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1.

STUDIJU VIRZIENA RAKSTUROJUMS

1.1. STUDIJU VIRZIENA ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA UN KOPĪGIE MĒRĶI
Latvijas valsts un latviešu kā nācijas pastāvēšana nav iedomājama bez dzīvas un dziļas
vēsturiskās apziņas, kuras kopšanā būtiska loma ir vēsturniekiem. Tieši vēsturnieku sociālā
funkcija ir skaidrot Latvijas iedzīvotāju rīcību dažādos vēstures posmos, tādējādi stiprinot
nacionālo identitāti un pilsoniskumu. Tāpēc vēsturnieku sagatavošana ir viens no valstiski
svarīgajiem uzdevumiem. Programmas aktualitāti nosaka Latgales un Sēlijas vēstures un
kultūras mantojuma apzināšanas, zinātniskās izpētes, saglabāšanas un popularizēšanas
nepieciešamība Latvijas un Eiropas kontekstā, kas prasa sagatavot augstas kvalifikācijas
speciālistus vēstures nozarē.
Vēstures studiju virziens tiek realizēts un tā turpmāka attīstība tiek plānota, balstoties uz DU
izstrādāto
Attīstības
stratēģiju
2015.
–
2020.
gadam
(https://du.lv/wpcontent/uploads/2017/12/DU_attistibas_strategija_2015.-2020.gadam_.pdf) un jaunākajām
tendencēm vēsture zinātņu izglītības sistēmā Eiropas Savienībā.
DU studiju virziena „Vēsture un filozofija” visu līmeņu studiju programmas ir nepieciešamas
vēstures zinātnes attīstībai gan Latvijas, gan Eiropas Savienības mērogā. Studiju programmu
ietvaros veiktie pētījumi skar vēstures un kultūras vēstures problēmas, kas saistītas gan ar
Latvijas valsts un tautas pastāvēšanu un nacionālo identitāti dažādos periodos, gan ar Latvijas
integrāciju Eiropas Savienībā, gan ar ieceļotāju integrāciju demokrātiskā Latvijas valstī.
Šobrīd akadēmisko vēsturnieku sagatavošana ārpus Rīgas notiek tikai DU.
Vajadzību pēc visu līmeņu programmām vēsturē DU diktē plānveidīga jaunas vēsturnieku
paaudzes sagatavošanas aktualitāte, izglītības iestāžu pieprasījums pēc kvalificētiem mācību
spēkiem, kā arī pētniecisko centru, kultūras iestāžu (muzeji, kultūras centri, nacionālo kultūru
biedrības utt.), plašsaziņas līdzekļu (prese, ziņu portāli u.c.), valsts un pašvaldību institūciju
pieprasījums pēc labi izglītotiem darbiniekiem Latgales reģionā.
DU studiju virziena „Vēsture un filozofija” kopīgais mērķis tiek realizēts visu līmeņu studiju
programmu īstenošanas gaitā, kad studējošie secīgi apgūst un pilnveido teorētiskās zināšanas
un pētniecības prasmes vēstures un kultūras vēstures jomā, lai turpmāk tās pielietotu
patstāvīgā zinātniskās pētniecības, mācību/studiju vai zinātnes popularizēšanas darbā Latgales
reģionam, Latvijai un Eiropas Savienībai.

1.2. STUDIJU VIRZIENĀ REALIZĒJAMĀS STUDIJU PROGRAMMAS
Studiju virziens „Vēsture un filozofija”
1. Akadēmiskā bakalaura studiju programma „Vēsture”
-

programmas kods – 43224

-

programmas apjoms – 120 KP

-

programmas īstenošanas ilgums – pilna laika studijās – 3 gadi

-

programmas īstenošanas veids un forma – pilna laika klātienes studijas

-

prasības uzsākot studijas – vidējā izglītība
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-

iegūstamais grāds – humanitāro zinātņu bakalaurs vēsturē ar specializāciju vēsturē
vai kultūras vēsturē

-

programmas īstenošanas vieta – Daugavpils Universitāte, Vienības ielā 13

-

programmas direktore – Dr.soc.sc., doc. Ilze Šenberga

2. Akadēmiskā maģistra studiju programma „Vēsture”
-

programmas kods – 45224

-

programmas apjoms – 80 KP

-

programmas īstenošanas ilgums – pilna laika studijās – 2 gadi

-

programmas īstenošanas veids un forma – pilna laika klātienes studijas

-

prasības uzsākot studijas – humanitāro zinātņu bakalaura grāds vēsturē, filozofijā,
teoloģijā vai sociālo zinātņu bakalaura grāds socioloģijā, politoloģijā, antropoloģijā,
dzimtes studijās un citās ar vēsturi saistītās disciplinās vai tam pielīdzināma
2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība

-

iegūstamais grāds – humanitāro zinātņu maģistra grāds vēsturē ar specializāciju
vēsturē vai kultūras vēsturē un teorijā

-

programmas īstenošanas vieta – Daugavpils Universitāte, Vienības ielā 13

-

programmas direktore – Dr.hist., prof. Irēna Saleniece

3. Doktora studiju programma „Vēsture” apakšnozarē Historiogrāfija un vēstures
palīgzinātnes
-

programmas kods –51224

-

programmas apjoms – 120 KP

-

programmas īstenošanas ilgums – pilna laika studijās – 3 gadi

-

programmas īstenošanas veids un forma – pilna laika klātienes studijas

-

prasības uzsākot studijas – maģistra grāds humanitārajās vai sociālajās zinātnēs

-

iegūstamais grāds – vēstures doktora grāds historiogrāfijas un vēstures palīgzinātņu
apakšnozarē

-

programmas īstenošanas vieta – Daugavpils Universitāte, Vienības ielā 13

-

programmas direktors – Dr.hist., prof. Aleksandrs Ivanovs

1.3. STUDIJU

VIRZIENA
NOVĒRTĒJUMS

UN

STUDIJU

PROGRAMMU

PERSPEKTĪVAIS

1.3.1. Studiju programmu atbilstība izglītības standartiem
DU studiju virziena „Vēsture un filozofija” visu līmeņu studiju programmas ir izstrādātas
saskaņā ar Latvijas Republikas Augstskolu likumu un atbilst attiecīgajam Eiropas
kvalifikāciju ietvarstruktūrai (EKI=EQF) līmenim (Latvijas Republikas Ministru Kabineta
noteikumi Nr. 990 Noteikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju, 02.12.2008.)
http://likumi.lv/doc.php?id=184810.
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DU vēstures bakalaura un maģistra studiju programmu pamatā ir LR MK noteikumi Nr. 240
Noteikumi
par
valsts
akadēmiskās
izglītības
standartu,
13.05.2014.
http://likumi.lv/doc.php?id=266187. DU vēstures doktora studiju programma izstrādāta
atbilstoši LR Augstskolu likumam (8.2., 29., 44.1., 57.4., 63.1. pants), LR Likumam par
Zinātnisko darbību (11.3. pants) un saskaņā ar Latvijā pastāvošo vēstures doktoru
sagatavošanas praksi.
1.3.2. Studiju virziena un studiju programmu atbilstība darba tirgus pieprasījumam
DU studiju virziena „Vēsture un filozofija” studiju programmu absolventi ir nodarbināti
izglītības jomā: ģimnāzijās, vidusskolās, koledžās, kā arī augstākajās mācību iestādēs. Arvien
palielinās to absolventu skaits, kas strādā valsts pārvaldes un pašvaldību iestādēs, arī kultūras
iestādēs un muzejos. Vēstures studiju programmas absolventi ir pieprasīti darba vietās, kas
saistītas ar informācijas meklēšanu, apstrādi, nodošanu un glabāšanu, plašsaziņas līdzekļos
(avīzes, ziņu portāli, TV u.c.), arhīvos, informācijas centros u.c.
Absolventu izredzes apliecina muzeju skaita pieaugums Latvijā: pēc Latvijas Statistikas
datiem 1995. gadā Latvijā darbojās 95 muzeji, bet 2014. gadā Latvijā bija 145 valsts un
pašvaldību muzeji (avots: Kultūras iestāžu darbība Latvijā. Statistikas biļetens. Latvijas
Republikas Centrālā statistikas pārvalde, http://www.csb.gov.lv/statistikas-temas/kulturagalvenie-raditaji-30275.html). No lielā muzeju skaita 46,8% ir novadpētniecības muzeji un
38,1% vēstures un arheoloģijas muzeji, kur pētnieciskā darba īstenošanā nepieciešama jaunu
zinātnieku līdzdalība.
Sakarā ar pēdējo gadu veikumu Daugavpils kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšanā un
popularizēšanā (Dinaburgas cietokšņa objektu izpēte un restaurācija, informācijas centra
izveide; Daugavpilī dzimušā tā dēvētās Ņujorkas glezniecības skolas un abstraktā
ekspresionisma pazīstamākā pārstāvja Marka Rotko mākslas centra atklāšana) pieaugušas
absolventu izredzes iekļauties darba tirgū
Norit studiju programmu attīstības stratēģijas pastāvīga pilnveidošana, ievērojot izmaiņas
darba tirgū un svarīgākās attīstības tendences pasaulē. Pieprasījuma un darba tirgus pētīšana
sekmē pastāvīgu studiju programmas koriģēšanu un attīstību. Studiju programmu efektīvas
funkcionēšanas nodrošināšanai un turpmākās attīstības sekmēšanai tiek uzturēti pastāvīgi
kontakti ar absolventiem un darba devējiem. Iegūto datu analīze liecina, ka, izvērtējot
kompetences atbilstību, absolventu un darba devēju viedokļi sakrīt. Darba devēji visaugstāk
vērtē praktisko pieredzi. Aptaujas rezultāti (10. PIELIKUMS) liecina:
● studiju programmas laikā absolventu iegūtā kompetence atbilst mūsdienu darba tirgus
prasībām;
● studiju programmas satura apguve nodrošina studentu akadēmisko izaugsmi, un absolventu
kontkurētspēju darba tirgū;
● sekmīga studiju programmas satura apguve nodrošina pietiekamas zināšanas, prasmes un
iemaņas.

1.4. IEKŠĒJĀ KVALITĀTES MEHĀNISMA DARBĪBA
Studiju kvalitātes novērtēšana tiek veikta, lai kontrolētu DU studiju virziena „Vēsture un
filozofija” studiju programmu izpildi, plānotu to attīstību, sekmētu izvirzīto mērķu un studiju
rezultātu sasniegšanu. Kvalitātes kontrole ir organizēta universitātes mērogā un tās vadīšana
notiek nepārtraukti: uzņemot studentus, pieņemot darbā akadēmisko personālu, vērtējot un
7

pilnveidojot studiju programmas, vērtējot struktūrvienību darbību un to vadītājus pēc
pētniecības un studiju darba rezultātiem.
Blakus ārējai novērtēšanai, kuru universitāte nodrošina sadarbībā ar LR Izglītības un zinātnes
ministrijas Studiju akreditācijas komisiju, nepārtraukti un sistemātiski darbojas iekšējā
kvalitātes nodrošināšanas sistēma. Studiju darba kvalitātes iekšējo kontroli pastāvīgi veic
studiju virziena padome, katedras un fakultātes vadība; šo darbu koordinē un vada DU Senāta
apstiprināts Studiju kvalitātes novērtēšanas centrs (SKNC), Studiju daļa un Studiju padome.
DU studiju virziena „Vēsture un filozofija” padome izvērtē studiju norisi un rezultātus un
piedāvā pilnveidošanas iespējas, Vēstures katedrā, kā arī Latviešu literatūras un kultūras
katedrā un Slāvistikas un rusistikas katedrā apspriež iesniegtos priekšlikumus un ierosina
izmaiņas kursu apjomā, saturā un struktūrā, kurus apstiprina Humanitārās fakultātes Dome un
DU Studiju padome. Detalizēti tiek analizēts katra studiju kursa saturs, pasniegšanas kvalitāte,
jaunāko atziņu iedzīvināšana studiju kursā. Pēc eksāmenu sesijām tiek apspriesti un analizēti
to rezultāti.
Studiju programmas kvalitāti sekmē:


ikgadējā programmas pašnovērtējuma ziņojuma sagatavošana, analīze un apspriešana,
par ko atbild programmas direktors. Katra studiju gada beigās tiek sagatavots
ziņojums, kas pēc apspriešanas un apstiprināšanas Daugavpils Universitātes
Humanitārās fakultātes Domē tiek iesniegts Studiju kvalitātes novērtēšanas centrā un
pēc apstiprināšanas DU Studiju padomē un DU Senātā tiek publicēts universitātes
mājas lapā (http://du.lv/lv/par_mums/struktura/sknc/pasnovertejuma_zinojumi).



studiju programmu satura un realizācijas analīze un izvērtējums, veicot studējošo
anketēšanu, kā arī noskaidrojot studējošo attieksmi formālos un neformālos apstākļos;
studiju procesa un pētnieciskā darba integrācijas pastiprināšana, uzskatot to par
būtisku kvalitātes nodrošināšanas sistēmas sastāvdaļu;
studiju procesa stratēģiskā plānošana, analizējot studiju programmas stiprās un, vājās
puses, turpmākās attīstības iespējas un citus aspektus.




