībā
apmierina -

100.00%

Vai
Jūs
apmierina
[Prakses norises laiks]

studiju

programmas

kopējā

struktūra?

pilnībā apmierina -66,67%, daļēji/pamatā apmierina -23,81%, neapmierina -4,76%
pilnībā apmierina -20%, nav iespējams izvērtēt – 80%
Pilnībā apmierina

100.00%

Vai
Jūs
apmierina
[Prakses saturs un vieta]

studiju

programmas

kopējā

pilnībā apmierina -57,14%, daļēji/pamatā apmierina -19,05%,
pilnībā apmierina -20%, nav iespējams izvērtēt – 80%
Pilnībā apmierina

100.00%

Vai Jums ir skaidri katra studiju kursa sasniedzamie rezultāti?

Jā – 80,95%, daļēji – 19,05%
Jā – 80%, daļēji – 20%
Jā

-

100.00%

Cik nodarbību % Jūs esat apmeklējis/-usi?

80-10% - 95,24%; 60-79% - 4,76%
80-100% - 100%;
80
100% -

100.00%

Vai studējošie var ietekmēt studiju procesu un satura kvalitāti?

Jā – 89,47%, Nē – 10,53%
Jā – 100%
Gatavojot referātus un prezentācijas par aktuālām tēmām
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struktūra?

Ar diskusijām un sarunām.
Apmeklētība, attieksme, ieteikumi
Gatavojot projektus, prezentācijas par aktuālām tēmām
Jā 100.00%
Ar šīs anketas palīdzību.
Ar ieinteresētību un jaunu ideju ģenerēšanu.
Varbūt pievienot vēl kādu tikšanās reizi ar pasniedzējiem, jo divas dienas satikt
pasniedzēju pusgadā nepietiek, lai ieliktu pietiekamu priekšstatu par studiju kursu.
Lai ziemas periodā ir siltas mācību telpas.
Kā Jūs vērtējat nodrošinājumu ar studijām nepieciešamo literatūru un metodiskajiem
materiāliem?

Pietiekams – 47,37%, Daļēji pietiekams – 36,84%, Nepietiekams – 15,79%
Pietiekams – 20%, Daļēji pietiekams – 80%,
Pietiekams -

50.00%

Daļēji pietiekams -

50.00%

Vai Jūs piedalāties/plānojat piedalīties Erasmus+ aktivitātēs?

Jā – 10,53 %, Nē – 52,63 %, Neesmu par to domājis – 36,84%
Jāatzīmē, ka sakarā ar programmas realizāciju nepilna laika studijās, tad līdzdalība
Erasmus+ aktivitātēs mūsu programmā nav iespējama.

Jā – 20 %, Nē – 40 %, Neesmu par to domājis – 40%

Kopumā izvērtējot studējošo apmierinātību ar izvēlēto programmu, jāatzīmē, ka ar lielāko
daļu no docētājiem ir nodibināta laba, pozitīva sadarbība, ar dažiem docētājiem atzīmēta
īpaši veiksmīga sadarbība. Studējošie arī atzīmē, ka ir veiksmīgi izvēlēts prakses ilgums
un kvalitāte.

2.1.10.5. Absolventu aptauju rezultāti un to analīze.
Profesionālās maģistra studijas programmas „Sabiedrības un iestāžu vadība” efektīvas
funkcionēšanas nodrošināšanai un turpmākās attīstības sekmēšanai tiek uzturēti pastāvīgi
kontakti ar absolventiem un darba devējiem. Sadarbība realizējas gan tiešā saziņā ar
absolventiem un darba devējiem, gan veicot aptaujas. Šāda veida kontakti nodrošina
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atgriezenisko saikni ar darba tirgus dalībniekiem – darba devējiem un diplomētiem
speciālistiem. Aptauju rezultāti un izteiktie ierosinājumi un priekšlikumi ļauj dinamiski
reaģēt uz izmaiņām darba tirgū un pieprasījumu pēc kvalificētiem speciālistiem.
Aptaujas tika piedāvātas uzņēmumu un iestāžu vadītājiem, kuros darbojas programmas
absolventi un studējošie ar lūgumu izteikt savu viedokli par programmu no darba devēja
pozīcijām (pielikums Nr.10).
Kā rāda darba devēju aptaujas rezultāti, maģistra studiju programmas „Sabiedrības un
iestāžu vadība” absolventu sagatavotību darba tirgum Latvijā un pasaulē ir vērtējama kā
laba, viņiem piemīt mērķtiecība darbā, atbildības izjūta, disciplinētība, iniciatīva darbā,
vēlme mācīties, pilnveidoties profesionāli, spēja strādāt ar cilvēkiem, komunikabilitāte,
plašs redzesloks. Tātad, programmas absolventu augsto konkurētspēju balsta arī viņu
personiskās īpašības – absolventa talants, darba spējas un motivācija. Pozitīvi vērtējams ir
atzinums, ka visi darba devēji uzskata, ka absolventi iegûtâs zinâšanas izmanto savâ
profesionâlajâ darbâ, kâ arî viņiem ir iespējama karjeras izaugsme. Kā svarīgākās
prasības, pieņemot darbā jaunus darbiniekus, tiek nosaukts maģistra grāds nozarē,
datorprasmes, iepriekšējā darba pieredze un komunikācijas prasmes. Kopumā aptaujas
materiāli liecina, ka lielākā daļa absolventu nekļūdīgi izvēlējušies studiju programmas
apguvi un augstu vērtē studijās iegūtās zināšanas.
Galvenā programmas priekšrocība ir tā, ka piedāvāto studiju kursu saturs ir līdzsvarots
starp piedāvātajām jomām, īpaši atzīmējams ir fakts, ka studējošajiem piedāvātie
patstāvīgie darbi (maģistra darbs, referāti, praktiskie darbi, prakses uzdevumi) dod
iespēju saistīt programmā iegūtās zināšanas ar reālu profesionālu darbību darba vietās.
Ar iegūtiem aptauju rezultātiem tika iepazīstināti programmas docētāji, universitātes
vadība, administratīvais personāls, kā arī programmas studenti.
Atgriezeniskās saiknes uzturēšanai un studiju programmas kvalitātes uzlabošanai veikta
arī darba devēju, kuru uzņēmumā vai iestādē strādā maģistra studiju programmas
absolventi, aptauja. Apkopojums atspoguļots pielikuma materiālos (pielikums Nr.10).
Absolventu anketas tiek apspriestas programmas Padomes sēdēs, kā arī IVF Domes
sēdēs. Biežāk sastopamos ieteikumus lietderīgi ņemt vērā studiju programmas tālākai
pilnveidei.
Apkopojot maģistra studiju programmas „Sabiedrības un iestāžu vadība” absolventu
nodarbinātību, var minēt dažas galvenās tendences. Galvenokārt absolventi turpina
darbu, kuru viņi veica iestājoties programmā, liela daļa no absolventiem ir pašvaldību vai
to struktūrvienību vadītāji, Valsts pārvaldes iestāžu vadītāji vai vadošie speciālisti,
neliela daļa arī privātajā sektorā. Tomēr lielākā daļa no absolventiem atzīmē, ka pēc
studiju beigšanas viņiem ir lielāka iespēja saglabāt darba vietas (bezdarba situācijā
Latgales reģionā īpaši), kā arī plānot karjeras izaugsmi. Lielākoties maģistra studiju
programmas „Sabiedrības un iestāžu vadība” absolventu profesionālā darbība tiek
īstenota Latgales reģionā (Daugavpilī, Krāslavā, Preiļos, Rēzeknē, Līvānos, Jēkabpilī,
Balvos, Alūksnē, Gulbenē u.c.). Maģistra studiju programmas „Sabiedrības un iestāžu
vadība” vadības uzdevums ir atbalstīt un veicināt DU absolventu izaugsmi un
nodarbinātību, tāpēc tiek organizētas dažādas konsultācijas un tikšanās ar darba devējiem.
Diagrammā atspoguļota programmas absolventu nodarbinātība Latvijā.
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2.1.10.6. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā.
Studentu līdzdalība studiju programmas realizācijā ir vērojama ne tikai iesaistot viņus
programmas darba izvērtējumā, kā tas bija aprakstīts augstāk, bet arī tieši ar programmas
direktora starpniecību, risinot radušās problēmas starp docētāju un studējošajiem,
nodarbību laikiem, kursa realizācijas gaitu un citas.
Studējošo organizatoriskajās pilnsapulcēs studējošie aktīvi iesaistās diskusijās par
neskaidriem jautājumiem vai radušajām problēmām studiju kvalitātes nodrošināšanā, par
korekcijām studiju programmas realizācijas gaitā u.c. jautājumiem.

2.2.

DOKTORA
UZDEVUMI.

STUDIJU

PROGRAMMAS

“VADĪBZINĀTNE”

MĒRĶI

UN

2.2.1. Studiju programmas īstenošanas mērķi un uzdevumi
Studiju programmas mērķis:


nodrošināt augsta līmeņa studijas un aktīvu doktorantu zinātniski pētniecisko
darbību, dot iespēju doktorantiem padziļināti apgūt kompetences, kuras
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nepieciešamas patstāvīgai pētnieciskā darba veikšanai un tā pabeigšanai ar
oriģinālu un empīriski pārbaudītu rezultātu iegūšanu vadībzinātnes nozarē,
apliecinot starptautiski salīdzināmu pieredzi pētniecības darba īstenošanā, tā
organizēšanā un vadībā. Nodrošināt uz zinātņu pamatiem balstītas studijas, pēc
kuru apguves studējošie būtu spējīgi pilnvērtīgi realizēt valsts, pašvaldības iestāžu
un dažāda veida uzņēmumu ilgtspējīgu vadību gan vietējā, gan starptautiskā
mērogā, kā arī lai veicinātu minētās zinātnes attīstību Latvijā.
Programmas uzdevumi:
 nodrošināt doktorantiem iespēju paredzētajā studiju laikā sekmīgi apgūt
studiju programmu un iegūt vadībzinātnes doktora grādu (Dr.oec.) un tam
atbilstošās doktora intelektuālās, profesionālās, akadēmiskās un praktiskās
kompetences.
 veidot spējas mērķtiecīgi padziļināt savas zināšanas vadīšanā un sekmēt šo
zināšanu izmantošanu promocijas darba izstrādāšanā un profesionālās
darbības norisēs;
 apgūt zināšanas un prasmes par mūsdienu pētījumu metodēm un to
pielietojumu praksē;
 attīstīt praktiskās iemaņas mūsdienu augstskolas pedagoģiskajā darbībā;
 vispusīgi sekmēt kvalitatīvu zinātnisko pētījumu veikšanu un to rezultātu
publicēšanu vispāratzītos recenzējamos izdevumos;
 apgūt dialoga un savu uzskatu argumentācijas prasmi;
 apspriest doktorantu pieņēmumu un pētījumu rezultātus, lai veidotu
promocijas darbam nepieciešamās pētnieciskā darba iemaņas, tajā skaitā
kritiski radošās analīzes spējas.