1.5. AKADĒMISKĀ PERSONĀLA NOVĒRTĒJUMS
1.5.1. Akadēmiskā personāla skaits
DU studiju virziena „Vēsture un filozofija” visu līmeņu studiju programmas realizē 30
docētāji. 83.33% visu programmu akadēmiskā personāla ir Daugavpils Universitātes
Humanitārās fakultātes (DU HF), Sociālo zinātņu fakultātes (DU SZF), Mākslas un mūzikas
fakultātes (DU MMF) un Izglītības un vadības fakultātes (DU IVF) mācībspēki.
1.5.1.1. tabula
DU studiju virziena „Vēsture un filozofija” docētāji
Zinātniskais
grāds, amats,
Nr.
Docētāja
iestāde un
p.k vārds, uzvārds
struktūrvienī
ba
1.

Aleksandrs
Ivanovs

Dr. hist.,
prof.,
DU HF
Vēstures

Docētie studiju kursi

Avotmācība
Ievads historiogrāfijā
Vēsturiskā novadpētniecība
Vēstures informātika

Studiju programma un tās daļa
ABSP
AMSP
DSP
Vēsture
Vēsture
Historiog
rāfija un
vēstures
palīgzināt
nes
A
A
B vēst.
A
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Reģionālisma problēma vēsturē
Vēstures filosofija
Arhīvistikas pamati
Arheografijas pamati
Vēstures terminoloģija angļu valodā
Mūsdienu
vēstures
metodoloģijas
avotpētnieciskā paradigma
Historiogrāfija kā nacionālās, etniskās un
reģionālās identitātes balsts
Datortehnoloģijas
vēstures
avotu
reprezentācijā, izpētē un edīcijā
Vēsturiskā diplomātika (dokumentāro avotu
formulāra kritika)
Irēna Saleniece Dr. hist.,
Pasaules vēsture: Jauno laiku vēsture
prof.,
Vēsturiskā novadpētniecība
DU HF VK
Reformācija Eiropā
PSRS vēsture (1922–1991)
Pēckara Daugavpils vēsture avotos
Mutvārdu vēstures prakse
Vēstures pētniecība Latvijā (mainīts
nosaukum)
Vēstures filosofija
Latvijas vēstures problēmas historiogrāfijā
Mutvārdu vēsture
Mūsdienu
vēstures
metodoloģijas
avotpētnieciskā paradigma
Historiogrāfija kā nacionālās, etniskās un
reģionālās identitātes balsts
Mutvārdu vēsture nacionālās un reģionālās
vēstures tēla veidošanā
Tatjana
Dr. hist., doc., Pasaules vēsture:
Kuzņecova
DU HF VK
Viduslaiku vēsture
Priekšstatu sistēmas senajās civilizacijās
Ievads vēstures zinātnē
Zinātniskā darba pamati
Arābu kalifāts
Slāvu tautas viduslaikos
Baltijas reģions viduslaikos
Pagātnes recepcija jaunajos un jaunākajos
laikos
Polijas vēsture 20. gs.
Vēstures ideja
Latvijas vēstures problēmas historiogrāfijā
Pasaule kā kultūra
Ilze Šenberga
Dr. soc. sc.,
Pasaules vēsture: Seno laiku vēsture
doc.,
Priekšstatu sistēmas senajās civilizacijās
DU HF VK
Senās pasaules ģeogrāfiskie atklājumi
Vecā Derība kā vēstures avots
Varas uztvere senajā pasaulē
Vēstures metodoloģijas
Vēstures ideja
Andris Kupšāns Mg. hist.,
Pasaules vēsture: Seno laiku vēsture
lekt.,
Arheoloģija
DU HF VK
Latvijas arheoloģija
Kari un kaujas
Senās pasaules veidotāji
Senās pasaules valsts un sabiedrība
Novadpētniecības prakse
Austrumeiropas vēsture (1945–1989)
Vēstures paradoksi
katedra (VK)

2.

3.

4.

5.

A
A vēst.
B vēst.
B vēst.
B vēst.
A
A
B
B
A
B vēst.
B vēst.
B vēst.
B vēst.
B vēst.
A
A vēst.
A vēst.
B vēst.
A
A
B
A
A
A
B vēst.
B vēst.
B vēst.
B vēst.
B vēst.
B vēst.
A vēst.
A vēst.
B vēst.
A
A
B vēst.
B vēst.
B vēst.
A
A vēst.
A
B vēst.
B vēst.
B vēst.
B vēst.
B vēst.
B vēst.
B vēst.
C
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Latvijas vēstures problēmas historiogrāfijā
Latvijas vēsture
Baltijas valstu vēsture (1918–1940)
Baltijas valstis Otrajā pasaules karā
Austrumeiropas vēsture (1945–1989)
7. Henrihs Soms Dr. hist., asoc. Pasaules vēsture: Jaunāko laiku vēsture
prof.,
Vēsturiskā novadpētniecība
DU Latgales Latgales vēsture XVI–XVIII gs.
Pētniecības
Latgales vēsture XIX-XX gs.
institūts
Slāvu tautas XVI–XIX gs.
Idejiskie virzieni Rietumeiropā XIX– XX
gs. sāk.
Ziemeļvalstu vēsture pēc Otrā pasaules kara
Modernās tehnoloģijas vēstures zinātnē
Vēstures informātika
Reģionālisma problēma vēsturē
Latvijas vēstures problēmas historiogrāfijā
20. gs. vēstures problēmas
Reģionālo pētījumu vēsturē metodoloģija un
metodika
Historiogrāfija kā nacionālās, etniskās un
reģionālās identitātes balsts
Datu bāzes kā reģiona vēstures dinamiskais
modelis
8. Anita Stašulāne Dr. theol.,
Reliģiskās sistēmas 20. gs.
prof.,
Baznīcas vēsture Latvijā
DU HF
Islāms – reliģija, kultūra, politika
Latviešu
Vēsturiskā fenomenoloģija
literatūras un Modernās reliģiskās idejas
kultūras
Kultūras filosofija
katedra
Parareliğiskās idejas kultūrā
(LLKK)
Baltijas jezuītu darbība
Reliģijas studiju hermeneutika: avoti un
metodoloģija
9. Ingrīda
Dr. philol.,
Mākslas zinātnes pamati: Estētikas
Kupšāne
doc.,
kategorijas
DU HF
Latvijas teātra un kino vēsture
LLKK
Latviešu sadzīves vēsture
Latviešu kultūra Eiropas kultūras kontekstā
Skatuves mākslas jaunākās tendences
Latvijā
10. Valentīns
Dr. philol.,
Latviešu folkloras un literatūras vēsture
Lukaševičs
doc.,
Mūsdienu mākslas estētika
DU HF
Subkultūras mūsdienu sabiedrībā
LLKK
Kultūra un modernās tehnoloģijas
6.

Dmitrijs
Oļehnovičs

11. Gatis Ozoliņš

12. Vilma Šaudiņa

Mg. hist.,
lekt.,
DU HF VK

Dr. philol.,
doc.,
DU HF
LLKK

Dr. philol.,
prof.,

Kultūras antropoloģija
Mākslas zinātnes pamati: Glezniecība un
grafika
Mīts un rits kultūrā
Baltu mītoloģija
Pasaules mākslas un arhitektūras vēsture:
Renesanse – 18. gs.
Latvijas mākslas un arhitektūras vēsture
Globālā kultūra un identitāte
Sociālā antropoloģija
Baltu etnoģenēze
Vēstures avotu tekstu lingvistiskā
interpretācija

A vēst.
A
B vēst.
B vēst.
B vēst.
A
B vēst.
B vēst.
B vēst.
B vēst.
B vēst.
B vēst.
B vēst.
A
A
A vēst.
A vēst.
A
A
B
A
B kult. vēst.
C
A
A
A kult. vēst.
A kult. vēst.
B kult. vēst.
B
B kult. vēst.
B kult. vēst.
B kult. vēst.
A kult. vēst.
B kult. vēst.
B kult. vēst.
A kult. vēst.
B
kult. vēst.
B
kult. vēst.
B kult. vēst.
B kult. vēst.
B kult. vēst.
B kult. vēst.
B kult. vēst.
B kult. vēst.
A
A
A kult. vēst.
B
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13. Anatolijs
Kuzņecovs

14. Arkādijs
Ņeminuščijs

15. Anna
Stankeviča
16. Inna Dvorecka

17. Genādijs
Markovs

18. Sandra
Meškova

19.

20.

21.

22.

DU HF
Latviešu
valodas
katedra
Dr. philol.,
asoc. prof.
DU HF
Rusistikas un
slāvistikas
katedra (RSK)
Dr. philol.,
asoc. prof.,
DU HF RSK

Dr. philol.,
asoc. prof.,
DU HF RSK
Dr. philol.,
doc.,
DU HF RSK

Dr. philol.,
doc.,
DU HF RSK

Dr. philol.,
asoc. prof.,
DU HF Angļu
filoloģijas
katedra
(AFK)
Ilze Oļehnoviča Dr. philol.,
doc.,
DU HF AFK
Valentīna
Dr. philol.,
Taļerko
lekt.,
DU HF Vācu
filoloģijas
katedra
Elīna Vasiļjeva Dr. philol.,
asoc. prof.,
DU HF
Komparatīvist
ikas institūts
(KI)
Žans Badins
Dr. philol.,
pētnieks,

Latīņu valoda
Senkrievu rakstniecības valoda

B
B

Mākslas zinātnes pamati: Kino
Pasaules mākslas un arhitektūras vēsture:
Pirmatnējā māksla – Viduslaiki
Pasaules mākslas un arhitektūras vēsture:19.
– 21. gs.
Pasaules kinomākslas vēsture
Pasaules literatūras vēsture: Antīkie laiki –
19. gs.
Kulturoloģiskās metodoloģijas
Mākslas zinātnes vēsture
Mākslinieciskās izpratnes paradigmas

B kult. vēst.
B kult. vēst.

Mākslas zinātnes pamati: Literatūra
Pasaules literatūras vēsture: Antīkie laiki –
19. gs.
Pasaules literatūras vēsture:
20. – 21. gs.
Muzeoloģijas pamati
Muzeju prakse
Kulturoloģiskās metodoloģijas
Mākslinieciskās izpratnes paradigmas
Mākslas zinātnes vēsture
Kultūras teorija
Pasaules mākslas un arhitektūras vēsture:19.
– 21. gs.
Austrumu kultūras: Indijas kultūra
Indijas kultūra Austrumu kultūru kontekstā
Kulturoloģiskās metodoloģijas
Kulturoloģiskās metodoloģijas

B kult. vēst.
B kult. vēst.

B kult. vēst.
B kult. vēst.
B kult. vēst.
A kult. vēst.
A kult. vēst.
A kult. vēst.

B kult. vēst.
B kult. vēst.
B kult. vēst.
A kult. vēst.
A kult. vēst.
A kult. vēst.
B kult. vēst.
B kult. vēst.
B kult. vēst.
C
A kult. vēst.
A kult. vēst.

Angļu valoda

A

Vācu valoda

A

Mākslas zinātnes pamati: Teātris
Pasaules teātra vēsture
Ebreju diaspora: vēsture un kultūra
Telpiskie modeļi Eiropas kultūrā

B kult. vēst.
B kult. vēst.
C

Austrumu kultūras: Viduslaiku arābu kult.
un Ķīnas kultūra

B kult. vēst.

B kult. vēst.
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20.–21. gs. kultūras vēstures problēmas
Zinātniskais pasaules uzskats 17.–20. gs.

DU HF KI
Mg. paed.,
lekt.,
DU SZF
Ekonomikas
un
socioloģijas
katedra
24. Ēvalds
Dr. art., prof.,
Daugulis
DU MMF
Mūzikas
katedra
25. Irēna Kokina
Dr.psych.,
asoc. prof.,
DU IVF
Pedagoģijas
un
pedagoģiskās
psiholoģijas
katedra
26. Juris Urtāns
Dr. hist., Dr.
habil.art.,
prof.,
Latvijas
Kultūras
akadēmija
27. Džefrijs Sveins PhD, prof.,
Glāzgovas
Universitāte
(Lielbritānija)
28. Olafs
PhD, asoc.
Mertelsmans
prof.,
Tartu
Universitāte
(Igaunija)
29. Aleksejs
Candid.
Varfolomejevs math.-phys.,
doc.,
Petrozavodsk
as Valsts
Universitāte
(Krievija)
30. Tālis
Dr. hist.,
Pumpuriņš
Cēsu vēstures
un mākslas
muzejs
23. Ainārs Felcis

Mākslas zinātnes pamati: Mūzika
Mūzika Eiropas kultūrā

A kult. vēst.
A

B kult. vēst.
B kult. vēst.

Augstskolu didaktika

B

Jaunākās izpētes metodes arheoloģijā: gaisā
un ūdenī bāzētās arheoloģiskās izpētes
metodes

B

Latvijas vēsture rietumu historiogrāfijas
kontekstā

B

Ekonomikas vēstures datu (masveida
statistisku vēstures avotu) apstrāde,
verifikācija un interpretācija

B

Datortehnoloģijas vēstures avotu
reprezentācijā, izpētē un edīcijā

B

Vēstures palīgzinātnes reģionālās vēstures
pētniecībā

B

1.5.2. Akadēmiskā personāla kvalifikācija
Akadēmiskā personāla kvalifikācija atbilst Latvijas Republikas Augstskolu likuma prasībām.
Doktora zinātniskais grāds ir 90% DU studiju virziena „Vēsture un filozofija” visu līmeņu
studiju programmu īstenošanā iesaistītajiem mācību spēkiem.
1.5.2.1. tabula
Studiju programmās iesaistīto docētāju zinātniskā kvalifikācija
Kvalifikācija
Doktora zinātniskais grāds

Skaits

%

27

90

12

Maģistra zinātniskais grads
Kopā:

3

10

30

100%

Vairāki docētāji ir LZP eksperti: A. Ivanovs, I. Saleniece, H. Soms, J. Urtāns vēstures nozarē;
A. Stašulāne teoloģijas un reliģiju zinātņu nozarē, ka arī filozofijas nozarē; A. Kuzņecovs
valodniecības nozarē; A.Stankeviča un A. Ņeminuščijs LZP eksperts Literatūrzinātnes nozarē.
J. Urtāns ir Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenais loceklis.
1.5.2.2. tabula
Studiju programmās iesaistīto docētāju akadēmiskā kvalifikācija
Kvalifikācija

Skaits

%

Profesori

7

24.14

Asociētie profesori

8

27.59

Docenti

9

31.03

Lektori

4

13.79

Pētnieki

1

3.45

29

100%

Kopā:

Profesoru un asoc. profesoru īpatsvars virziena programmās ir 51.73%.
Konkrētu ar akadēmisko personālu saistītu problēmu, kas ietekmētu programmas realizācijas
kvalitāti, nav.
Docētāju CV ir 3. PIELIKUMĀ.

1.6. PĒTNIECISKĀS

DARBĪBAS UN ZINĀTNISKO PROJEKTU IETEKME UZ

STUDIJU DARBU

1.6.1. Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība un tās ietekme uz studiju darbu
DU studiju virziena „Vēsture un filozofija” studiju programmu akadēmiskā personāla
kvalifikāciju apliecina sekmīga zinātniskā pētniecība atbilstoši katra docētāja pētniecības
darba virzieniem, kas izriet no DU Humanitārās fakultātes un katedru attīstības stratēģijas.
Studiju virziena programmu realizācijā iesaistīto docētāju pētnieciskā darba galvenie virzieni:


Latvijas vēsture (16.–20. gs.).



Avotmācība, historiogrāfija un vēstures metodoloģijas.



Reģionālisms un Latgales vēstures problēmas.



Latvijas kultūras mantojuma apzināšana.



Latvijas kultūra Eiropas kultūras kontekstā.
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Pasaules kultūras mantojuma apzināšana.



Subkultūru dinamika mūsdienu sabiedrībā.



Jaunās reliģiskās kustības.
1.6.1.1. tabula
Docētāju pētnieciskā darba virzieni

20. gadsimta Latvijas vēstures historiogrāfija
Reģionālās vēstures metodoloģija un Latgales vēstures problēmas
Avotu mācība un vēstures palīgzinātnes (metodoloģija, teorija un
prakse)
Arheogrāfija un viduslaiku vēstures avotu edīcija
Datortehnoloģijas vēstures pētniecībā un vēstures avotu edīcijā
prof. Irēna Saleniece
Skolu politika Latvijā 20. gs.
Etniskās minoritātes Latvijā
Latvijas sovetizācija
Mutvārdu vēsture avotpētniecības kontekstā
doc.Tatjana Kuzņecova
Vēsture kā kultūra
20. gs. 20.–30. gadu Latvijas sabiedrība un valsts: kultūras dimensija
doc.Ilze Šenberga
Vēstures mācību organizācija, saturs un metodes Latvijas skolās 20.
gs. 20.–30. g. un mūsdienās
Vēsturiskās apziņas veidošanās
lekt. Andris Kupšāns
Sociālo zinību mācību teorija un metodes
Latvijas agrārā vēsture 18. gs. otrā puse, 19. gs. 1 puse
Latvijas vēsture no 1985. g. līdz mūsdienām
Valsts un sabiedrība Senajos Austrumos un antīkajā pasaulē
lekt. Dmitrijs Oļehnovičs
Latvijas 20. gs. vēsture
Plašsaziņas līdzekļu analīzes metodes
Inovatīvas pētījumu metodes humanitārajās un sociālajās zinātnēs
asoc. prof. Henrihs Soms
Reģionālā (Latgales) vēsture
Modernās tehnoloģijas un datu bāzes vēstures pētījumos
Daugavpils un Dinaburgas cietokšņa vēsture
Daugavpils Pirmajā pasaules karā
prof. Anita Stašulāne
Vēsturiskā atmiņa un tās transformācijas dažādās jauniešu subkultūras
grupās
Jaunās reliģiskās kustības
doc. Ingrīda Kupšāne
Literatūrzinātne
Latviešu trimdas literatūras un kultūras izpēte
doc. Valentīns Lukaševičs
Latgalistika
Literatūras teorija
Literatūras filosofija
doc. Gatis Ozoliņš
Folkloristika, novadu folklora
Kultūras un sociālā antropoloģija
Neopagānisma subkultūru, postkoloniālās kultūras studijas
prof. Vilma Šaudiņa
Latviešu valodas leksikas sastatāmie pētījumi
Dialektālie pētījumi socioligvistiskā un etnolingvistiskā aspektā
prof. Anatolijs Kuzņecovs
Valodu vēstures izpēte
Mūsdienu krievu valodas gramatiskie procesi
asoc.
prof.
Arkādijs Literatūras vēsture un teorija
Ņeminuščijs
Klasiskas un modernas kultūras parādības
asoc. prof. Anna Stankeviča
Eiropas kultūras procesa struktūra un semantika
doc. Inna Dvorecka
Cittautu literatūras un kultūras vēsture (XX gadsimts, krievu trimdas
literatūra)
Ego-literatūras pētījumi (memuāristikas vēsture)
prof. Aleksandrs Ivanovs
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doc. Genādijs Markovs

asoc. prof. Sandra Meškova
doc. Ilze Oļehnoviča
lekt. Valentīna Taļerko
asoc. prof. Elīna Vasiļjeva

pētn. Žans Badins

lekt. Ainārs Felcis
prof. Ēvalds Daugulis
asoc. prof. Irēna Kokina

Literatūras vēsture un teorija
Bībele un kultūra
Masu kultūra
Kultūras teorija
Subkultūras
Mūsdienu folklora
Dzimte un kultūra
Sievišķā rakstība
Angļu valodas frazeoloģija
Sociolingvistika
19. gs. vācu literatūra
Vācbaltu literatūra
Vācu valodas frazeoloģija
Daugavpils kultūrvēsturiskās vides izpēte
Ebreju teksts Eiropas kultūrā
Starpkultūru komunikācija
Teātra vēsture
Postmodernisms kā kultūras parādība
Kultūras tūrisms
Krievu literatūra un kultūra Latvijā
Krievu emigrācijas literatūra un kultūra
Austrumu kultūras
Reģionālas literatūras un kultūras specifika
Komparatīvistiskie pētījumi
Dialektiskais un vēsturiskais materiālisms
Filosofijas vēsture un kultūras teorija
Ētikas un estētikas pamati
Mūzikas teorijas un vēstures jautājumi
Džeza harmonija
Latviešu instrumentālā tautas mūzika
Personības attīstība
Sabiedrības un iestāžu vadība
Vadības psiholoģija
Inovāciju menedžments
Zināšanu pārvaldība
Organizācijas kultūra
Izglītības vadība
Apdāvinātības attīstība