2.2.2. Studiju programmas paredzētie studiju rezultāti
Studiju programmas sagaidāmie rezultāti:






Augstākās zinātniskās kvalifikācijas speciālistu sagatavošana vadībzinātnē.
Sabiedrības attīstībai nozīmīgu zinātnisku atklājumu veikšana.
Teorijai un praksei nozīmīgu promocijas darbu, monogrāfiju, mācību grāmatu
un mācību līdzekļu, zinātnisko publikāciju sagatavošana.
Zinātniskās pētniecības rezultātu popularizēšana starptautiskajās un vietējās
konferencēs un semināros, kā arī populārzinātniskos izdevumos.
Doktora studiju programma „Vadībzinātne” nodrošinās Boloņas procesa
noteikto kompetenču apguvi augstākā līmeņa studējošajiem.

2.2.3. Studiju programmas plāns
Studiju programmas plānu, kur redzams studiju kursu sarasts un to apjoms
kredītpunktos, sadalījums pa studiju programmas obligātās, ierobežotās izvēles vai brīvās
izvēles
daļām
var
apskatīt
BAT
un
DU
mājas
lapās.
(http://nodarbibas.turiba.lv/programma.asp?Progr=10160)
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Studiju kursu apraksti pieejami augstskolā H:\Studiju darbu uzdevumi, kā arī
katram studentam individuāli savā BATIS (Biznesa augstskolas Turība informācijas
sistēma), kā arī DU DUIS informatīvajā sistēmā.
2.2.4. Prasības uzsākot studiju programmu
Prasības studentiem uzsākot studiju programmu tiek norādītas BAT atbilstošā
studiju gada Uzņemšanas noteikumos, kas izdoti saskaņā ar Augstskolu likuma 46.panta
otro daļu, Ministru Kabineta 10.10.2006. noteikumiem Nr.846 “Noteikumi par prasībām,
kritērijiem un kārtību uzņemšanai studiju programmās” un BAT un DU Studiju
nolikumiem. (BAT Uzņemšanas noteikumus 2015./2016.studiju gadam var apskatīt
http://www.turiba.lv/lv/studijas/viss-par-iestasanos/294/), savukārt DU – DU mājas lapā.
2.2.5. Studiju programmas praktiskā īstenošana
Sastādot studiju programmu un organizējot darbu ar doktorantiem, tika ņemta vērā
gan Latvijas, gan arī citu valstu augstskolu pieredze, kā arī mērķa auditorijas specifika.
Kopējais apjoms – 120 KP (180 ECTS). Programma tiek īstenota latviešu un angļu
valodā.
Doktorantūras studiju programma „Vadībzinātne” apvieno visas trīs vadībzinātnes
nozarē esošās apakšnozares – izglītības vadība, sabiedrības vadība un uzņēmējdarbības
vadība. Students uzsākot studijas var izvēlēties, kuru no apakšnozarēm apgūt padziļināti.
Pilna laika doktorantūras studiju ilgums 3 gadi. Programmas kopējais KP apjoms
120 KP, no tiem teorētiskās studijas 40 KP un pētnieciskais darbs 80 KP.
Promocijas darba formas: disertācija; zinātnisku publikāciju kopa; monogrāfija.
Ieteicamais apjoms 120 – 150 lpp., bez pielikumiem.
Studiju programmas saturs ir izveidots atbilstoši zinātnes nozarei un nozarē
esošajām apakšnozarēm, tādējādi ļaujot doktorantam izvēlēties sev interesējošo studiju
virzienu. Studiju programmas saturu skatīt 1.tabulā.
2.2.5.1.tabula
Studiju programmas saturs
KP

Pārbaudes
veids

Pētniecības metodoloģija vadībzinātnēs

6

eksāmens

Mūsdienu vadības teorijas

6

eksāmens

Inovāciju menedžments

6

eksāmens

Kursa nosaukums
Obligātā daļa (A daļa)

Obligātās izvēles daļa (B daļa) – atbilstoši vadībzinātnes apakšnozarēm (doktorsemināri)
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Doktorsemināri
Uzņēmējdarbības apakšnozares doktorantiem
 Līderība un pārmaiņu procesi (daļēji tiek realizēts angļu
valodā) 3KP
 Biznesa komunikācija (tiek realizēts tikai angļu valodā)
3KP
Doktorsemināri
Sabiedrības vadības apakšnozares doktorantiem
 Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas realizēšana sabiedrībā (tiek
realizēts tikai angļu valodā) 3 KP
 Sabalansētās rādītāju sistēmas personīgās un korporatīvās
efektivitātes izvērtēšanai 3 KP
Doktorsemināri
Izglītības vadības apakšnozares doktorantiem
 Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas realizēšana izglītībā 3 KP
 Izglītības kvalitātes vadība 3 KP

6

Diferencēta
ieskaite

6

Diferencēta
ieskaite

6

Diferencēta
ieskaite

Vadītāja pašizaugsmes tehnoloģijas

2

Eksāmens

Starpkultūru komunikācijas vadība

2

Eksāmens

Vadības tiesiskie aspekti

2

Eksāmens

Globalizācijas procesi sabiedrībā

2

Eksāmens

Brīvās izvēles daļā (C daļā)

Kopā C daļas kursi

6

Promocijas eksāmens Vadībzinātnē

6

Promocijas
eksāmens

Promocijas eksāmens Svešvalodā

4

Promocijas
eksāmens

Promocijas darba izstrādāšana un akadēmiskās diskusijas

80

Kopā programmā

120

Kopīgā studiju programmā katra no augstskolām realizē sekojošas daļas:
Realizējošā
Augstskola

Realizē abas AII
kopā *

BAT

Studiju kurss
X

Pētniecības metodoloģija vadībzinātnēs

X

Mūsdienu vadības teorijas
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DU

X

Inovāciju menedžments
Līderība un pārmaiņu procesi

X

Biznesa komunikācija

X
realizēšana

X

Sabalansētās rādītāju sistēmas personīgās un
korporatīvās efektivitātes izvērtēšanai

X

Ilgtspējīgas
izglītībā

X

Ilgtspējīgas
sabiedrībā

attīstības

attīstības

stratēģijas

stratēģijas

realizēšana

Izglītības kvalitātes vadība

X

Vadītāja pašizaugsmes tehnoloģijas

X

Starpkultūru komunikācijas vadība

X
X

Vadības tiesiskie aspekti

X

Globalizācijas procesi sabiedrībā
Promocijas eksāmens Vadībzinātnē

X

Promocijas eksāmens Svešvalodā

X

Promocijas darba izstrādāšana un akadēmiskās
diskusijas

X

*Studiju

kursam ir divi docētāji, katrs docē noteiktu daļu studiju programmas. Promocijas
eksāmeni tiek pieņemti kopējā promocijas eksāmena komisijā. Promocijas darba
izstrādāšana un akadēmiskās diskusijas tiek vērtētas kopīgā doktorantūras programmas
padomē.
Tādējādi procentuālais sadalījums starp studiju programmā iekļautajiem studiju
kursiem ir sekojošs:
 43.75% no studiju programmas realizē Daugavpils universitātes docētāji;
 25% no studiju programmas realizē Biznesa augstskolas Turība docētāji;
 31.25% no studiju programmas tiek realizēti kopīgi.

Doktora studiju programmas „Vadībzinātne” D135H
nodrošinājums ar docētājiem DU
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studiju kursu

Kursa
kods

Docētājs

Kursa nosaukums

1.semestris (18-20 KP)
A daļa

AOBL-Obligātie kursi (10KP)

VadZD002

Augstskolu pedagoģija un vadība

Asoc.prof. I.Lūka
prof. I.Kokina

VadZD001

Pētniecības metodoloģija vadībzinātnēs

Prof. J.Davidova
Prof. V.Zariņa
Doc. O.Onževs (2016.g.)

A daļa

INDPETN – individuāli pētniecības darbs un promocijas darba
izstrādāšana (6 KP)

VadZD003

Promocijas darba izstrādāšana un akadēmiskās diskusijas I

C daļa

BRIIZV – brīvās izvēles kursi (2-4 KP)

VadZD010

Vadības tiesiskie aspekti

Darbu vadītāji

Prof. J.Načiščionis
prof. J.Teivāns-Treinovskis

VadZD009

Vadītāja pašizaugsmes tehnoloģijas

prof. I.Kokina

2.semestris (20-22 KP)
A daļa

AOBL-Obligātie kursi (8 KP)

VadZD012

Inovāciju menedžments

Prof. J.Davidova

VadZD011

Mūsdienu vadības teorijas

prof. I.Kokina

A daļa

INDPETN – individuāli pētniecības darbs un promocijas darba
izstrādāšana (10KP)

VadZD004

Promocijas darba izstrādāšana un akadēmiskās diskusijas II

C daļa

BRIIZV – brīvās izvēles kursi ( 2-4 KP)

VadZD014

Globalizācijas procesi sabiedrībā

Prof. V.Zahars

VadZD013

Starpkultūru komunikācijas vadība

prof. Dr.Ph, Dzintra Iliško

Darbu vadītāji

prof. Dr.phyl., Elīna Vasiļjeva
3.semestris ( 20KP)
A daļa

INDPETN – individuāli pētniecības darbs un promocijas darba
izstrādāšana (14 KP)

VadZD005

Promocijas darba izstrādāšana un akadēmiskās diskusijas III
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Darbu vadītāji

Kursa
kods

Docētājs

Kursa nosaukums

B daļa

BOBLIZV – Obligātās izvēles kursi (6 KP)

Modulis

UZNDAR – Uzņēmējdarbība

VadZD016

Biznesa komunikācija

Dr.sc.soc. Andris Pētersons

VadZD015

Līderība un pārmaiņu procesi

PhD Suat Begec (Turcija)
A.Čirjevskis

Modulis

SABVAD – Izglītības vadība

VadZD017

Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas realizēšana sabiedrībā

Prof. PhD Kr. Bezzina (Malta)
prof. Dr.Ph, Dzintra Iliško

VadZD018

Sabalansētas rādītāju sistēmas
efektivitātes izvērtēšana

personīgās

un

Modulis

IZGVAD – Sabiedrības vadība

VadZD019

Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas realizēšana izglītībā

korporatīvās

prof. I.Kokina

Prof. PhD Kr. Bezzina (Malta)
prof. Dr.Ph, Dzintra Iliško

VadZD020

Izglītības kvalitātes vadība

Prof. J.Davidova

4.semestris (20 KP)
A daļa

INDPETN – individuāli pētniecības darbs un promocijas darba
izstrādāšana (16KP)

VadZD006

Promocijas darba izstrādāšana un akadēmiskās diskusijas IV

Darbu vadītāji

PROMEKS – promocijas eksāmeni (4KP)
VadZD021

Promocijas eksāmens svešvalodā

5.semestris (20 KP)

A daļa

INDPETN – individuāli pētniecības darbs un promocijas darba
izstrādāšana (14 KP)