Īpašu uzmanību pelna docētāju zinātniskā darbība avotmācības, historiogrāfijas un vēstures
metodoloģiju jomā. Plašu atsaucību Latvijas un citu valstu zinātnieku aprindās ir guvušas
prof. A. Ivanova publikācijas. Vispirms tas sakāms par viduslaiku Krievzemes un Livonijas
attiecību vēstures avotu pētniecību, kā arī Latvijas vēsturnieku komisijas ietvaros tapušajiem
pētījumiem.
Pievēršanās mutvārdu vēsturei ir sekmējusi Vēstures katedras Mutvārdu vēstures centra
(MVC) izveidi 2003. gadā (vad. prof. I. Saleniece). MVC galvenie darbības virzieni:
Austrumlatvijas iedzīvotāju mutvārdu liecību fiksācija un arhīva izveide; mutvārdu vēstures
avotu izmantošana vēsturiskajos pētījumos; jauno pētnieku sagatavošana mutvārdu vēstures
jomā; starptautiskā sadarbība un mutvārdu vēstures popularizēšana. MVC krājumā pašlaik ir
vairāk nekā 1100 dzīvesstāstu ierakstu, kas tiek izmantoti zinātniskajā pētniecībā.
Docētāju iekļaušanās reģionālisma, Latgales vēstures un kultūrvēsturiskā mantojuma
pētniecībā ir saistīta ar Latgales Pētniecības institūta (direktors asoc. prof. H. Soms) darbību.
Pamatojoties uz reģionālisma zinātniskās pieejas specifiku, LPI darbību raksturo starpnozaru
(interdisciplināra) pētniecība, kur svarīga loma ir arī vēsturei.
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Sakarā ar moderno tehnoloģiju attīstību DU vēsturnieki (prof. A. Ivanovs, asoc. prof. H.
Soms) ir sekmējuši jaunas vēstures speciālās disciplīnas – vēstures informātikas – izveidi
Latvijā, par ko liecina vēsturnieku publikācijas kopš 2000. gada. Vēstures informātikas
attīstībā svarīga loma ir sadarbībai ar starptautisko zinātnieku apvienību „History and
Computing” (Vēsture un datorapstrāde), kurā ir reģistrēti arī DU docētāji. Pēc H. Soma
iniciatīvas tapa Latgales kultūrvēstures kalendārs, Latgales vēstures hronikas – datu bāze
„Latgales Dati” (http://latgalesdati.du.lv).
Pētniecība (pētniecības virzienus skat. 1.6.1.1. tabulā) ļauj papildināt akadēmiskā personāla
piedāvātos studiju kursus un izstrādāt jaunus. Katram akadēmiskā personāla pārstāvim ir
izvēles kursi, kas saistīti ar viņa pētniecisko darbību.
Piedalīšanās zinātniskajās konferencēs
2008.–2016. gadā mācībspēki veica pētījumus un aktīvi piedalījās zinātniskajās konferencēs,
ko organizē:
 International Council for Central and East European Studies (ICCEES),
 European Social Science History Conference (ESSHC),
 European Association for the Study of Religions (EASR),
 European Society for the Study of Western Esoterism (ESSWE),
 International Study of Religion in Central and Eastern Europe Association
(ISORECEA ),
 The Alliance of Digital Humanities Organizations;
 The Association for Literary and Linguistic Computing;
 The Association for Computers and Humanities
 u.c. humanitāro zinātņu pārstāvju asociācijas un universitātes Latvijā un ārzemēs:
Lielbritānijā, Vācijā, Zviedrijā, Grieķijā, Kanādā, Italijā, ASV, Nīderlandē, Spānijā,
Somijā, Slovēnijā, Polijā, Bulgārijā, Baltkrievijā, Krievijā, Igaunijā un Lietuvā (3. un
4. PIELIKUMS).
Publikācijas
Docētāju pētnieciskā darba rezultāti ir atspoguļoti vairākos izdevumos (3. un 4.
PIELIKUMS), piemēram:


Saleniece I., sast. 1949. gada 25. martā izvesto balsis: Dažu Daugavpils un Ilūkstes
apriņķa deportēto ģimeņu likteņi mutvārdu vēstures avotos un arhīva dokumentos.
Daugavpils: Saule, 2008., 400 lpp. ISBN 978-9984-14-378-1. ASV Kongresa
bibliotēka DK504. 9.D377 A16 2008.



Ivanovs A., Kuzņecovs, A. Smoļenskas–Rīgas aktis: 13.gs.–14.gs. pirmā puse:
Kompleksa Moscowitica – Ruthenica dokumenti par Smoļenskas un Rīgas attiecībām
= Иванов А., Кузнецов А. Смоленско-рижские акты: XIII в. – первая половина
XIV в.: Документы комплекса Moscowitica – Ruthenica об отношениях
Смоленска и Риги. [Rīga]: Latvijas Valsts vēstures arhīvs; Latvijas Arhīvistu
biedrība; Daugavpils Universitātes Latgales pētniecības institūts, 2009, 768 lpp., ill.
(Žurnāla „Latvijas Arhīvi” pielikums, Sērija „Vēstures Avoti”, 6. sēj.). ISBN 9789984-39-894-5. 48 iespiedloksnes (51 autorloksne). The Library of Congress:
DK504.69.R8 I93 2009.



Варфоломеев А. Г., Иванов А. С. Компьютерное источниковедение.
Семантическое связывание информации в репрезентации и критике
исторических источников. Петрозаводск: Издательство ПетрГУ, 2013, 202 c.
12,0 autorloksnes. ISBN 978-5-8021-1573-2.
Terra Mariana
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Pēc DU Latgales Pētniecības institūta pētnieku iniciatīvas, starptautiskā projekta
īstenošanas rezultātā 2014. gadā ir tapis 19. gadsimta albuma Terra Mariana (Baltijas
muižniecības dāvinājums Romas pāvestam Leonam XIII, kurā atspoguļota Baltijas
kristianizācijas un katoļu baznīcas vēsture Baltijā) faksimils, kā arī zinātnisko
komentāru un reprodukciju divsējumu izdevums (http://terramariana.du.lv/lv).
2008.–2017. gadā docētāju raksti ir publicēti zinātniskajā periodikā, tai skaitā starptautiski
citējāmos izdevumos, kas ir iekļauti SCOPUS, COPERNICUS, C.E.E.O.L., EBSCO u.c. datu
bāzēs, kā arī žurnālos „Latvijas Vēsture. Jaunie un jaunākie laiki”, „Latvijas Arhīvi”,
“Latvijas vēstures institūta žurnāls”, izdevumā „Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti”;
ārzemju žurnālos “Paedagogica Historica. International Journal of the History of Education”,
“Journal of Baltic Studies”; turpinājumizdevumos (sērijās): „Ethnicity. Politics of
Recognition”, „Acta Humanitarica Universitatis Saulensis”, „Lituanistica” „ISTORIJA.
EUROPA ORIENTALIS: Studia z dziejów Europy Wschodniej i Państw Bałtyckich,
Partnerstwo i Współpraca a krizys gospodarczo-społeczny w Europe Środkowej i
Wschodniej”, „Вестник Института Балтийского региона РГУ им. Канта“, „Древняя Русь.
Вопросы медиевистики”, „On the Boundary of Two Worlds: Identity, Freedom, and Moral
Imagination in the Baltics” (RODOPI), “Das Baltikum in Geschichte und Gegenwart”
(BOHLAU VERLAG), “Soviet and Post-Soviet Politics and Society (SPPS)” u.c (3. un 4.
PIELIKUMS).
Ik gadu janvārī DU tiek rīkoti Humanitārās fakultātes Zinātniskie lasījumi, kas jau
izvērtušies par plašām starptautiskām konferencēm. Lasījumu ietvaros darbojas vēstures
sekcija „Vēsture: avoti un cilvēki” un kultūras vēstures sekcija, kas ik gadus ir veltīta kādai
atsevišķai tēmai.
1.6.1.2. tabula
DU HF Zinātnisko lasījumu dalībnieki
Vēstures sekcija
Gads
Dalībnieku
skaits

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

53

52

58

63

64

45

56

48

61

Kultūras vēstures sekcija
Gads
Dalībnieku
skaits

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

35

51

36

41

23

23

47

39

19

Konferencē jau tradicionāli piedalās zinātnieki no Apvienotās Karalistes, ASV, Baltkrievijas,
Igaunijas, Japānas, Krievijas Federācijas, Latvijas, Lietuvas, Polijas, Ukrainas, Vācijas.
DU HF Zinātnisko lasījumu vēsturnieku darba grupas dalībnieku sagatavotie raksti tiek
publicēti anonīmi recenzējamos zinātnisko rakstu krājumos „Vēsture: avoti un cilvēki” (iznāk
kopš 1997. gada; EBSCO datu bāzē iekļauts kopš 2013. gada).
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Soms, H., atb. red. Vēsture: avoti un cilvēki. XVIII zinātniskie lasījumi. Vēsture XII.
Daugavpils: Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds „Saule”, 2009. 224 lpp. ISBN
978-9984-14-4160



Saleniece, I., atb. red. Vēsture: avoti un cilvēki. XIX zinātniskie lasījumi. Vēsture XIII.
Daugavpils: Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds „Saule”, 2010. 220 lpp. ISBN
978-9984-14-473- 3
http://du.lv/files/000/006/954/Vesture_Avoti_un_cilveki_XIII_2010.pdf?1358357547



Saleniece, I., atb. red. Vēsture: avoti un cilvēki. XX zinātniskie lasījumi. Vēsture XIV.
Daugavpils: Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds „Saule”, 2011. 360 lpp. ISSN
1691-9297
http://du.lv/files/000/006/956/Vesture_Avoti_un_cilveki_XIV_2011.pdf?1358357604



Saleniece, I., atb. red. Vēsture: avoti un cilvēki. XXI zinātniskie lasījumi. Vēsture XV.
Daugavpils: Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds „Saule”, 2012. 360 lpp. ISSN
1691-9297
http://du.lv/files/000/006/958/Vesture_Avoti_un_cilveki_XV_2012.pdf?1358357669



Saleniece, I., atb. red. Vēsture: avoti un cilvēki. XXII zinātniskie lasījumi. Vēsture XVI.
Daugavpils: Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds „Saule”, 2013. 380 lpp. ISSN
1691-9297 (Iekļauts EBSCO datu bāzē.)
http://du.lv/files/000/007/210/Vesture_Avoti_un_cilveki_XVI_2013.pdf?1360079021



Saleniece, I., atb. red. Vēsture: avoti un cilvēki. XXIII zinātniskie lasījumi. Vēsture XVII.
Daugavpils: Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds „Saule”, 2014. 504 lpp. ISSN
1691-9297 (Iekļauts EBSCO datu bāzē.)
http://du.lv/files/000/008/985/Vesture_Avoti_un_cilveki_XVII_2014.pdf?1391593643



Saleniece, I., atb. red. Vēsture: avoti un cilvēki. XXIV zinātniskie lasījumi. Vēsture XVIII.
Daugavpils: Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds „Saule”, 2015. 347 lpp. ISSN
1691-9297 (Iekļauts EBSCO datu bāzē.)
https://du.lv/wp-content/uploads/2016/01/Vesture_Avoti_un_cilveki_XVIII_2015.pdf



Saleniece, I., atb. red. Vēsture: avoti un cilvēki. XXV zinātniskie lasījumi. Vēsture XIX.
Daugavpils: Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds „Saule”, 2016. 427 lpp. ISSN
1691-9297 (Iekļauts EBSCO datu bāzē.)
https://du.lv/wp-content/uploads/2016/01/Vesture_XIX_2016_DRUKA.pdf



Saleniece, I., atb. red. Vēsture: avoti un cilvēki. XXVI zinātniskie lasījumi. Vēsture XX.
Daugavpils: Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds „Saule”, 2017. 442 lpp. ISSN
1691-9297 (Iekļauts EBSCO datu bāzē).
https://du.lv/wp-content/uploads/2016/01/Vesture_XX_2017_tirraksts-1.pdf

DU HF Zinātnisko lasījumu kultūrvēsturnieku darba grupas dalībnieku sagatavotie raksti tiek
publicēti anonīmi recenzējamos zinātnisko rakstu krājumos „Kultūras studijas” (iznāk kopš
2008. gada; EBSCO datu bāzē iekļauts kopš 2013. gada).