VadZD007

Promocijas darba izstrādāšana un akadēmiskās diskusijas V
PROMEKS – promocijas eksāmeni
(6 KP)
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Darbu vadītāji

VadZD022

Promocijas eksāmens vadībzinātnē

Kursa
kods

Docētājs

Kursa nosaukums

6.semestris (20 KP)
A daļa

INDPETN – individuāli pētniecības darbs un promocijas darba
izstrādāšana (20 KP)

VadZD008

Promocijas darba izstrādāšana un akadēmiskās diskusijas VI

Darbu vadītāji

Studiju programmas apguve notiek lekcijās, semināros, doktorsemināros,
kolokvijos, konferencēs, projektos un konsultācijās ar programmas realizācijā
iesaistītajiem mācībspēkiem un zinātniskajiem vadītājiem, kā arī patstāvīgajās studijās.
Studiju realizācijas formu izvēli nosaka mūsdienīgas pasniegšanas pieejas
(kognitīvā pieeja, pētnieciskā pieeja, radošā pieeja, problēmrisinājuma pieeja, autonomas
studijas) un metodes (vispārīgās studiju metodes, zinātniskās informācijas analīze un
apkopošana, informācijas vākšana, sistematizācija, prezentācija). Studiju procesā
izmantotās programmas īstenošanas formas veicina teorētisko zināšanu apguvi un
paplašināšanu, attīsta kritisko un radošo domāšanu, prasmi diskutēt un argumentēt savu
viedokli, prasmes un iemaņas izmantot aktīvās mācību metodes, analizēt un apkopot
informāciju, sastādīt skaidri strukturētus darbības plānus.
Nodarbības notiks sesiju veidā, pārmaiņas Rīgā un Daugavpilī, piedaloties abu
augstskolu doktorantiem un mācībspēkiem. Šāda studiju procesa organizācija sekmēs
ciešāku kontaktu veidošanos un zinātnisko sadarbību.
Starpaugstskolu Vadībzinātnes doktora programmas īstenošanu nodrošinās
Doktorantūras Studiju Padome, kurā darbosies trīs mācībspēki no BAT un trīs no DU, kas
koleģiāli vienosies par visiem pārvaldības jautājumiem.
2.2.6. Vērtēšanas sistēma
Pārbaudījumos tiek vērtētas studentu zināšanas, prasmes un iemaņas, kuras ir
noteiktas studijukursu aprakstos.
Galvenās pārbaudes formas studiju programmas apguves laikā ir ieskaite (ar
diferencēto vērtējumu), studiju kursu noslēguma pārbaudījumi un divi promocijas
eksāmeni.
Kārtējie pārbaudījumi – ir studiju kursa apguves laikā organizētie pārbaudījumi.
Kārtējos pārbaudījumus organizē un vada studiju kursa docētājs. Kārtējo pārbaudījumu
skaits ir noteikts studiju kursa programmā. Kārtējos pārbaudījumus docētājs vērtē ar
atzīmi 10 ballu sistēmā.
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Ieskaite ar diferencēto vērtējumu ir studiju kursā semestrim paredzēto studiju
rezultātu izpildes apkopojums, ko vērtē ar atzīmi 10 (desmit) ballu skalā. Diferencētā
ieskaite ir nokārtota, ja vērtējums nav zemāks par 4 (četrām) ballēm.
Studiju kursa noslēguma pārbaudījumi - ir pārbaudījumi, ar ko noslēdzas studiju
kursa apguve. Katra studiju kursa noslēguma pārbaudījuma veids ir noteikts studiju
programmā. Pārbaudījuma vietu un laiku nosaka konsultāciju un eksāmenu grafiks.
Studiju kursa noslēguma pārbaudījumu vērtējumi tiek reģistrēti pārbaudījumu atzīmju
lapās un augstskolu elektroniskajās sistēmās.
Studiju kursa noslēguma pārbaudījumu veidi ir:




Eksāmeni - pārbaudījums, kurā novērtē studenta iegūtās zināšanas, prasmes
un iemaņas attiecīgajā studiju kursā ar atzīmi 10 ballu sistēmā. Eksāmens ir
nokārtots, ja students iegūst atzīmi, kas nav zemāka par 4 ballēm (gandrīz
viduvēji). Eksāmenu pieņem studiju kursa docētājs.
Ieskaite - pārbaudījums, kurā, pamatojoties uz kārtējo pārbaudījumu
rezultātiem vai/un ieskaites darba rezultātiem, vērtējums ir “ieskaitīts” vai
“neieskaitīts”, iekavās norādot vērtējumu 10 ballu sistēmā. Ieskaiti pieņem
studiju kursa mācībspēks vai komisija, ja to paredz studiju programma. Ar
ieskaiti tiek vērtēta dalība promocijas darba izstrādāšanā un akadēmiskajās
diskusijās par doktoranta pētniecisko un zinātnisko darbs.

Promocijas eksāmeni - eksāmeni, kurā pārbauda doktoranta zināšanas par
attiecīgās zinātņu nozares un apakšnozares mūsdienu teorētiskajām atziņām un
pielietojamajām pētījumu metodēm.
Mācību sasniegumu vērtēšana tiek veikta 10 ballu skalā, vadoties pēc šādiem
kritērijiem:





Iegūto zināšanu apjoms un kvalitāte;
Iegūtās prasmes un iemaņas;
Attieksme pret mācīšanos;
Mācību sasniegumu attīstības dinamika.

Vērtēšanas sistēmu veido attiecīgā studiju kursa mācībspēks, atbilstoši studiju kursa
kredītpunktu un stundu apjomam, vērtēšanas sistēma ir norādītas katrā studiju kursa
programmā. Visu šo sistēmu reglamentē pārbaudījumu nolikums, studiju nolikums,
nolikums par studiju darbu izstrādāšanu un aizstāvēšanu, prasības studentu patstāvīgi
izstrādājamo darbu noformēšanai.
Vērtējot studiju programmas apguvi, tiek ievēroti šādi pamatprincipi:
 Zināšanu un prasmju vērtēšanas atklātība – atbilstoši izvirzītajiem
Programmas mērķiem un uzdevumiem, kā arī studiju kursa mērķiem un
uzdevumiem, ir noteikts prasību kopums pozitīvai izglītības sasniegumu
vērtēšanai;
 Vērtējuma obligātuma princips - nepieciešams iegūt pozitīvu vērtējumu par
programmas satura apguvi.
Lai padarītu vērtēšanas sistēmu „caurspīdīgāku” un studentiem saprotamāku, katrā
studiju kursu programmā ir norādīts kontroldarbu un patstāvīgo darbu skaits un to
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procentuālais īpatsvars gala atzīmes iegūšanai, procentuālais svars ir norādīts arī
eksāmenam. Attiecīgi šis atzīmes students var redzēt arī savā BATIS, un tādejādi sekot
līdzi savām sekmēm.
2.2.7. Studiju programmas izmaksas
Plānojot studiju programmu izmaksas, programmu realizācijai tiek piešķirts
aptuveni konstants, pat pamazām pieaugošs finansējuma apjoms, mērot relatīvi pret
prognozētajiem programmas ieņēmumiem. Līdz ar to tiek nodrošināta stabila studiju
programmu kvalitāte, vienlaicīgi nodrošinot arī ekonomisko efektivitāti.
2.2.8. Salīdzinājums ar citām augstskolām
2.2.8.1.tabula
Studiju programmas saskaņotība ar Latvijas augstskolu prasībām
Augstskola/
Kritēriji

Biznesa Augstskola
Turība

Programmas
nosaukums

Vadībzinātne

Vadībzinātne

Piešķiramais grāds

Vadībzinātnes
doktors (Dr. oec.)

Vadībzinātnes
Vadībzinātnes
doktors
(Dr. doktors
(Dr.
sc.adminstr.)
sc.adminstr.)

Studiju ilgums

3 gadi

3 – 4 gadi

Studiju
sadalījums

Latvijas
Universitāte

studiju Obligātā daļa
kursu Obligātie
kursi (A daļa) 28KP daļa) 8KP

RSEBAA; VeA;
BA
Biznesa vadība

3 – 4 gadi
(A Obligātie
studiju
priekšmeti 25 KP

Brīvās
izvēles Obligātās
izvēles
studiju kursi (C daļa (B daļa) 6KP
daļa) 6KP
Brīvās izvēles daļa
Profesionālas
(C daļa) 30KP
izvēles studiju kursi
(B daļa) 6KP
Promocijas
darba
Promocijas
darbs
izstrādāšana 100KP
80KP

Daļējās
studiju
10 KP

izvēles
priekšmeti

Brīvās
studiju
5KP

izvēles
priekšmeti

Pētnieciskais darbs
80KP
Kopējais KP skaits

120 KP

144 KP

120KP

Promocijas darbs

80KP

100KP

72KP
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Studiju
(gadā)

maksa 2276 EUR

2150 EUR

3190 EUR

Salīdzināšanā konstatēts, ka augstskolas piemēro divas pieejas studiju
organizēšanā: vienā gadījumā akcents tiek likts uz A daļas kursiem, otrā gadījumā uz C
daļas kursiem. Pieejas izvēles pamatā acīmredzot ir doktorantu skaits: jo tas ir lielāks, jo
zinātniskās darbības spektrs ir plašāks. Šādā situācijā pareizāka ir LU pieeja. Turpretī, ja
doktorantu skaits ir neliels, lietderīgāk zinātnisko potenciālu koncentrēt, lai ar laiku
iespējams izveidotu savu zinātnisko skolu.
Ņemot vērā Programmas mērķi un uzdevumus, tika novērtēts, vai promocijas
darba izstrādāšanai un ar to saistītām aktivitātēm noteiktais studiju laiks un attiecīgi
kredītpunktu skaits ir adekvāts citu Latvijas augstskolu praksei.
Salīdzināšanai izvēlēta viena doktorantūras studiju programma kas tiek realizēta
Somijā Tamperes Universitātē (University of Tamere) un otra studiju programma ir
apvienotā doktora studiju programma, kuru realizē trīs augstskolas – Ekonomikas un
vadības Universitāte (Lietuva), Arhus Universitāte (Dānija) BI Norvēģijas biznesa skola
(Norvēģija), Tartū Universitāte (Igaunija). Programmu salīdzinājumu skatīt 3.tabulā.
2.2.8.2.tabula
Vadībzinātnes doktora studiju programmu salīdzinājums
Universitāte

Daugavpils
Universitāte
Biznesa
Turība

augstskola

ISM University of University
of
Management
and Tampere (Somija)
Economics (Lietuva)
Aarhus
(Dānija)

University

BI
Noerwegian
business
school
(Norvēģija)
Tartu
University
(Igaunija)
Programmas
nosaukums

Vadībzinātnes

Vadīšana
administrēšana

Studiju ilgums

3 gadi

4 – 6 gadi

4 gadi

Kopējais apjoms

120 KP

36 ECTS (24 KP)

240 ECTS (160 KP)

Promocijas darbs

80 KP

Netiek piešķirti KP

180 ECTS (120 KP)

36 ECTS (24 KP)

60 ECTS (40 KP)

 Inovācijas un
uzņēmējdarbība
 Pārvaldība un

 Administratīvās
zinātnes
 Ekonomika un

Studiju
apjoms
Programmas
virzieni

kursu 40 KP
 Uzņēmējdarbības
vadība
 Sabiedrības vadība
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un Vadībzinātnes
ekonomika

un

Iegūstamais grāds

 Izglītības vadība

līderība
 Cilvēkresursu
vadība
 Stratēģija un
mārketings
 Finanses un risku
vadība
 Pārmaiņu vadība
un organizācijas
attīstība
 Operāciju vadība
 Korporatīvā un
sociālā atbildība

uzņēmējdarbības
vadība
 Sociālās zinātnes

Vadībzinātnes doktors

Vadībzinātnes doktors

Vadībzinātnes
doktors;
Zinātnes
doktors
uzņēmējdarbības
vadībā

Studiju procesa organizācija Baltijas doktora studiju programmā:
Studiju programmu realizē četras lielas augstākās izglītības iestādes apvienojot to
akadēmisko potenciālu un resursus, lai kopējiem spēkiem sagatavotu starptautiskus
doktorantūras studentus. Šīs doktora studiju programmas mērķis ir attīstīt pētniekus, kuri
spēj veicināt esošās zināšanas un veikt augstas kvalitātes pētniecību, kuras mērķis ir
risināt attiecīgās sociālās un uzņēmējdarbības problēmas.
Obligātie studiju kursi:
 Sociālo pētījumu attīstība un metodoloģija I – 3 ECTS
 Sociālo pētījumu attīstība un metodoloģija II – 6 ECTS
 Zinātnes filozofija – 3 ECTS
Izvēles studiju kursi:
 Kvalitatīvās pētījumu metodes – 6 ECTS
 Kvantitatīvās pētījuma metodes: Daudzfaktoru statistika – 6 ECTS
 Specializācijas priekšmets ārvalstu universitātē – 6 ECTS
Vismaz viens studiju kurss ārvalstu universitātē – 6 ECTS
Galvenā atšķirība starp studiju programmām ir promocijas darba organizācija.
Apvienotajā studiju programmā studentiem netiek piešķirti KP par promocijas darba
rakstīšanu. Doktorantiem ir jāiziet akadēmiskā prakse 250 stundu apmērā, kuru laikā
doktorantiem ir jāpiedalās starptautiskās konferencēs, semināros, vasaras skolās un
pētniecības semināros, kā arī jāveic mācību darbs – jālasa lekcijas.
Lai gan studiju procesa organizācija Baltijas doktora studiju programmā atšķiras no
DU un BAT doktora studiju programmas, jāsecina, ka abu programmu mērķi ir
salīdzinoši līdzīgi un saistīti ar vadībzinātnes nozares attīstību.
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Studiju procesa organizācija Tamperes Universitātē:
Studiju programma sastāv no sekojošiem studiju virzieniem:






Orientācija doktorantūras studijām 5 ECTS
Metodoloģiskie pētījumi 15 ECTS
Studiju kursi, kuri palīdz doktorantūras studentam attīstīt zinātnisko
profesionalitāti 30 ECTS
Pētniecības semināri doktorantūras studijām 10 ECTS
Doktora disertācijas izstrāde 180 ECTS

Tamperes Universitātes studiju programmas sadalījums pa studiju daļām ir līdzīgs
DU un BAT studiju programmai. Tamperes Universitātes programmā ir par 40 KP lielāks
apjoms doktora disertācijas izstrādei, taču kopējais studiju kursu KP apjoms ir tāds pats.
Salīdzinot visas trīs studiju programmas, tad jāsecina, ka visvairāk studiju virzienus
piedāvā Baltijas doktorantūras studiju programma. Savukārt DU un BAT realizētā studiju
programma aptver visu zinātnes nozari un nodrošina studentiem iespēju pētīt jebkuru no
trīs apakšnozarēs esošajām tēmām. Visās trijās apskatītajās studiju programmās tiek
piešķirts vienāds zinātniskais grāds – vadībzinātnes doktors.
Kopumā, vērtējot programmu saturisko un organizatorisko daļu, jāsecina, ka studiju
programmu organizācija, lai arī ir atšķirīga, tomēr orientējas uz vadībzinātnes nozares
attīstību un doktora studiju studentu pētniecisko un zinātnisko attīstību.Veiktā
salīdzināšana apliecina, ka Augstskolas doktora studiju plāns ir pareizi strukturēts, jo tajā
tāpat, kā salīdzināšanai izvēlētajās augstskolās, ir divi posmi: radošo studiju posms, kas
ietver obligātos studiju kursus, profesionālās jeb specializācijas izvēles kursus un brīvās
izvēles kursus, un promocijas darba izstrādāšanas posms.
2.2.9. Informācija par studējošajiem

2.2.9.1. Pirmajā studiju gadā imatrikulēto studējošo skaits.
Tab.Nr.2.2.9.2

DU
1.
2.
st.g. st.g.

2013/2014

8

2014./2015

5

2015./2016

2

13

2016./2017

2

13

Turība
1.
2.
st.g. st.g.

Kopā

8
4
2
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9
4

21

Pārskata periodā studiju programmā DU ziemas semestrī tika imatrikulēti 6
studenti, plus 2 ārzemju studenti, kas kopā sastāda 8 studējošos. Rudens semestrī vēl DU
tika uzņemti 5 studējošie, savukārt BAT – 4 studenti. Visi pārskata periodā ir uzsākuši
studijas. Kopā tas sastāda 17 studējošos.

2.2.10. Studējošo aptaujas un to analīze
Doktorantūras studenti vērtējot studiju procesu bijuši kritiski un norādījuši uz
būtiskākajiem trūkumiem studiju procesā:






Nepieciešams savlaicīgāks nodarbību plānojums.
Doktorantus neapmierina bezvadu interneta ātrums augstskolas teritorijā.
Viszemāko novērtējumu no doktorantiem ir saņēmis informācijas pietiekamības
process, kas ir skaidrojams ar to, ka programma ir jauna un ir nepieciešams
pilnveidot sadarbību gan ar studentiem, gan Daugavpils kolēģiem;
Programmā esošo studiju kursu organizāciju doktoranti novērtējuši
salīdzinošiaugstu visi vērtējumi pārsniedz 4 punktus;Docētāju darbs arī tiek
vērtēts , kā labs, vērtējuma no 4 – 5;
„loti atzinīgi tiek vērtēta augtskolas mācību infrastruktūra.

Studējošo aptauja BAT 2015./2016.st.g.


2016./2017.st.g.
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2015./2016.st.g.





2016./2017.st.g.
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2015./2016.st.g.
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2016./2017.st.g.

2015./2016.st.g.





2016./2017.st.g.
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2015./2016.st.g.





2016./2017.st.g.
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2015./2016.st.g.





2016./2017.st.g.
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2015./2016.st.g.





2016./2017.st.g.
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2015./2016.st.g.





2016./2017.st.g.
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2016./2017.st.g.

Studējošo aptauja DU
Jāatzīmē, ka izvērtējumā piedalījās tikai 2 studenti.
Kā Jūs vērtējat docēšanas kvalitāti kopumā? Lūdzu, pamatojiet savu atbildi.
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Augsta kvalitāte – 100%
Augsta kvalitāte – 100%

- 100.00%
Augsta
kvalitāte
Komentāri no studējošo puses: „Docētāji ir kompetenti savās jomās; Docētāji ir ļoti
profesionāli, atsaucīgi; Lekciju materiāls ļoti labi pārdomāts;
Ļoti profesionālie pedagoģi.”
Kā Jūs vērtējat studiju kursu saturu un to izklāstu? Lūdzu, pamatojiet savu atbildi.
Skaidrs, loģisks, saprotams – 100%
Skaidrs, loģisks, saprotams – 85%, Daļēji

skaidrs,daļēji loģisks un daļēji saprotams – 15%
Skaidrs, loģisks un saprotams 100.00%
Komentāri: „Studiju programma ir orientēta uz nepieciešamo zināšanu, prasmju un
kompetenču ieguvi. Studiju kurss izveidots ļoti pārdomāti un logiski. Studiju kursa saturs
atbilst prāsībam un programmas nosaukumam. Varētu būt mazliet vairāk praktisko
nodarbību.”
Kā Jūs vērtējat apgūto studiju kursu vērtēšanas prasības? Lūdzu, pamatojiet savu atbildi.
Skaidras, loģiskas un pamatotas – 100%

Daļēji skaidras, daļēji loģiskas un daļēji pamatotas – 100%
Skaidras, loģiskas un pamatotas
-100.00%
Komentāri: “Skaidri saprotamas. Vienmēr tiekam informēti par vērtēšanas
prasībām.Vērtēšānas prasība ir augstā līmenī, objektīvas.Vērtēšanas prāsības tiek
izskaidrotas pirms pārbaudes darbiem vai eksāmeniem.”
Lūdzu, izvērtējiet sadarbību ar pētnieciskā darba vadītāju! Lūdzu, pamatojiet savu atbildi.
Regulāra, pēc darba vadītāja iniciatīvas – 100%

Regulāra, pēc studējošā iniciatīvas 50%, Neregulāra, pēc nepieciešamības – 50 %
Regulāra, pēc darba vadītāja iniciatīvas 60.00%
Regulāra, pēc studējošā iniciatīvas -

20.00%

Neregulāra, pēc nepieciešamības 20.00%
Komentāri: “Regulāra sadarbība gan pēc vadītāja, gan pašas iniciatīvas. Darba vadītājs ir
profesionāls un zinošs, vienmēr motivējoša, atbalstoša un pacietīga attieksme.
Darba vadītājs ir ļoti profesionāls, nepieciešāmības gadījumā visu laiku sniedz palīdzību
un atbalstu, prot motivēt. Sadarbība notiek regulāri, pēc abu pušu iniciatīvas.
Man paveicas ar darba vadītāju. Pozītīva un atsaucīga. Labprāt dalās ar pieredzi un
zināšanam.”
Studējošā patstāvīgā darba apjoma prasības:
Skaidras, loģiskas un pamatotas- 100%

Daļēji skaidras, daļēji loģiskas un daļēji pamatotas – 100%
Skaidras, loģiskas un pamatotas 100.00%
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Vai studiju programmas nodrošinājums ar vieslektoriem bija pietiekams?
Jā, pietiekams -100%
Jā, pietiekams -50%; nē, nepietiekams – 50%
Jā, pietiekams -

100.00%

Kāda veida vieslekcijas Jūs vēlētos dzirdēt:
Pārskata informatīvās par aktualitātēm studiju jomā-100%

Informatīvi izglītojošas par kādu studiju kursu padziļinošas – 50%
Pārskata informatīvās par aktualitātēm studiju jomā – 50%
Informatīvi izglītojošas par kādu studiju kursu padziļinošas - 40.00%
Vispārizglītojoša rakstura vieslekcijas

-

60.00%

Kādus literatūras avotus izmantojat studiju laikā visbiežāk?
Nozaru literatūra – 100%
Elektroniskās datu bāzes – 100 %
Resursi internet – 50%
Periodiskie izdevumi 100%
Uzziņu literatūra

100%

Nozaru literatūra

80%

Elektroniskās datu
bāzes

100%

Resursi internetā

100%

Vai
Jūs
apmierina
studiju
[Studiju programmā iekļautie studiju kursi]
Pilnībā apmierina – 100%

programmas

kopējā

struktūra?

programmas

kopējā

struktūra?