Stašulāne, A., galv. red. Kultūras studijas: Personvārds kultūrā. Daugavpils: Daugavpils
Universitātes Akadēmiskais apgāds „Saule”, 2009. 404 lpp. ISBN 978-9984-14-413-9
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Stašulāne, A., galv. red. Kultūras studijas: Dzīvnieki kultūrā. Daugavpils: Daugavpils
Universitātes Akadēmiskais apgāds „Saule”, 2010. 384 lpp.



Stašulāne, A., galv. red. Kultūras studijas: Priekšmetu pasaule literatūrā un kultūrā.
Daugavpils: Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds „Saule”, 2011. 488 lpp. ISBN
978-9984-14-507-5



Stašulāne, A., galv. red. Kultūras studijas: Krāsa literatūrā un kultūrā. Daugavpils:
Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds „Saule”, 2012. 392 lpp.



Stašulāne, A., galv. red. Kultūras studijas: Vēstule literatūrā un kultūrā. Daugavpils:
Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds „Saule”, 2013. 428 lpp.



Stašulāne, A., galv. red. Kultūras studijas: mūzika kultūrā. Daugavpils: Daugavpils
Universitātes Akadēmiskais apgāds „Saule”, 2014. 343 lpp.



Stašulāne, A., galv. red. Kultūras studijas. Vēsturiskā atmiņa. Daugavpils: Daugavpils
Universitātes Akadēmiskais apgāds „Saule”, 2015. 244 lpp.



Stašulāne, A., galv. red. Kultūras studijas. Paaudzes kultūrā. Daugavpils: Daugavpils
Universitātes Akadēmiskais apgāds „Saule”, 2016. 213 lpp.



Stašulāne, A., galv. red. Kultūras studijas: Hibriditāte literatūrā un kultūrā. inātnisko
rakstu krājums. IX. Daugavpils: Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds „Saule”,
2017. 164. lpp.

Docētāji piedalās DU Humanitārās fakultātes zinātnisko izdevumu sagatavošanā: „Literatūra
un kultūra: Process, mijiedarbība, problēmas” (Latviešu literatūras un kultūras katedras
zinātnisko rakstu krājums), „Humanitāro Zinātņu Vēstnesis” (DU Humanitārās fakultātes
žurnāls), „Филологические чтения” (Krievu literatūras un kultūras katedras zinātnisko
rakstu krājums), „Пространство и время в литературе и искусстве” (Krievu literatūras un
kultūras katedras zinātnisko rakstu krājums), „Славянские чтения” (Krievu literatūras un
kultūras katedras zinātnisko rakstu krājums)
Projekti
Studiju programmu akadēmiskā personāla aktīvo iesaistīšanos pētniecībā apliecina saņemtie
individuālie granti un Latvijas Kultūrkapitāla fonda projekti, piedalīšanās Nacionālās
identitātes pētījumu programmā „Letonika”, EK 7. ietvara projektā COST (Action IS0803
„Remaking eastern borders in Europe: a network exploring social, moral and material
relocations of Europe's eastern peripheries”; Action IS1005 “Medieval Europe – Medieval
Cultures and Technological Resources”), ES 7. ietvara pētniecības un tehnoloģiju attīstības
projektā „Vienota Eiropas Valodas resursu un tehnoloģijas infrastruktūra” (CLARIN) un
daudzos citos starptautiskajos zinātniskās pētniecības projektos (3. un 4. PIELIKUMS).
Studiju virziena „Vēsture un filosofija” docētāji vadījuši starptautiskos projektus vai
nodrošināja DU dalību tajos pilntiesīgo vai asociēto partneru statusā:


Pētnieciskais projekts „Re-educating Latgale Youth: the Komsomol and Schooling
in Soviet Latvia, 1944-59” (Great Britain Leverhulme Trust Research Project
Reference F/00 179/AV; University of Glasgow R&E Reference 47695/1.) prof. G.
Sveina (Glāzgovas Universitāte, AK) un prof. I. Salenieces (Daugavpils Universitāte,
Latvija) vadībā no 2008.–2011.

 Eiropas Komisijas 7. ietvara programmas projekts “MYPLACE: Memory, Youth,
Political Legacy And Civic Engagement” (http://www.fp7-myplace.eu/) 2011.–
2015. g.
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ES Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas (ENPI CBC
LT-LV-BY European Neighbourhood and Partnership Instrument 2007–2013) projekts
LLB-2-246 “Preservation and Promotion of the Cultural and Historical Heritage
in Daugavpils City and Grodno City”, D-G HERITAGE. (http://www.enpicbc.eu/go.php/eng/1S_442_project_LLB_2_246/1022) 2013.–2014. g.



Eiropas Komisijas 7. Ietvarprogrammas projekts „MYWEB: Measuring Youth
Well-Being” (Jaunatnes labklājības pētījums) (http://fp7-myweb.eu/ ) 2011.-2016. g.

Par docētāju zinātnisko kompetenci un atzīšanu Latvijas zinātnieku vidū liecina tas, ka
vairākiem ir piešķirtas Latvijas Zinātnes Padomes ekspertu tiesības (skat 10.2). Starptautiskā
atzīšana izpaužas arī akadēmiskā personāla līdzdalībā ārvalstu zinātnisko konferenču
zinātniskajās komitējās, redkolēģijās u.c. Prof. I. Saleniece kopš 2011. gada ir Čehu Zinātnes
Grantu aģentūras eksperts. DU vēsturnieki piedalās Latvijas un Krievijas kopējā Vēsturnieku
komisijā (A. Ivanovs, I. Saleniece, H. Soms), Latvijas un starptautiskās zinātnieku
organizācijās (Latvijas reliģiju pētniecības biedrība (LRPB), A. Stašulāne, I. Saleniece;
„Association for History and Computing”, A. Ivanovs; „Baltic Association of Historians of
Pedagogy”, I. Šenberga) un tīklojumos “International Council for Central and East European
Studies – ICCEE” (centrs Berlīnē, Vācija), “European Social Science History Conference –
ESSHC” (Amsterdama, Nīderlande), “Finnish Oral History Network – FOHN” (Helsinki,
Somija).
Docētāju zinātniskās darbības plāns nākamajiem 6 gadiem ir 4. PIELIKUMĀ 3. tabulā.
1.6.2. Akadēmiskā personāla zinātnisko publikāciju un mācību literatūras saraksts par
pārskata periodu
Skat. 4. PIELIKUMU.
1.6.3. Studējošo iesaistīšana pētnieciskajā darbā
Studiju procesā DU studiju virziena „Vēsture un filozofija” studējošie iegūst un attīsta
zinātniski pētnieciskā darba iemaņas. Pētnieciskā darba iemaņas viņi veiksmīgi izmanto,
sagatavojot un aizstāvot bakalaura un maģistra darbus, kuru tēmas parasti ir saistītas ar
zinātnisko vadītāju pētnieciskā darba virzieniem (skat. 1.6.1. ).
Studējošo pētnieciskie darbi var būt avotpētnieciska vai historiogrāfiska rakstura. Darbu
tematika ir saistīta gan ar vispārējo vēsturi, gan ar Latvijas vēsturi vai kultūras vēsturi,
tādējādi veidojot izpratni par Latvijas un pasaules vēstures korelāciju. Bakalaura un maģistra
darba tematika paredz padziļināto kā Latvijas, tā arī reģiona (Latgales, Sēlijas, Daugavpils)
vēstures un kultūras vēstures izpēti, veidojot priekšstatu par lokālās vēstures universālo
dimensiju.
Studentu pētnieciskā darba rezultāti tiek prezentēti studiju procesā, kā arī publicējot
zinātniskos rakstus, piedaloties zinātniskajās konferencēs, pētniecības projektos un studentu
darbu konkursos.


Zinātniskā darba rezultātus ir iespējams publiskot ikgadējās DU zinātniskajās
konferencēs (http://www.dukonference.lv/lv):
- 2015. gadā notika jau 57. DU zinātniskā konference.
- 2016. gadā notika jau 58. DU zinātniskā konference.
- 2017. gadā notika jau 59. DU zinātniskā konference.
 Studenti piedalās konferencēs un konkursos ārpus DU (4 PIELIKUMS, 2. tabula).
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DU studiju virziena „Vēsture un filozofija” studējošo pētnieciskās aktivitātes:
Projekti
Latvijas valsts finansētie projekti:


2013. g. Valsts Kultūrkapitāla fonda un Latgales reģiona attīstības aģentūras
atbalstītais projekts „Pētera Martinsona keramikas kolekcijas izpēte un saglabāšana” –
projekta vadītāja doktorante Zane Stapķeviča.



2013. g. projektā „DU Vēstures katedras Mutvārdu vēstures centra prezentācija A.
Solžeņicina namā Maskavā” (Valsts Kultūrkapitāla fonda Radošo braucienu atbalsta
programma tradicionālās kultūras nozarē, līgums Nr. 2013-R-TRK007)
http://www.kkf.lv/#2410 piedalījās maģistrante Liene Leitiete.

Starptautiskie projekti:


Pētnieciskajā projektā „Re-educating Latgale Youth: the Komsomol and Schooling
in Soviet Latvia, 1944-59” (Great Britain Leverhulme Trust Research Project
Reference F/00 179/AV; University of Glasgow R&E Reference 47695/1 no 2008.–
2011. gadam pētniecības asistentu amatā strādā DU vēstures maģistrantūras
absolventes I. Bogdanoviča un Z. Stapķeviča; uz uzņēmuma līguma pamata projekta
darbā maģistrantūras studenti R. Rēķis un I. Kuļša, D. Stalidzāne, B. Mileika, I.
Kantāne, bakalaura programmas studenti A. Kudiņa, D. Romanovska, A. Cvetkovs,
M. Podskočaja.



Starptautiskā projekta „Eiropas GULAGA Mutvārdu Arhīvs” (International
European Gulag Oral Archives, project led by Centre d’études des mondes russe,
caucasien et centre-européen (CERCEC, EHESS, Paris, France) 2009. gadā piedalījās
DU maģistra studiju programmas “Vēsture” absolventi I. Bogdanoviča un D.
Oļehnovičs.



2011./2012., 2012./2013. studiju gadā EK 7. Ietvarprogrammas starptautiskās
sadarbības projektā MYPLACE: Memory, Youth, Political Legacy and Civic
Engagement piedalījās maģistrantūras studenti A. Cvetkovs, R. Sisojevs, K. Dimdiņš,
L. Leitiete un doktorantūras studentes Z. Stapķeviča un M. Laudere.
2013.–2014. gadā ES programmas „Eiropa pilsoņiem” projektā „The Revival of Old
Towns
and
Cities”
(Nr.
541564-EFC-1-2013-1-MT-EFC-NTT)
http://www.km.gov.lv/lv/eiropapilsoniem/projektu-rezultati/atbalstitie-projekti-nolatvijas/ piedalījās maģistrantūras studenti V. Ivanovs, A. Timofejeva un V.
Andruškevičs.



2013.–2014. gadā. ES Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības
programmas (ENPI CBC LT-LV-BY) projektā „LLB-2-246 Kultūrvēsturiskā
mantojuma saglabāšana un popularizēšana Daugavpilī un Grodņā”, kuru vada
DU absolvents, vēstures maģistrs Artjoms Mahļins, piedalījās 19 DU studenti
vēsturnieki.