Vai
Jūs
apmierina
studiju
programmas
[Studiju kursu apjoms (kredītpunktu skaits)]
Pilnībā apmierina – 100%

kopējā

struktūra?

Pilnībā apmierina – 50 %
Daļēji apmierina – 50 %
pilnībā apmierina daļēji/pamatā
apmierina -

80.00%
20.00%

Vai
Jūs
apmierina
studiju
[Studiju kursu sadalījums pa semestriem]
Pilnībā apmierina – 100%
Pilnībā apmierina – 100%

pilnībā
apmierina -

100.00%

Pilnībā apmierina – 50 %
Daļēji apmierina – 50 %
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pilnībā apmierina

100.00%

Vai Jums ir skaidri katra studiju kursa sasniedzamie rezultāti?

Jā – 100%
Jā – 50%, nē – 50%
Jā
-

100.00%

Cik nodarbību % Jūs esat apmeklējis/-usi?

80-100% - 100%
80-100% - 50%; 60-79% - 50%
80100% (

100.00%

Vai studējošie var ietekmēt studiju procesu un satura kvalitāti?

Jā – 100%
Jā – 50%, nē – 50%
Jā 100.00%
Komentāri: “Uz sadarbību vērsts sadarbības process.
Ja mums ir vēlēšanās, mēs varam griezties pie pasniedzējiem par tēmas padziļināto izpēti
un pasniedzēji visu laiku ir ļoti pretimnākoši.
Vadītāja interesējas par to, kas mums ir aktuāls uz šo brīdi, lai organizētu
papildnodarbības.
Pastāvīgi ir labs dialogs ar pasniedzēju.”
Kā Jūs vērtējat
materiāliem?

nodrošinājumu ar studijām nepieciešamo literatūru un metodiskajiem

Daļēji pietiekams – 100%
Pietiekams – 50%; Daļēji pietiekams – 50%
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Pietiekams -

100.00%

Vai Jūs piedalāties/plānojat piedalīties Erasmus+ aktivitātēs?

Jā – 100 %
Jā – 50 %, Neesmu par to domājis/-usi – 50%
Jā 100.00%
Komentāri: “Esmu piedalījusies un plānoju piedalīties vēl, tā ir lieliska pieredze!
Vienreiz piedalījos un turpmāk arī plānoju piedalīties.
Piedalījos un piedalīšos projektā.
Kopumā izvērtējot studējošo apmierinātību ar izvēlēto programmu, jāatzīmē, ka ar visiem
docētājiem ir nodibināta laba, pozitīva sadarbība, pie kam, ar dažiem docētājiem ir
atzīmēta īpaši veiksmīga sadarbība.
12. Absolventu aptaujas un to analīze
Studiju programmai līdz šim vēl nav absolventu.

2014./2015. studiju gads – veiktās izmaiņas
2015./2016.studiju gads – veiktās izmaiņas
2016./2017. studiju gads – veiktās izmaiņas
Rūpējoties par Latvijas pozitīvu atpazīstamību un veidiem, kā uzturēt informatīvu saikni
ar dažādām mūsu sabiedrības grupām, Latvijas Institūts vērsās pie mums ar ideju un
palīdzības lūgumu, izsakot vēlmi regulāri sazināties ar studentiem, kas ir devušies studēt
uz ārvalstīm, un izveidot topošo absolventu tīklu, kurā ārvalstīs studējošie latvieši var
savstarpēji sazināties un apmainīties ar informāciju par to, kas notiek viņu dzimtajā zemē.
Šī iniciatīva palīdz veicināt izpratni par kultūras un sociālajiem notikumiem, kas
norisinās Latvijā, un nostiprina viņu emocionālo tuvību ar mājām.Kā apliecina Latvijas
institūta pārstāvji, tas ir abpusēji izdevīgi, jo studenti var sazināties un palīdzēt viens
otram esot ārvalstīs, kā arī viņi turpinātu saņemt informāciju par aktualitātēm Latvijā.
Savukārt Latvijas Institūts piedāvātu studentiem drukātus un elektroniskus informatīvos
materiālus par Latviju, ar mērķi attīstīt jauniešos valsts prezentēšanas un stāstu
veidošanas prasmes. Tā 2016.gada 26.septembrī notika augstākminētā iniciatīva, kurā
mūsu doktoranti aktīvi piedalījās.
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13. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā
Studējošie piedalās studiju procesa pilnveidošanā ik gadu aizpildot vairākas
aptaujas, par studiju kursu kvalitāti un docētāju profesionalitāti, kā arī par studiju procesa
organizāciju un materiāli tehnisko nodrošinājumu.
Studējošiem ir iespēja iesaistīties arī augstskolas Studējošo pašpārvaldē, tādējādi
piedalīties augstskolas darbības plānošanas un nodrošināšanas procesos.
2014./2015. studiju gads – veiktās izmaiņas
2014./2015. studiju gads – Virziena padomē ievēlēta doktorantūras “Vadībzinātnē”
1.kursa studējošā Olga Arhipova.

2015./2016.studiju gads – veiktās izmaiņas:
ERASMUS+ programma ir studentu mobilitātes programma, kas paredz studentu
studijas citu ES valstu augstskolās laika posmā no 3 mēnešiem līdz vienam gadam. Šīs
programmas mērķis ir attīstīt studentu izglītības veicināšanu, ārvalstu studiju pieredzes
attīstīšanu. Studentiem ir iespēja doties uz šādām valstīm:
Austrija, Bulgārija, Čehija, Horvātija, Igaunija, Īrija, Itālija, Lietuva, Polija, Portugāle,
Slovākija, Slovēnija, Spānija, Turcija,Vācija.
Dotajā atskaites periodā mobilitātes ir izmantojuši sekojoši doktoranti:
 Alisa Ciburevkina Viļņas Universitātē, Lietuvā laika periodā:


01.09.2015.-

31.12.2015;

Igors Golubevs Klaipēdas Universitātē, Lietuvā laika posmā: 01.09.2015.- 31.12.2015.
Tā bija lieliska iespēja iepazīties ar citas valsts pētniecisko darbību atbilstošo augstskolu
studiju programmās.

17. un 18.augustā (2016) DU studiju un pētniecības bāzē “Ilgas” notika DU
UNESCO/UNITWIN Katedras organizētā DU Doktorantu vasaras skola, kurā iesaistījās
arī doktorantūras Vadībzinātne doktoranti. Pirmās DU Doktorantu skolas darba
jautājumi bija:
1) iedziļināšanās kvantitatīvās pētīšanas metožu izmantošanā profesores Sarmas
Cakulas, vieslektores no Vidzemes augstskolas, vadībā;
2) ievada saruna par DU UNESCO katedras piedāvājumu doktorantiem, pretendentiem
un pētniekiem:
 sadarbībai trans-disciplināru pētījumu uzsākšanā un īstenošanā
ilgtspējīguma zinātnes jautājumos, rakstu sagatavošanā un publicēšanā
par pētījumu rezultātiem DU UNESCO Katedras zinātniskajos žurnālos,


sadarbība trans-disciplinārā pētījuma ietvara veidošanā, attīstot to ap
mūsdienu zinātnes aktuālāko komplekso ilgtspējīguma jautājumu,



ievada informācija par starptautiskās sadarbības iespējām zinātnē, kuras
var piedāvāt DU UNESCO Katedra līdz gada beigām un tuvākajos gados.

2016./2017. studiju gads – veiktās izmaiņas
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2017. gada 17. un 18. augustā DU Studiju un pētniecības centrā ”Ilgas” notika DU
UNESCO katedras rīkotā Vasaras skola. Tā tika organizēta sadarbībā ar Daugavpils
Universitātes UNESCO katedras Centru “DU absolventu pētījumu un izglītības centrs
ilgtspējīgai izglītībai”, Ilgtspējīgas izglītības centru, Izglītības un vadības fakultāti,
Zviedrijas vēstniecību, Vidzemes Augstskolu, Valsts pētījumu programmu 5.2.
„Tautsaimniecības transformācija, gudra izaugsme, pārvaldība un tiesiskais ietvars valsts
un sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai – jaunas pieejas ilgtspējīgas zināšanu sabiedrības
veidošanai (EKOSOC-LV)”, Baltijas universitātes un SWEDESD programmas ietvaros
Upsalas Universitātes (Zviedrija) īstenoto projektu EduBALT.
Vasaras skolas nodarbībās piedalījās 30 dalībnieki: pārstāvji no Upsalas universitātes
(Zviedrija), Tartu universitātes (Igaunija), Černigovas universitātes (Ukraina), Latvijas
Lauksaimniecības Universitātes, Rīgas Tehniskās universitātes, Rēzeknes Tehnoloģiju
akadēmijas, Daugavpils Universitātes, Daugavpils Valsts tehnikuma, Jēkabpils
agrobiznesa koledžas un DU doktora studiju programmu doktoranti.
Vasaras skolas vieslektors Upsalas universitātes profesors Franss Lenglets globālo
problēmu kontekstā rosināja aizdomāties par mūsu kā civilizācijas nākotni, ilgtspējīgu un
neilgtspējīgu rīcību lokālā un globālā mērogā, UNESCO akceptētajiem ilgtspējīgas
attīstības mērķiem, to apzināšanu, kā arī kvalitatīvas izglītības satura un metodikas lomu
to īstenošanā. Savukārt DU UNESCO katedras profesore I. Salīte pievērsa klātesošo
uzmanību darbības pētījumiem par ilgtspējīguma parādību, kas pēc savas būtības ir
kompleksa, un tās izpētei plašākā sadarbības un partnerattiecību vienībā ar holistisku
(trans-disciplināru) skatījumu uz pētāmo parādību jaunu perspektīvu. Ilgtspējīgas
izglītības centra profesore Dz. Iliško klātesošajiem prezentēja Ilgtspējīgas izglītības
centra žurnālu Journal of Teacher Education for Sustainability (pieejams:http://www.iselv.eu/publications.php?show=39&pub=3), kas tiek izdots kopš kopš 2001. gada, un
iedrošināja gan smelties idejas savam darbam, gan dalīties ar savu ilgtspējīguma
parādības pētījumu rezultātiem un redzējumu, kļūtstot par žurnāla raksta autoriem un dod
savu ieguldījumu ilgtspējīguma veicināšanai. Grupu diskusijās tika apzināti iespējamie
vasaras skolas dalībnieku sadarbības veidi, atsevišķas kompleksas izglītības problēmas
un iespējas iesaistīties to dziļākā izpētē.
Dalībnieki atzīmēja, ka Vasaras skola ir bijusi nozīmīga. Lūk, dažas atziņas par
ieguvumiem: „Spēka sajūta kopībā”, „Process of creation”, „Viena galva gudra, divas
gudrākas”, „Hope”, „Ļoti labas sajūtas, daudz jaunu ideju, kontaktu”, „Pieredzes
apmaiņa”, „Ideju ģenerēšana dažādībā”, „Mūžu dzīvo, mūžu mācies, iedvesmojies un
sadarbojies”, „Sadarbība ved uz izvirzīto mērķi!”, „Prasme produktīvi sadarboties viens
no ilgtspējības pamatelementiem!”, „Pozitīva savstarpējā atkarība”, „Enerģija visam
gadam”.
Kopīgs darbs un atpūta deva jaunas idejas un iedvesmu, jauno studiju/ mācību gadu
uzsākot.
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Apzinoties nepieciešamību veicināt sabiedrības labklājību, Daugavpils Universitātes
Izglītības un vadības fakultāte sadarbībā ar Klaipēdas Universitātes Veselības zinātņu
fakultāti šī gada 22. un 23.augustā organizēja vēl vienu starptautisko doktorantūras
vasaras skolu “Researchers’ Innovative Work for Society”.
Starptautiskā doktorantūras vasaras skola tika rīkota Daugavpils Universitātes pētniecības
bāzē “Ilgas”. Divu dienu ilgajā doktorantūras vasaras skolā doktoranti no doktorantūras
„Vadībzinātnē” (gan no Daugavpils universitātes, gan no Biznesa augstskolas Turība, kā
arī doktoranti no Klaipēdas universitātes) klausījās lekcijas par ilgtspējību,
izaicinājumiem augstākajā izglītībā, augstākās izglītības kvalitāti, inovācijām, pētniecības
paradigmām un citām tēmām, kā arī piedalījās darbnīcās un akadēmiskajās diskusijās.
Doktoranti dalījās savu doktora tēžu problemātikā un guva vērtīgus komentārus no
Daugavpils Universitātes un Klaipēdas Universitātes profesoriem.
Turpinot iesākto darbu, nākamgad starptautiskā doktorantūras vasaras skolas tiks
organizēta Klaipēdas Universitātē.