2011.-2016. gadā Eiropas Komisijas 7. Ietvarprogrammas projektā MYWEB:
Measuring Youth Well-Being piedalās doktorante M. Laudere.
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Zinātniski-pētnieciskajās ekspedīcijas
Mutvārdu vēstures centra ekspedīcijas
2009. – 2012. gadā piedalījās studiju virziena „Vēsture un filozofija” studējošie un absolventi:
Z. Stapķeviča, I. Bogdanoviča, E. Loite, D. Stalidzāne, I. Nitiša, A. Truboviča, V. Ivanovs, V.
Andruškevičs, Z. Rusiņa, A. Hudobčenoka, J. Salekalne, B. Milejka, L. Leitiete u.c.:
2009. g. 10.–14. jūlijā
2010. g. 05.–09. jūlijā
2011. g. 11.–15. jūlijā

starptautiskā ekspedīcija „Krāslava–2009”
starptautiskā ekspedīcija „Preiļi–2010”
starptautiskā ekspedīcija „Ilūkste–2011”

2012. g. 25.–29. jūnijā

starptautiskā ekspedīcija „Višķi–2012”

Ekspedīcijas ārvalstu projektu ietvaros:
2012., 2013., 2014. g.

2016. g.

2017. g.

Jūdaikas centra „Сэфер” (Центр научных работников и
преподавателей иудаики в вузах «Сэфер») (Maskava, Krievija)
un Jeruzalemes Ebreju Universitātes Čeiza Jūdaikas attīstības
centra krievu valodā (Hebrew University of Jerusalem Chais
Center for Jewish Studies in Russian) (Izraēla) etnogrāfiskās un
epigrāfiskās ekspedīcijas Preiļos un Preiļu (Pelēčos, Aizkalnes
pag.) un Riebiņu novadā, Subatē, Krāslavā, Dagdā, Aglonā,
Rēzeknē, Daugavpilī un Daugavpils novadā (Višķos, Špoģos),
Ludzā un tās apkārtnē piedalījās DU ABSP Vēsture absolventi V.
Ivanovs un V. Andruškevičs.
Erasmus+ programmas ietvaros Arheoloģijkajā ekspedīcijā
Vievininkos Lietuvā piedalījās DU ABSP studenti: Laura Ozoliņa,
Ludmila Rožukalna, Emīls Kancāns, Artūrs Fišers, Sergejs
Kuzmins; ABSP absolventi: Arturs Zaharkins, Edīte Kuzmiča;
AMSP absolvents Vitālijs Karpovičs.
Mutvārdu vēstures ekspedīcijā “Medininki 2016” piedalījās DU
ABSP studenti: Laura Ozoliņa, Ludmila Rožukalna, Emīls
Kancāns, Artūrs Fišers, Sergejs Kuzmins; ABSP absolventi:
Arturs Zaharkins, Edīte Kuzmiča; AMSP absolvents Vitālijs
Karpovičs.
Latvijas – Lietuvas kopīgā mutvārdu vēstures ekspedīcija
“Rokiški – Subate 2017”, kurā piedalījās AMSP un DSP
“Vēsture” absolventi A. Hudobčenoka, Z. Rusiņa, Z. Melāne, M.
Grizāne, S. Ščepanskis.

Vasaras skolas
2013. g. 2.–6. jūlijā Mutvārdu vēstures centrs rīkoja vasaras skolu International Summer
School “Life as Testimony: a Tribute to Daugavpils”. Vasaras skolā kopā ar DU vēstures
studiju programmu studentiem un absolventiem Z. Stapķeviču, I. Bogdanoviču, V. Ivanovu,
L. Purinašu, Z. Rusiņu, A. Hudobčenoku, L. Leitieti u.c. piedalījās arī Sv. Andreja
Universitātes (Edinburga, Skotija) absolvente Catherine Gibson (atsauksme 10.
PIELIKUMĀ).
2014. g. 14.–18. jūlijā Daugavpils Universitātes Vēstures studiju programmu studenti un
absolventi M. Kuciņa, I. Bogdanoviča, A. Batura, E. Kusiņa, A. Spiridonova u.c. kopā ar
Daugavpils novada muzeju un kultūras centru darbiniekiem padziļināja savas zināšanas un
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prasmes latviešu tradicionālā tērpa vēsturē un mūsdienu lietojuma pamatos, piedaloties
Etnogrāfijas ceļojošās vasaras skolas (vad. Dr. hist., LU LVI Etnoloģijas nodaļas vadītāja
Aija Jansone) nodarbībās Daugavpils un Preiļu novadā.
Konkursi
 2010. g.
Latviešu Akadēmiskās Organizācijas Zviedrijā (LAOZ) konkursā DU studiju virziena
„Vēsture un filozofija” studējošie guva Ārija Vaško piemiņas balvu par bakalaura darbiem:
I. Kantāne „Daugavpils dzelzceļa mezgls 19. gadsimta 2. pusē – 20. gadsimta sākumā” (zin.
vad. H. Soms), D. Stalidzāne „Vecticībnieku draudzes Daugavpilī (1945–1975)” (zin. vad.
I. Saleniece) un B. Mileika „Svētku norises Latgalē 1940.–1960. gados” (zin. vad. I.
Saleniece).
 2011. g.
Swedbank un RTU Attīstības Fonda konkursā „Open Mind“ 1. kārtā uzvarēja A. Cvetkovs
(„Cilvēku attiecības Latvijā sociāli-politisko pārmaiņu laikā”) un D. Stalidzāne
(„Sovjetizācijas iezīmes Latvijas iedzīvotāju reliģiskajā dzīvē 20. gs. 40.–70. gados uz
Daugavpils vecticībnieku draudžu piemēra”).
 2014. g.
Daugavpils Universitātes bakalaura un maģistra studiju programmu „Vēsture” absolventi
piedalījās Latviešu Akadēmiskās Organizācijas Zviedrijā (LAOZ) izsludinātajā konkursā
un saņēma Ārija Vaško piemiņas balvu – naudas prēmiju: V. Ivanovs par bakalaura darbu
„Latvijas pilsētas F. Cielēna un K. Lorenca memuāru spogulī” (zin. vad. T. Kuzņecova);
O. Kukjāne par bakalaura darbu „Sociālā nodrošināšana Daugavpilī (1944–1953)
Daugavpils Zonālā valsts arhīva dokumentos” (zin. vad. A. Ivanovs); A. Cvetkovs par
maģistra darbu „Marģinālās personas Daugavpilī (1960−1984)” (zin. vad. A. Ivanovs).
Doktora studiju programmas “Vēsture” studente Maija Grizāne saņēma E.M.Čermakas
fonda stipendiju projektam “Dalība XXI IAHR kongresā, Vācijā (23.08.-29.08.15.)” (zin.
vad. A. Stašulāne).
 2015
Daugavpils Universitātes bakalaura studiju programmu „Vēsture” absolvents piedalījās
Latviešu Akadēmiskās Organizācijas Zviedrijā (LAOZ) izsludinātajā konkursā un saņēma
Ārija Vaško piemiņas balvu – naudas prēmiju: Igors Kovaļovs par bakalaura darbu „Ilūkstes
apriņķa skolotāju sociālais portrets 1948./1949. mācību gadā” (zin. vadītāja prof. I. Saleniece).

 2017
DU studenti vēsturnieki piedalījās Latviešu Akadēmiskās Organizācijas Zviedrijā (LAOZ)
izsludinātajā konkursā un saņēma balvu – naudas prēmiju:
ABSP „Vēsture” absolvents Sergejs Kuzmins par bakalaura darbu „Valkas ielas vēsture
Daugavpilī (1944–1954)” (zin. vadītājs asoc. prof. H. Soms).
AMSP „Vēsture” absolvente Marika Podskočaja par maģistra darbu “Brīvā laika
pavadīšanas iespējas Latvijā (1944/1945–1953)” (zin. vadītāja prof. I. Saleniece).
Studentu zinātniski pētnieciskās aktivitātes ārpus Latvijas
 2009. g. 17.–30. jūlijā DU vēstures bakalaura programmas studentes Evija Loite, Diāna
Stalidzāne, Ilona Čerņavska, Baiba Mileika, Jeļena Jakovļeva piedalījās Krievijas Zinātņu
23

Akadēmijas Materiālās kultūras vēstures institūta arheoloģiskajā ekspedīcijā Ļeņingradas
apgabalā.
 2011. g. 25.–27. martā bakalaura studiju programmas „Vēsture” 2. st. gada students
Aleksejs Haritonovs piedalījās ar prezentāciju Lietuvas Integrācijas institūta rīkotajā
starptautiskajā seminārā.
 2011. g. augustā bakalaura studiju programmas „Vēsture” studente Aļona Redliha
piedalījās uz Sibīriju deportēto poļu kongresā Polijā (Zjazd Sybiraków).
 2011./2012. st. g. Lietuvā doktorante Marika Laudere veica lauka pētījumu par budisma
grupu vēsturi .
 2012./2013. st. g. Igaunijā doktorante Marika Laudere veica lauka pētījumu par budisma
grupu vēsturi.
 2015./2016. st. g. Lietuvā doktorante Maija Grizāne veica pētījumus Lietuvas valsts
vēstures arhīvā.
 2015./2016. st. g. Lietuvā ABSP un AMSP programmu studenti: Laura Ozoliņa, Ludmila
Rožukalna, Emīls Kancāns, Artūrs Fišers, Sergejs Kuzmins, Arturs Zaharkins, Edīte
Kuzmiča, Vitālijs Karpovičs piedalījās Arheoloģijkajā ekspedīcijā Vievininkos.
 2015./2016. st. g. Lietuvā ABSP un AMSP programmu studenti: Laura Ozoliņa, Ludmila
Rožukalna, Emīls Kancāns, Artūrs Fišers, Sergejs Kuzmins, Arturs Zaharkins, Edīte
Kuzmiča, Vitālijs Karpovičs piedalījās Mutvārdu vēstures ekspedīcijā “Medininki 2016”.
Studentu patstāvīgās aktivitātes vēstures izzināšānā
2014. g. vēstures programmu studenti un absolventi nodibināja vēsturnieku biedrību
„Austrumlatvijas Vēstures pētnieku/pētniecības biedrība Laterna” ar mērķi veicināt vēstures
un kultūras procesu pētniecību Austrumlatvijas reģionā (reģistrācijas nr. 40008221799,
datums 12.03.2014, http://company.lursoft.lv/austrumlatvijas-vestures-petnieku-biedribalaterna/40008221799). Biedrības Valdes priekšsēdētājs ir Vladislavs Ivanovs (AMSP Vēsture
2. st. g.), sekretāre – Jolanta Šmukste (AMSP Vēsture 1. st.g.).

1.7. STUDIJU VIRZIENA TEHNISKAIS NODROŠINĀJUMS
1.7.1. Studiju virzienā iesaistītās struktūrvienības
Katedras
Latviešu
literatūras
un
kultūras
katedra
http://du.lv/fakultates/humanitarafakultate/strukturvienibas/latviesu-literaturas-un-kulturas-katedra/
Rusistikas
un
slāvistikas
katedra
http://du.lv/fakultates/humanitarafakultate/strukturvienibas/rusistikas-un-slavistikas-katedra/
Vēstures katedra http://du.lv/fakultates/humanitara-fakultate/strukturvienibas/vestureskatedra/
Centri
Krievu valodas un kultūras centrs http://du.lv/fakultates/humanitarafakultate/strukturvienibas/krievu-valodas-un-kulturas-centrs/
Mutvārdu vēstures centrs http://du.lv/fakultates/humanitarafakultate/strukturvienibas/mutvardu-vestures-centrs/
Svešvalodu centrs http://www.du.lv/lv/fakultates/hf/strukturvienibas/sc
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Institūti
Komparatīvistikas institūts http://du.lv/fakultates/humanitarafakultate/strukturvienibas/kulturas-petijumu-centrs-2/
Latgales pētniecības institūts http://lpi.du.lv.
1.7.2. Materiāli tehniskā bāze
Humanitārā fakultāte, kas izvietota Daugavpils Universitātes korpusā Vienības ielā 13, ir
nodrošināta ar pietiekamu auditoriju skaitu. DU struktūrvienības ir labi nodrošinātas ar
datortehniku, kopējamo tehniku, audiotehniku un videotehniku.
1.7.2.1. tabula
DU HF auditoriju tehniskais aprīkojums
111. aud.

dators+projektors+ekrāns+skaņa

101. aud.

7 datori+interaktīvā tāfele+skaņa+TV+blueray

303.aud.

dators+projektors+skaņa

305. aud.

lingafonijas kabinets (serveris+dators pasniedzējam+kvalitatīva skaņa, ko iespējams
novadīt uz austiņām vai arī kā kopējo skaņu visai telpai. Iespējams darbs pāros,
komunikācija tikai ar pasniedāju, netraucējot citiem grupas dalībniekiem. Ir balss
ieraksta iespējas)

307. aud.

dators+projektors+ ekrāns +skaņa

308. aud.

Kinozāle+konferenču zāle+sinhronā tulkošana 2 valodās.
Stacionārais mikrofons, 2 pārnēsājamie mikrofoni, 2 datori (operatoram un lektoram),
2 sinhronās tulkošanas kabīnes, 75 sēdvietas, ekrāns

301. aud. un videokonferenču zāle (2 datori, stacionārais mikrofons, 2 pārnēsājamie mikrofoni, 2
TV, ekrāns, interaktīvā tāfele, projektors , dokumentu kamera, sinhronās tulkošanas
302. aud.
kabīne).
309. aud.

dators+projektors+ekrāns+skaņa+VHS+DVD

310. aud.

dators+projektors+ekrāns+skaņa+VHS+DVD

313. aud.

dators+projektors+ekrāns+skaņa+ interaktīvā tāfele+projektors

317. aud.

dators+projektors+ekrāns+skaņa

326. aud.

HF datorklase (10 datori+skaņa+Trados programmatūra (10 linences)

405. aud.

dators+projektors+ekrāns+skaņa+VHS+DVD

406. aud.

5 datori+ skaņa+ ekrāns

310. aud. atrodas Mutvārdu vēstures centrs. LR IZM apakšprogrammas 03.12.00 „Zinātniskās
darbības attīstība universitātēs” (http://likumi.lv/ta/id/128536-par-finansejumu-zinatniskasdarbibas-attistibai-universitates-2006-gada) projekta ietvaros Mutvārdu vēstures centrs
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nodrošināts ar datortehniku, video un audio aparatūru, digitālo skaņu ierakstošo aparatūru un
datorprojektoru ar ekrānu, kas tiek izmantoti pētnieciskajā darbā, tā rezultātu aprobācijā un
studiju kursu apguvē.
Patstāvīgā darba veikšanai un praktisko uzdevumu izpildei maģistranti plaši izmanto Latgales
Pētniecības institūta specializētu bibliotēku un datu bāzi „Latgales dati”, kā arī Latvijas arhīvu
un muzeju krājumus, bibliotēkas. Studenti var izmantot mācību iespējas, ko piedāvā
Humanitārās fakultātes Svešvalodu mācību centrs, kur var ne tikai pilnveidot angļu valodas
zināšanas, bet arī apgūt vācu, franču, spāņu, itāliešu un zviedru valodas pamatus.
Studiju procesa kvalitāti nodrošina studentu rīcībā esošās grāmatu krātuves:
DU zinātniskā bibliotēka ar 256000 eksemplāriem (58781 nosaukumi), no tiem apmēram 36
tūkstoši vienību – vēstures un kultūras vēstures grāmatas. DU bibliotēkai ir trīs grāmatu
krātuves, vairākas lasītavas un mājas abonementi. Lai sekmētu studiju darba efektivitāti, ir
izveidots DU zinātniskās bibliotēkas elektroniskais katalogs. No 2002. gada decembra
lasītājiem ir iespēja izmantot 13 Latvijas lielāko bibliotēku fondus un pakalpojumus.
DU bibliotēkas lasītājiem ir pieejami:






Internets
Bibliotēkas elektroniskais katalogs ALISE (Advanced Library Information Service).
Grāmatu pasūtīšana, rezervēšana un pagarināšana internetā
Automatizēta lietotāju apkalpošana
Datubāzes:
− Cambridge Journals Online (CJO) – universal full-text data base;
− EBSCO Multi-branch journal data base: Academic Search Elite, Business
Source Premier, MasterFILE Priemer, Newspaper Source, ERIC, Business Wire
News, MEDLINE, Health Source – Consumer Edition, Agrikola.
− LETA archive resources of national news agency;
− LETONIKA reference and translation system in the Internet;
− Lursoft newspaper full-text data base;
− NOZARE LV topical information about 30 major business branches of Latvia
− RUBRICON universal reference full-text data base;
− Science Direct multi-branch data base;
− Integrum – Krievijas žurnālu un laikrakstu datubāze;
− Scopus – Daudznozaru zinātnisko publikāciju bibliogrāfiskās un citēšanas
informācijas datubāze.

Vēstures katedrā ir pieejama prof. J. Veinberga bibliotēka (pārsvarā grāmatas seno laiku
vēsturē) un citi privātie dāvinājumi. Te ir pieejams arī 2007. gada LR prezidentes kancelejas
dāvinājums – Latvijas Vēsturnieku komisijas rakstu 20 sējumi, u.c. projektu ietvaros
iegādātās grāmatas. Studentiem ir pieejamas mācībspēku privāto bibliotēku grāmatas.
Studiju un pētniecības procesā izmantojami Latgales Pētniecības institūta bibliotēkas fondi
(2600 nosaukumi), datu bāze “Latgales dati”, elektroniskās publikācijas LPI interneta mājas
lapā (http://lpi.du.lv).
Izveidota Mutvārdu vēstures centra bibliotēka  viena no labākajām Latvijas bibliotēkām
mutvārdu vēsturē, kas tiek izmantota studiju kursu apguvē un pētniecisko darbu izstrādē.
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DU HF Krievu valodas un kultūras centrs iepazīstina ar Krievijas kultūrvēsturisko
mantojumu, kā arī ar aktuālo zinātnisko un metodisko informāciju no Krievijas. Centra
bibliotēkā ir pieejami Krievijas izdevniecību jaunumi (ap 500 vienību), tajā skaitā vēstures,
kultūras, un filozofijas grāmatas krievu valodā. Multimediālas informācijas banka (mediateka)
iekļauj audio-, video- un mediamateriālus, arī vēstures tēmām veltītas audiogrāmatas,
audiolekcijas, audioekskursijas. Centrā ir nodrošināta bezmaksas pieeja Krievijas masu
saziņas līdzekļu elektroniskajām datu bāzēm (INTEGRUM) un enciklopēdiju, vārdnīcu u.c.
uzziņu literatūras tekstiem (RUBRICON).
1.7.3. Studiju virzienā iesaistītā palīgpersonāla raksturojums
Latviešu literatūras un kultūras katedras lietvedības sekretāre Astrīda Putāne
Rusistikas un slāvistikas katedras lietvede Dr. philol. Gaļina Vasiļkova
Krievu valodas un kultūras centra tehniskā speciāliste Tatjana Konopeļko
Mutvārdu vēstures centra krājuma glabātāja Mg. hist. Maija Grizāne
Mutvārdu vēstures centra krājuma glabātājs Sergejs Kuzmins
Svešvalodu centra lietvedības sekretāre Mg. philol. Inesa Antonova
Komparatīvistikas institūta lietvedības sekretāre Anna Brakovska

1.8. ĀRĒJIE SAKARI
1.8.1. Sadarbība ar darba devējiem
Studiju virziena „Vēsture un filozofija” studiju programmu īstenošanā būtisks ir dialogs ar
darba devējiem. Realizējot programmu, darba devēji ir iesaistīti gan nodarbinātajam
nepieciešamo zināšanu un prasmju formulēšanā, gan izglītības programmu kvalitātes
vērtēšanā, gan stratēğijas plānošanā. Lai dialogs ar darba devēju ritētu regulāri un sekmīgi, ir
izveidots DU Padomnieku konvents, kurā ietilpst dažādu pašvaldību, uzņēmumu, banku,
asociāciju un valsts organizāciju pārstāvji (sk. http://www.du.lv)).
2011. gada 19. aprīlī Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK), LR Izglītības un zinātnes
ministrija, Latvijas Rektoru padome, Augstākās izglītības padome (AIP), Latvijas Brīvo
arodbiedrību savienība un Latvijas Studentu apvienība (LSA) parakstīja vienošanos par
sadarbību studiju vietu struktūras pakāpeniskai pārveidošanai atbilstoši darba tirgus prasībām.
Uzlabojot augstākās izglītības kvalitāti un tuvinot to darba tirgus vajadzībām, perspektīvā tiks
sekmēta Latvijas ilgtspējīga attīstība.
Programmas ietvaros pastāv daudzpusīgi sakari ar potenciālajiem darba devējiem un
sadarbības partneriem. DU studiju virziena „Vēsture un filosofija” padomē kopā ar virziena
studiju programmu direktoriem un studējošajiem darbojas arī darba devēji – LNA Daugavpils
Zonālā valsts arhīva direktore Ināra Lazdāne, Naujenes Novadpētniecības muzeja direktore
Evita Kusiņa-Koļesņika un Daugavpils Izglītības pārvaldes vēstures un sociālo zinību
metodiskās apvienības vadītaja Signita Gabrāne.
Reālie darba devēji ir mācību iestādes, valsts pārvaldes iestādes, plašsaziņas līdzekļi, arhīvi,
kultūras iestādes, tai skaitā muzeji. Lai paplašinātu topošo absolventu izredzes darba tirgū,
notiek regulāri kontakti ar reģiona skolu valdēm, vēstures skolotāju metodiskajām
apvienībām, Latvijas vēstures skolotaju biedrību, muzeju, arhīvu u.c. iestāžu pārstāvjiem, kuri
sniedz informāciju par DU studiju virziena „Vēsture un filozofija” studiju programmu
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absolventu darba gaitām un izsaka priekšlikumus topošo speciālistu sagatavošanas kvalitātes
uzlabošanai (10. PIELIKUMS.). Galvenokārt tiek ieteikts stiprināt praktisko ievirzi.
1.8.2. Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām
Galvenās sadarbības jomas ir studiju darbs un zinātniskā pētniecība.
Kopš 2004. gada asoc. prof. H. Soms piedalās bakalaura gala pārbaudījumu komisijas darbā
(priekšsēdētājs) Rēzeknes Augstskolā un Liepājas Universitātē. 2001.–2011. g. prof. I.
Saleniece piedalījās kā eksperte studiju programmu akreditācijā, ko īstenoja Augstākās
izglītības kvalitātes novērtēšanas centrs (AIKNC). Prof. A. Ivanovs un prof. I. Saleniece
darbojas LU Vēstures profesoru padomē (http://www.lu.lv/petnieciba/strukturvienibasinfrastruktura-un-personals/padomes/profesoru-padomes/).
Sistemātiska pieredzes apmaiņa un aktuālo problēmu apspriešana notiek ar Latvijas
Universitātes, Tartu Universitātes (Igaunija), Vitauta Dižā Universitātes un Viļņas
Edukoloģijas universitātes (Lietuva), Fehtas Universitātes (Vācija), Glāzgovas Universitātes
(Lielbritānija), Toruņas Universitātes (Polija) u.c. universitāšu kolēģiem.
ERASMUS programmas ietvaros tiek uzturēti lietišķie kontakti ar Polijas (N. Kopernika
Toruņas Universitāte), Lietuvas (Viļņas Edukoloģijas universitāte), Vācijas (Fehtas
augstskola), Lielbritānijas (Glāzgovas Universitāte) kolēģiem, kuri palīdz pārņemt pozitīvo
ārzemju pieredzi vēstures studiju īstenošanā. (ERASMUS līgumus skat. Vēstures katedrā)
Notiek rosīga zinātniska sadarbība (kopējie projekti, zinātniskās konferences, semināri, rakstu
krājumi u.c.) ar dažādu pasaules valstu universitāšu pārstāvjiem:
1.8.2.1. tabula
Zinātniskās sadarbības partneri
Nr.
1.