3.
KOPSAVILKUMS
ATTĪSTĪBAS PLĀNIEM.

PAR

STUDIJU

VIRZIENA

3.1. STUDIJU VIRZIENA ATTĪSTĪBAS PLĀNS.
3.1.1. Studiju virziena SVID analīze.
Studiju programmas attīstību veicina programmas direktora sadarbība ar docētājiem. Tiek
organizēts sekojošais: (1) katru gadu tiek sastādīts individuālais plāns, gada beigās
nodotas zinātniskās atskaites, kuras apstiprina struktūrvienības sēdē; (2) DU zinātniskās
pētniecības institūtu(III un SPI) sēdēs notiek studiju programmas docētāju apspriedes; (3)
individuālās tikšanās – slodžu, nodarbību laiku plānošana, neskaidrību un
problēmjautājumu risināšana; (4) IVF Domes sēdes.
Studiju programmas pārvaldes sistēma balstās uz individuālu atgriezenisko saiti starp
programmas direktoru un docētājiem. Problēmrisināšanas mehānismi balstās uz
demokrātijas, koleģialitātes un konfidencialitātes principiem. Ikgadējie studiju
programmas attīstības rezultāti tiek apspriesti un izmantoti nākamā studiju gada
plānošanā un studiju procesa īstenošanā, nodrošinot to, ka studiju programmā iesaistītais
akadēmiskais personāls ir iesaistīts studiju programmas kvalitātes pilnveidē.
Tab.Nr. 3.1.1.1. SVID analīzes matrica
IEKŠĒJIE FAKTORI,
ĀRĒJIE FAKTORI

STIPRĀS PUSES
Studiju programmas mērķis, uzdevumi un
saturs

Studiju programmas orientācija uz
ilgtspējīgu attīstību

Studiju kursu satura un izglītības
virssatura integrācija

Studiju kursos integrētais virssaturs
raksturo jaunākās aktualitātes vadībā,
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VĀJĀS PUSES
Studiju programmas mērķis,
uzdevumi un saturs

Satura un virssatura integrācija nav
vienlīdz veiksmīga visos studiju
kursos
Studiju programmas menedžments

E-vide studiju procesa

STIPRĀS PUSES

ko nodrošina programmas īstenošanā
iesaistītie docētāji no visām DU
fakultātēm, tostarp arī Ilgtspējīgas
izglītības institūta pētnieki

Piedāvātie studiju kursi raksturo jaunākās
aktualitātes sabiedrības un organizāciju
vadībā

Studiju kursu bloks par pētniecību integrē
kvalitatīvās un kvantitatīvās pētniecības
prasmes un ICT kompetences

Kvalitatīvās pētniecības iekļaušana
maģistra darbu realizācijā
Studiju programmas struktūra un
īstenošana

DU piedāvā pilnvērtīgu izglītības un
profesionālās pilnveides iespējas Latgales
reģionā

Studiju kursi apvienoti blokos

Daudzpusīgas specializācijas iespējas

Akadēmiskā un pētnieciskā darba
integrācija

Uzstāšanās konferencēs, publikācijas vai
līdzdalība zinātniskajos lasījumos kā
obligāta programmas prasība

Gala pārbaudījums kā publiska maģistra
darba aizstāvēšana

Studiju programmas menedžments

E-komunikācija ar studējošajiem





studiju virzienā esošām studiju
programmām ir pēctecība,
studentiem ir iespēja pēc studiju
beigšanas turpināt studijas augstāka
līmeņa programmā;
Studējošo iesaistīšana pētniecībā un
dažādu projektu realizācijā

Studiju programmas nodrošinājums

Docētāju zinātniskā kvalifikācija,
pētnieciskā, akadēmiskā un profesionālā
pieredze, svešvalodu prasmes

Docētāju dalība starptautiskos projektos,
asociācijās, tīklojumos un docētāju
mobilitāte

Docētāju savstarpējā sadarbība
programmas ietvaros

Literatūras avoti angļu valodā DU un III
lasītavās

Studiju telpas, tehniskie mācību līdzekļi

IESPĒJAS





ES atbalsts docētāju un
studējošo mobilitātei
Starptautiskos projektu,
asociāciju, tīklojumu
pieredze
LZP, IZM, ZA atbalsts
pētniecībai
Docētāju iesaistīšanās

VĀJĀS PUSES
nodrošināšanai un programmas
pārvaldīšanai

Sadarbība un atgriezeniskā saikne
no absolventiem

Studējošo mobilitāte
Studiju programmas struktūra un
īstenošana

Nepietiekoša programmas
orientācija citu valstu studējošajiem
Studiju programmas nodrošinājums

Docētāju aizņemtība un pārslodze

Docētāju nodrošinājums
specializācijām

Docētāju angļu valodas prasme un
ICT kompetences

Sadarbība ar līdzīgām studiju
programmām Latvijā un
starptautiski

Sadarbība ar skolām u.c. izglītības
iestādēm

Vieslektoru piesaiste no ārvalstīm

Reģionam neatbilstoši augsta
studiju maksa, tā neatbilst
studējošo maksātspējai

Birokrātija lietvedībā un
grāmatvedībā

Datorklašu tehniskais aprīkojums
Studējošie

Imatrikulēto studentu zināšanas,
valsts valodas prasme un
pedagoģiskās kompetences

Svešvalodu, īpaši angļu valodas
prasme

ICT kompetences

Aktivitāte

Nepietiekošs budžeta stipendijas
apjoms, studējošie spiesti meklēt
algotu darbu, tas iespaido gan
apmeklējumu, gan studiju kvalitāti

Maģistra grāds neietekmē skolotāju
algas apjomu, līdz ar to vāja
pedagogu motivācija iegūt maģistra
grādu

Studējošo skaita samazināšanās
augstās studiju maksas dēļ

Studējošie

Studentu pieteikšanās studijām norāda,
ka programma ir pieprasīta

Studējošie ir ne tikai no Latgales reģiona

Studējošo veiktie maģistra darba pētījumi
tiek izmantoti profesionālajā darbībā
1. IEPĒJAMĀS STRATĒĢIJAS

2. IEPĒJAMĀSSTRATĒĢIJAS

Studiju programmas mērķis, uzdevumi un
saturs

Turpināt mērķtiecīgu darbu pie studiju
programmas orientācijas uz sabiedrības
attīstības ilgtspējīgu attīstību, pie studiju
kursu satura un virssatura tālākas
integrācijas un pie studiju kursu satura
sasaistes ar reģionālo un nacionālo
sociālo un kultūras vidi, tās vajadzībām

Studiju programmas struktūra un
īstenošana

Sadarbība ar darba vadītāju
gatavojoties konferencei

Apzināt iespējas e-vides izveidei
un izmantošanai studiju
programmas pārvaldīšanā un
studiju procesa nodrošināšanā

Studējošajiem izstrādātā personīgā
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starptautiskos un iekšzemes
sadarbības projektos,
publicē pētījumu rezultātus,
piedalās starptautiskās
konferencēs, paplašinot
savu pieredzi un
pilnveidojot kompetenci
DU sadarbība ar Latgales
reģiona pašvaldībām
Starpaugstskolu bibliotēku
abonements

STIPRĀS PUSES

Studiju kursu satura un virssatura tālāka
integrācija

Studiju kursu satura sasaiste ar reģionālo
un nacionālo sociālo un kultūras vidi, tās
vajadzībām
Studiju programmas struktūra un
īstenošana

Studijas ir saistītas ar pētniecības darbu:
programma sadarbojas ar DU
zinātniskajiem institūtiem

Strukturētāka studējošo sadarbība ar
maģistra darba vadītājiem

Studiju procesa dažādošana
Studiju programmas menedžments

Atgriezeniskā saite starp studējošajiem
un docētājiem

Strukturētāks studiju programmas
izvērtējums to organizējot kā iesaistīto
docētāju diskusiju

Turpināt īstenot stratēģiju, kas nodrošina
studējošo iesaistīšanu integrētā studiju un
pētnieciskajā darbā

DRAUDI

Augstskolu likuma trūkums

Daudzu pārvaldības
jautājumu nesakārtotība
pārvaldības jautājumos
valsts līmenī

Krities ierēdņu profesijas
prestižs sabiedrībā

Valsts likumdošanas
ietekme uz ārvalstu
vieslektoru piesaisti

Konkurence ar līdzīgām
citu augstskolu
piedāvātajām studiju
programmām, īpaši
Latgales reģionā, kā
rezultāts ir studējošo skaita
samazināšanās

Birokrātija lietvedībā un
grāmatvedībā

Zinātniskā literatūra
latviešu valodā (Latvijā
netiek plaši publicēta)

materiālās situācijas
pasliktināšanās reģionā,
iedzīvotāju maksātspējas
pazemināšanās un studentu
nespēja segt augstās studiju
maksas

Studiju programmas nodrošinājums

Docētāju mobilitāte un vieslektoru
piesaiste

Semināri docētājiem angļu valodas un
ICT apguvei

DU un III lasītavā pieejamās angļu
valodā publicētās zinātniskās literatūras
izmantošana studiju kursos

Kopējās aizstāvēto maģistra darbu datu
bāzes izveide visām Latvijas
augstskolām, kas īsteno līdzīgas studiju
programmas
3. IEPĒJAMĀS STRATĒĢIJAS









Izstrādāt uz unikālajām
iezīmēm balstītu studiju programmas
misiju un vīziju, un to mērķtiecīgi
popularizēt, tādejādi veicinot studiju
programmas konkurētspēju Latgales
reģionā un Latvijā
Pilnveidot programmu un strādāt pie
programmas pēctecības iespējām doktorantūras programmas izveides
Izstrādāt un izplatīt studiju programmas
informatīvos un reklāmas materiālus
Pētīt situāciju un izstrādāt stratēģijas
sadarbībai ar citām izglītības iestādēm
skolotāja profesijas prestiža
paaugstināšanai balstoties uz III
popularizēto ilgtspējīgas attīstības
stratēģiju
Tulkot latviešu valodā un izdot
zinātnisko literatūru par jaunākajām
aktualitātēm vadības zinātnē
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VĀJĀS PUSES
virtuālā pieeja ieskaišu un
eksāmenu rezultātu noskaidrošanai
Studiju programmas menedžments

Izstrādāt un īstenot strukturētāku
studējošo sadarbību ar maģistra
darba vadītājiem gan maģistra
darbu izstrādei, gan gatavojoties
konferencei

Izstrādāt iespējas studentu
pašiniciatīvai un pašizpausmei gan
studiju procesa, gan ārpus studiju
procesa ietvaros akadēmisko un
pētniecisko prasmju attīstībai

Izstrādāt stratēģiju sadarbībai ar
absolventiem un to īstenot
Studiju programmas nodrošinājums

Turpināt darbu jaunu speciālistu
sagatavošanai studiju programmas
īstenošanai

Organizēt docētāju pieredzes
apmaiņu par studiju procesa
dažādošanu un citiem ar studiju
procesa īstenošanu un izvērtēšanu
saistītiem jautājumiem

Organizēt docētāju apmācību par
ICT programmas īstenošanā, tai
skaitā par e-vidi

Organizēt docētājiem seminārus
labākai angļu valodas prasmju
apguvei

Labiekārtot datorklases un tās
izmantot studējošo individuālajam
darbam

4. IEPĒJAMĀS STRATĒĢIJAS




Izstrādāt mehānismu studējošo
piesaistei maģistra studijām
kompensējot studiju maksu vai
piedāvājot citus saistošus
piedāvājumus
Apzināt iespējas programmas
pielāgošanai ārzemju studentiem

3.1.2. Studiju virziena attīstības plāns.
Studiju virziena un studiju programmu perspektīvais novērtējums, ņemot vērā
Latvijas uzdevumus Eiropas Savienības kopējo stratēģiju īstenošanā
Studiju virzienā iekļautās programmas atbilst Latvijas normatīvo aktu prasībām:









Augstskolu likums;
20.03.2001. Ministru kabineta noteikumi Nr.141. Noteikumi par pirmā līmeņa
profesionālās augstākās izglītības valsts standartu;
26.08.2014. Ministru kabineta noteikumi Nr. 512 Noteikumi par otrā līmeņa
profesionālās augstākās izglītības valsts standartu;
10.10.2006. Ministru kabineta noteikumi Nr.846 Noteikumi par prasībām,
kritērijiem un kārtību uzņemšanai studiju programmās;
16.04.2013. Ministru kabineta noteikumi Nr.202 Kārtība, kādā izsniedz valsts
atzītu augstāko izglītību apliecinošu dokumentu;
16.11.2004. Ministru kabineta noteikumi Nr. 932 Studiju uzsākšanas kārtība
vēlākos studiju posmos;
28.02.2012. Ministru kabineta noteikumi Nr. 142 Grādu un profesionālo
kvalifikāciju pielīdzināšanas kārtība;
10.01.2012. Ministru kabineta noteikumi Nr. 36 Iepriekšējā izglītībā vai
profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu atzīšanas noteikumi.

Studiju programmas atbilstība normatīvo aktu prasībām un Eiropas augstākās
izglītības telpas veidošanas rekomendācijām
Studiju virziena realizācijā tiek ņemti vērā sekojoši Eiropas augstākās izglītības
telpas dokumenti:






Lisabonas stratēģijā: 2000.gada 23.-24.martā Lisabonas Eiropadomes
apstiprināts Eiropas Savienības stratēģiskās attīstības dokuments, kas nosaka, ka
Eiropā līdz 2010.gadam jārada viskonkurētspējīgākā un dinamiskākā, uz
zināšanām balstītā ekonomika pasaulē. Mērķa sasniegšanai izglītības jomā ir
uzsākta ES rīcības programmas Mūžizglītības jomā (2007-2013) īstenošana.
Boloņas procesā: 1999.gada 19.jūnijā 29 Eiropas valstu izglītības ministru
parakstītā Boloņas deklarācija pauž apņemšanos līdz 2010.gadam izveidot vienotu
Eiropas augstākās izglītības telpu. Šobrīd 40 valstis ir pievienojušās šim
projektam, ar mērķi veidot tādu akadēmisko grādu sistēmu, kas ir viegli izprotama
un salīdzināma starptautiskā līmenī, kas paaugstinātu studentu, pasniedzēju un
pētnieku mobilitāti un vienkāršotu diplomu atzīšanu Eiropā.
Kopenhāgenas procesā: 2002.gada 29.-30.novembrī 32 valstis Kopenhāgenas
deklarācijā pauda apņemšanos sekmēt sadarbību izglītības sistēmu un
profesionālās izglītības reformēšanas un attīstīšanas jomā. Šobrīd rit darbs pie tā,
lai ieviestu Eiropas izglītības kredītpunktu sistēmu un atvieglinātu profesionālo
kvalifikāciju savstarpēju atzīšanu. Tas ietver plānu Eiropas kvalifikācijas sistēmai
mūžizglītības jomā.
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ES izvirzītie kopīgie izglītības mērķi 2020.gadam (mērķi, kas attiecas uz augstāko
izglītību):



mūžizglītībā būtu jāpiedalās vismaz 15% pieaugušo;
tādu 30–34 gadus vecu personu īpatsvaram, kam ir augstākā izglītība, būtu jābūt
vismaz 40%.

UVF realizējot studiju, virzienu ievēro Eiropas Savienības Padomes ieteikumus
dalībvalstīm, kas palīdzētu veicināt ES izglītības telpas attīstību, balsoties uz dokumentu
„Eiropas Savienības Padomes, secinājumi (2010. gada 11. maijā) par augstākās
izglītības starptautisko aspektu izvēršanu”1. Studiju virziena realizācijā tiek ņemti vērā
šādi ieteikumi:
1) augstākās izglītības iestādēs veicināt patiesi starptautisku kultūru, piemēram:
a) veicināt augstākās izglītības iestāžu, pētnieku aprindu un uzņēmējdarbības
jomas sadarbību, kontaktu veidošanu un mijiedarbību starptautiskā mērogā, jo tas
pieder pie virzības uz pilnībā funkcionējošu zinību trijstūri;
b) veicināt un atbalstīt ārvalstu studentu, pasniedzēju, pētnieku un citu
akadēmiskā personāla locekļu mobilitāti;
c) studentiem, pasniedzējiem, pētniekiem un citām augstākā izglītībā
ieinteresētām personām nodrošināt mācības un zināšanas, kas vajadzīgas darbam
atvērtā starptautiskā vidē;
d) pieņemt darbā personālu ar starptautisku pieredzi, kas attiecīgu valstu
studentiem un mācībspēkiem palīdzētu aptvert no starptautiska viedokļa plašākus
apvāršņus;
e) nodrošināt kvalitatīvus mācību plānus un izmantojot tādas mācību metodes,
kurās būtu ņemts vērā starptautiskais aspekts;
f) radīt tādu organizatorisku vidi, kurā būtu veicināta studentu, mācībspēku un
pētnieku līdzdalība starptautiskās programmās, kopīgu, divkāršu un daudzkārtēju
grādu ieguvē, kā arī pētniecības projektos;
g) aicināt augstākās izglītības iestādes izstrādāt izglītības starptautisko aspektu
stratēģijas un/vai iekļaut tādu aspektu savos attīstības plānos.
2) celt augstākās izglītības iestāžu pievilcību starptautiskā mērogā, piemēram:
a) reklamēt Eiropas studentu pilsētiņās gūstamo zinību kvalitāti un vairojot
studentu pilsētiņu atpazīstamību starptautiskā mērogā, popularizējot tās arī kā
interesantas vietas, kur studēt un nodoties pētniecībai;
b) uzlabot citu valstu studentu, mācībspēku, pētnieku un citu akadēmiskā
personāla locekļu uzņemšanas, uzturēšanās un atgriešanās pakalpojumu kvalitāti;
c) piedalīties starptautiskos sadarbības tīklos, projektos un kopīgās izglītības un
pētniecības programmās;
d) veicināt kvalitatīvu kopīgu, divkāršu un daudzkārtēju grādu izstrādi, kā arī
disertāciju kopīgu pārraudzību;

1

http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=LV&f=ST%208799%202010%20INIT
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e) reizē pienācīgi ņemt vērā kvalitātes nodrošināšanas mehānismus, atvieglinot
kvalifikāciju un ārzemēs pavadīto mācību laiku atzīšanu;
3) veicināt augstākās izglītības iestāžu starptautiskos aspektus un izpratni par sociālu
atbildību, piemēram,
a) augstākās izglītības aprindās veicināt pārvalstisku sadarbību jaunās un
novatoriskās formās;
b) ar attiecīgiem stimuliem un atbalstu sekmēt un uzlabot vienlīdzīgu piekļuvi
augstākajai izglītībai un starptautiskām mobilitātes sistēmām;
c) nodot zinības atpakaļ sabiedrībai gan vietējos, gan attiecīgu valstu, gan
pasaules mērogos, un tādējādi palīdzot sabiedrībai apmierināt vajadzības un
risināt svarīgus sociālus jautājumus.
Studiju virziena attīstības aspektā uz doto brīdi Daugavpils Universitāte sadarbībā ar
Biznesa Augstskolu „Turība” kopīgi izveidoja doktora studiju programmu Vadībzinātnē.
Situācijā, kad uzņēmējdarbība, sabiedrības un iestāžu darbība, kā arī izglītības
sistēmas darbība kopumā izjūt aizvien pieaugošu konkurenci, nepieciešamība pēc
kompetentiem vadītājiem ir īpaši izteikta.
Jaunizveidotā akreditētā doktora studiju programma patreizējās krīzes valstī apstākļos
ir savlaicīga, jo orientēta uz kvalitatīvas augstākā līmeņa izglītības nodrošināšanu, kas
atbilst valsts attīstības nākotnes izaicinājumiem un balstās uz jaunāko teorētisko zināšanu
apgūšanu un pētniecības prasmju attīstīšanu, sagatavojot starptautiskajā darba tirgū
konkurētspējīgus speciālistus, kuri būtu spējīgi pilnvērtīgi realizēt valsts, pašvaldības
iestāžu, dažāda veida uzņēmumu ilgtspējīgu vadību, kā arī nodrošinātu sabiedrības un
iestāžu attīstību saskaņā ar starptautiskajām, Latvijas valsts un sabiedrības interesēm, kā
arī attīstīs profesionālo vajadzību kritiski vērtēt un izvērtēt savu darbību un lēmumus
plašākā Latvijas valsts un Eiropas Savienības attīstības tendenču kontekstā.
Augstu vērtējama piedāvātās kopīgi izstrādātās programmas daudzpusība,
iekļaujot visas Vadībzinātnes apakšnozares, proti: uzņēmējdarbību, sabiedrības vadību un
izglītības vadību. Lietderīga šķiet arī divu augstskolu mācībspēku potenciāla
apvienošana, kas ļaus studējošajiem šajā programmā tikai iegūt, pieaugot programmas
nodrošinājuma kvalitātes iespējām.
Uzskatām, ka piedāvātā programma sekmēs Latvijas Republikas uz zināšanām un
inovācijām balstītas sabiedrības izaugsmi un līdz ar to nodrošinās Latvijas Republikas
labklājību un ilgtspēju.
Kopumā atbilstošā studiju virziena studiju programmu attīstība plānojama kompleksā ar
DU un Izglītības un Vadības fakultātes attīstību. Kā galvenos šajā attīstībā var izdalīt
šādus virzienus:






Studiju procesa kvalitātes pilnveidošana;
Studiju programmas satura un struktūras izmaiņas;
Vadības zinību pētījumu laboratorijas veidošana Ilgtspējīgas Izglītības Institūta (I
I I) ietvaros;
Programmā strādājošā personāla un maģistrantu pētniecisko darbu paplašināšana;
Jauno starptautisko sakaru dibināšana;
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Reģionālo un starptautisko zinātnisko konferenču organizēšana;
Bibliotēkas papildināšana ar jauno mācību zinātnisko literatūru un periodiku;
Mācībspēku un maģistrantu piedalīšanās starptautiskajās konferencēs un
kvalifikācijas paaugstināšanas semināros;
Studentu apmaiņas ar ārvalstu augstskolām veicināšana (starptautisko programmu
(SOCRATES, ERASMUS< TEMPUS u.c. ietvaros);
Studējošo piesaistīšana projektu, līgumdarbu un grantu izpildē;
Materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana, aprīkojuma atjaunošana un
modernizācija;
Regulāru studentu, darba devēju un absolventu aptauju organizēšana, rezultātu
apkopošana, analizēšana un rezultātu izmantošana studiju procesa tālākā
pilnveidošanā;
Darba devēju aktīvākas līdzdalības studiju procesa organizēšanā, realizēšanā un
pilnveidošanā panākšana.

3.1.3. Studiju virziena un studiju programmu perspektīvais
novērtējums, ņemot vērā Latvijas uzdevumus Eiropas Savienības
kopējo stratēģiju īstenošanā.
Kā teikts “Zinātnes, tehnoloģijas attīstības un inovācijas pamatnostādnēs 2014. –
2020.gadam”, izglītība ir viens no valsts konkurētspējas pamatiem. Vidējā termiņā un
ilgtermiņā attīstīto valstu ekonomikas saskarsies ar profesionāla un augsti kvalificēta
(galvenokārt ar koledžas vai augstāku izglītības līmeni) darbaspēka trūkumu. Atbilstoši
Latvijas vidēja un ilgtermiņa darba tirgus prognozēm 2 (Ekonomikas ministrijas
informatīvais ziņojums “Par darba tirgus vidēja un ilgtermiņa prognozēm”)
tautsaimniecības pārstrukturizāciju kavē atbilstoši sagatavotu speciālistu trūkums.
Galvenās problēmas, ar kurām saskarsimies nākotnē, ir nepietiekams kvalificētu
speciālistu skaits, galvenokārt dabas un inženierzinātņu jomās (gan vidējās, gan augstākās
izglītības līmenī), un augsti kvalificētu speciālistu trūkums ar nākotnei nepieciešamajām
prasmēm – tehniskā specializācija, kas apvienota ar uzņēmējdarbības un
problēmrisināšanas prasmēm.
Tāpēc piedāvāto studiju programmu virziena programmu izstrādē ņemtas vērā reģiona
attīstības tendences un Latgales reģiona un Daugavpils rajona izglītības attīstības
stratēģijas galvenās vadlīnijas. Šīs tendences ir balstītas uz Latvijas kopīgo attīstības
uzdevumu risinājumiem kopīgajā Eiropas Savienības stratēģiju īstenošanas platformā.
Tā, piemēram, Viedās specializācijas stratēģija (VSS) paredz vīzijas izstrādi,
konkurētspējas priekšrocību atrašanu, stratēģisku prioritāšu izvēli un tādas politikas
izvēli, kas maksimāli atraisa reģiona uz zināšanām balstīto attīstības potenciālu, un
tādējādi nodrošina tautsaimniecības izaugsmi. VSS mērķis ir palielināt inovācijas
kapacitāti, kā arī veidot inovācijas sistēmu, kas veicina un atbalsta tehnoloģisko progresu
tautsaimniecībā.
Ekonomikas ministrijas informatīvais ziņojums Par darba tirgus vidēja un ilgtermiņa prognozēm.
http://www.em.gov.lv/images/modules/items/tsdep/darba_tirgus/EMZino_21062013.pdf
2
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Latvijas situācijā lielākais uzsvars tiek likts uz atbalstu ekonomikas transformācijai,
paredzot zinātnes un tehnoloģiju virzīto izaugsmi un virzību uz zināšanām balstītu spēju
attīstību. Tādējādi tiek veidota konceptuāli jauna un kompleksa stratēģija, kas ietver un
paredz sabalansētu un papildinošu atbalsta instrumentu kopumu. Vienlaicīgi
nepieciešams veicināt ne tikai tehnoloģisko inovāciju, bet arī netehnoloģisko inovāciju
attīstību, kā arī uzņēmējspējas un radošuma attīstību visās ekonomikas jomās un sociālajā
sfērā. Vadības studiju programmu realizācija pilnā mērā atbilst VSS izvirzītajām
prasībam.
2014./2015. – Studiju virziena realizējamās programmas „Sabiedrības un iestāžu vadība”
un doktorantūras “Vadībzinātnē” studiju rezultātos iekļautais virssatura aspekts ir
virstēma, kas sasaista visu studiju kursu saturu. Lai šo aspektu veiksmīgi iekļautu studiju
procesā un neatkārtotu katrā studiju kursā vienu un to pašu, nozīmīga ir studiju
programmas īstenošanu nodrošinošā akadēmiskā personāla savstarpējā sadarbība.
Tiek izvērtēta pieredze un iespējas plašākai studējošo un docētāju mobilitātei:




studējošo piedalīšanās starptautiskos zinātniski pētnieciskos projektos un
pētījumos, studiju iespējas ārzemēs, studentu apmaiņa;
programmas docētāju stažēšanās un vieslekciju iespējas līdzīgās ārvalstu maģistra
studiju programmās;
vieslektoru piesaiste no līdzīgām līdzīgās ārvalstu maģistra studiju programmām.

Tiek izvērtēta pieredze un iespējas e-studiju formas izmantošanai programmas
īstenošanā.
Patreiz ir vienošanās par iespējām vajadzības gadījumos organizēt nodarbības vai
zinātniskos lasījumus doktorantūras studējošajiem videokonferenču režīmā tehniski
aprīkotajā auditorijā DU Vienības ielā - 13.
Programmu izstrādē ņemtas vērā reģiona attīstības tendences un Latgales reģiona un
Daugavpils rajona izglītības attīstības stratēģijas galvenās vadlīnijas. Šīs tendences ir
balstītas uz Latvijas kopīgo attīstības uzdevumu risinājumiem kopīgajā Eiropas
Savienības stratēģiju īstenošanas platformā.
Studiju virziena attīstības plāns ir balstīts uz trīs dokumentiem:




Studiju virzienu akreditācijas komisijas lēmumiem;
Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam (Latvija 2030);
DU attīstības stratēģiju 2015. – 2020. gadam un BAT stratēģiskās
pamatnostādnēm 2016. – 2020. gadam.

Studiju virziena attīstībai tiek izvirzīti sekojoši īpaši aktuāli uzdevumi:
1. Regulāri izvērtēt studiju priekšmetu atbilstību darba tirgus
nepieciešamības gadījumā iekļaujot jaunus studiju priekšmetus.

prasībām,

2. Piesaistīt studiju virzienam ārvalstu docētājus, lai celtu studiju kvalitāti un
prestižu.

3. Piedāvāt vairāk studiju programmu angļu valodā, piesaistot studējošos no
ārvalstīm.
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4. Veicināt pieaugušo (vecumā pēc 23 gadiem) iestāšanos studijās, ar mērķi celt
savu kvalifikāciju un konkurētspēju darba tirgū.
5. Jaunu starpdisciplināru studiju programmu izveide, balstoties uz darba tirgus
pieprāsījumu
6. Uzsākt jaunas akadēmiskās bakalauru studiju programas “Sabiedrības vadība un
sociālās inovācijas”sagatavošanu, lai studiju virzienā būtu iekļautas visu līmeņu
programmas.
7. Strādāt pie studiju programmu elastības, ļaujot apvienot studijas ar darbu, bērnu
kopšanu, veselības aprūpi utml.
8. Veicināt studiju programmu
profesionālajos izdevumos.

docētāju

publicēšanos

zinātniskajos

un

9. Intensificēt studentu un akadēmiskā personāla apmaiņu ERASMUS+ u.c.
programmu ietvaros.
10. Pilnveidot kopīgo
ar Biznesa augstskolu Turība (BAT) realizējamo
doktorantūras studiju programmu.

11.Slēgt sadarbības līgumus ar citām augstākās izglītības iestādēm par kopīgu studiju
kursu vai moduļu realizāciju.

12.Nodrošināt līdzsvaru starp lekcijām, praktiskām nodarbībām, laboratorijas
darbiem, prakses iespējām jaunu tehnoloģiju apgūšanai.

13.Balstoties uz zinātnes jaunākām atziņām, regulāri pārskatīt studiju kursu saturu,
pielāgojot tos darba tirgus pieprasījumam.

14.Izstrādājot un uzlabojot studiju programmas, pastāvīgi komunicēt ar darba
devējiem, to organizācijām, pašvaldībām u.c., nodrošinot studiju saistību ar reālo
problēmu tautsaimniecībā risināšanu.
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