Institūcija

2.

Vilnius University
Vilniaus universitetas
Vytautas Magnus University
Vytauto Didžiojo universitetas
Siauliai University

3.
4.

Lithuanian University of Educational Sciences
Lietuvos Edukologijos universitetas

Pilsēta/Valsts
Vilnius (Lithuania)
See reference 10. PIELIKUMS.
Vilnius (Lithuania)
Kaunas (Lithuania)
Siauliai (Lithuania)

Šiaulių universitetas

5.

University of Tartu

6.

Tartu Ülikool
Tallinn University
Tallinna Ülikool

7.

University of Warsaw
Uniwersytet Warszawski

8.

Nicolaus Copernicus University

Tartu (Estonia)
See reference 10. PIELIKUMS.
Tallinn (Estonia)
Warsaw (Poland)

Toruņa (Polija)
See reference 10. PIELIKUMS.
The Belarusian State University of Agricultural Minsk (Belarus)
Technology
See reference 10. PIELIKUMS.
Vitebsk State University named after P.M. Vitebsk (Belarus)
Masherov
See reference 10. PIELIKUMS.
Taras Shevchenko National University of Kyiv
Kiev (Ukraine)
See reference 10. PIELIKUMS.
Vechta Higher School
Vehta (Germany)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika

9.
10.
11.
12.
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13.

14.
15.

16.

Hochschule Vechta
Centre for Russian, Central and East European
Studies (CRCEES) of the University of
Glasgow
Japan Society for the Promotion of Science
(JSPS), Tsukuba University
Centre d’etudes des Mondes Russe, Caucasien
et Centre-Europeen, L’Ecole des Hautes
Etudes en Sciences Sociales (EHESS)
Western Michigan University

Glasgow (United Kingdom)
See reference 10. PIELIKUMS.
Tokyo (Japan)
See reference 10. PIELIKUMS.
Paris (France)
See reference 10. PIELIKUMS.
Kalamazoo
States)

(Michigan,

United

See reference 10. PIELIKUMS.
Allendale (Michigan, United States)
See reference 10. PIELIKUMS..
St. Petersburg (Russia)

17.

Grand Valley State University

18.

European University at St. Petersburg
Европейский
университет
в СанктПетербурге
С. Петербургский Институт Истории St. Petersburg (Russia)
Российской академии наук
See reference 10. PIELIKUMS.
Институт Всеобщей истории Российской Moscow (Russia)
академии наук
See reference 10. PIELIKUMS..
Балтийский федеральный университет им. Kaliningrad (Russia)
И. Канта
See reference 10. PIELIKUMS.
Петрозаводский
государственный Petrozavodsk (Russia)
университет

19.
20.
21.
22.

Tāpat akadēmiskā sadarbība DU vēstures virziena docētājiem un studējošajiem attīstās ar
daudzām citām universitātēm. 7. Ietvarprogrammas projektā MYPLACE (2011–2015)
izveidojās sadarbība ar vairākām ārzemju augstskolām un zinātniski pētnieciskajām
institūcijām:


Mančestras Metropolitēna universitāte, AK



Tallinas Universitāte, Igaunija



Kirila un Metodija universitāte, Trnava, Slovākija



Brēmenes Universitāte, Vācija



Jēnas Universitāte, Vācija



Austrumsomijas Universitāte, Somija



Dienviddānijas Universitāte, Dānija



Lisabonas Universitātes institūts ISCTE, Portugāle



Uļjanovskas Valsts universitāte, Krievijas Federācija



Kaukāza Pētniecības resursu centrs, Gruzija



Ivo Pilara Sociālo zinātņu institūts, Zagreba, Horvātija



Pompeu Fabra universitāte, Barselona, Spānija



Debrecenas Universitāte, Ungārija



Atēnu Panteona universitāte, Grieķija
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Laika posmā no 2008.–2016. gadam pēc DU Humanitārās fakultātes aicinājuma studiju
programmā lekcijas lasīja vairāki docētāji no ārvalstīm.
1.8.2.1. tabula
Viesdocētāju lekcijas
Gads

Vārds, uzvārds

Valsts, augstskola

Lekciju kursa tēma

2008./2009. st. g.

profesors
Kristofers Bojers

Zalcburgas Universitāte
(Austrija)

Mūsdienu Eiropas vēsture
zinātnieku skatījumā

2008./2009. st. g.

Filosofijas katedras
docente Jūrate
Černevičiūte.

Viļņas Gedimina tehniskā
universitāte (Lietuva)

2009./2010. st. g.

profesors
Bernds Ulrihs Hukers

Fehtas Augstskola
(Vācija)

Subkultūras
mūsdienu
sabiedrībā:
patērētājkultūra
postpadomju telpā
Vēstures zinātnes speciālās
disciplīnas

2010./2011. st. g.

Dr. Iyad Othman
Ra’ouf Aljaber

Institute for Leadership
Excellence (Jordānija)

2010./2011. st. g.

MA Ethar El-Katatney

Kairas Amerikāņu
universitāte (Ēģipte)

2010./2011. st. g.

Dr. hab. hist. B.U.
Hukers (B.U. Hucker)
Prof. Alfonas Motuzas

Fehtas
Augstskola(Vācija)
Vītauta Dižā universitāte
(Kauņa, Lietuva)
Lietuvas Edukoloģijas
universitāte (Viļņa,
Lietuva)

2011./2012. st. g.
2013./2014. st. g.

Asoc. profesore, Dr.
hum. Sandra
Grigaravičiūtė

Starpkultūru dialoga
iespējas: Latvija un
Jordānija
„Arābu pavasara”
notikumu vēsturiskais
konteksts.
Reģionu
pētīšanas
tradīcijas Vācijā
Jezuītu darbība Baltijā.
Lietuva
starptautiskajās
attiecībās un Lietuvas
diplomātijas vēsture (1918–
1940)

2014./2015. st. g.

Vēstures zinātņu
kandidāts Jevgenijs
Grebeņs

Baltkrievijas Valsts agrārā Baltkrievija Otrā pasaules
tehniskā universitāte
kara gados
(Minska)

2014./2015. st. g.

Vēstures zinātņu
kandidāti Antoņina
Kozirska,

Nikolaja Kopernika
universitāte (Polija,
Toruņa)

2014./2015. st. g.

Dr. hab. Dorota
Mihaļuka

Nikolaja Kopernika
universitāte (Polija,
Toruņa)

The influence of historical
heritage of the Grand
Duchy
of
Lithuania,
Rzeczpospolita
(PolishLithuanian Commonwealth)
and Russia on Belarussian
idea of statehood in 1915–
1919
Латвия
–
союзник
Белорусской
Народной
Республики (1918–1920)
Сталинские
репрессии
против
польского
населения в Украинской
Советской
Социалистической
Республике на страницах
следственных дел (1937–
1938)
Культурная дипломатия
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(Vācija)

2015./2016. st. g.

Dr. Gerd Koenen

2015./2016. st. g.

Dr.
Manfrēd
Betiher

fon Vācijas Akadēmiskās
Apmaiņas dienesta
vieslektors

2016./2017. st. g.

Dr.
Manfrēd
Betiher

fon Vācijas Akadēmiskās
Apmaiņas dienesta
vieslektors

Польши после 1989 года
Vācijas
Krievijas
komplekss un Ukrainas
krīze.
Vēsture
un
aktualitātes
Zīdainis
cara
tronī:
Braunšveigas
kņazi
Krievijā vai ‘damnatio
memoriae’
„„Konfesionalizācija” kā
vēsturisks griezums: par
attīstības atšķirībām starp
Rietumlatviju un Latgali”

Ārvalstu docētāju apmeklējumus finansē DU sadarbības partneri. Sadarbības pieredze liecina,
ka ārvalstu kolēģi ir ieinteresēti aktīvajā sadarbībā. Liels potenciāls šajā ziņā ir sadarbība ar
Baltijas valstu universitātēm.
Savukārt Daugavpils Universitātes vēstures studiju programmu docētāji piedalās mācību un
akadēmiskās aktivitātēs ārpus Latvijas robežām.
1.8.2.2. tabula
Docētāju akadēmiskās aktivitātēs ārpus Latvijas
Gads

Vārds, uzvārds

asoc. prof. Henrihs
2008./2009.st.g. Soms
2008. g.

prof. Anita
Stašulāne

2009. g.

prof. Anita
Stašulāne

31.01.–
12.02.2010.

2012.
2011.–2014.g.

lekt. Dmitrijs
Oļehnovičs

prof. Anita
Stašulāne
prof. Irēna
Saleniece

2014.

prof. Irēna
Saleniece

2016

prof. Aleksandrs
Ivanovs

Valsts, augstskola

Tēma

Vācija, Fehta (Vechta),
Fehtas Augstskola

Teorētisks seminārs
Reģiona pētniecība: izpētes saturs,
formas, īpatnības
Lietuva,
Vieslekcijas
Vītauta Dižā universitāte
Contemporary
processes
in
religious group formation
Lietuva,
Vieslekcijas
Viļņas Gedimina Tehniskā Religion and ethnic culture
universitāte
Izraēla, Jeruzaleme,
Seminārnodarbība
Izraēlas Holokausta muzejs Antisemītisms
Baltijas
valstīs
Yad Vashem (Vārds un International Seminar in Holokaust
Piemiņa)
studies.
Antisemitism in the Baltic States
Lietuva,
Vieslekcijas
Vītauta Dižā universitāte
Dynamics of Religious Culture
Čehija,
Pētniecisko projektu ekspertīze:
Čehu Republikas grantu Migrants’ educational strategies
aģentūra
and youth of ethnic minorities;
Family
memory
and
transgenerational exchange of
identities; „Micro-histories” and
„Macro-history”
of
Czech/Czechoslovak Travelling and
Tourism (1945–1989) u.c..
Apvienotā Karaliste
Vieslekcijas
Glāzgovas Universitāte
Sovietisation of Latvia (1944/45–
1959)
École pratique des Hautes Vieslekcijas
Études, Sorbonne, Parīze, „Les sources russes médiévales aux
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Francija.

2017.

Apvienotā Karaliste
Šefīldas Halama
Universitāte

prof. Irēna
Saleniece

Archives historiques d'État de
Lettonie : histoire des collections,
composition,
publications
et
perspectives d'étude”
Pētnieciskais
darbs
projektā
„Series
rossica”
izdevuma
„Monumenta
Palaeographica
Medii Aevi”
Workshop
“Echoes of ‘Prague Spring’ in
Eastern Europe, 1968”

Lai veicinātu starptautisko sadarbību teorētisko zināšanu un pētniecības iemaņu apgūšanā un
savas pieredzes popularizēšanā, studiju programmu docētāji piedalās starptautiskās apmaiņās
programmās.
1.8.2.3. tabula
Akadēmiskā personāla ERASMUS mobilitātes
Vārds, uzvārds
Anita Stašulāne

Zinātniskā institūcija, pilsēta, valsts

Laiks

Viļņas Gedimina tehniskā universitāte

14.–18.04.2009.

(Viļņa, Lietuva)
Anna Stankeviča

Jagelonas Universitātes (Krakova, Polija)

21.– 25.04.2010.

Valentīns Lukaševičs

Vītauta Dižā universitāte (Kauņa, Lietuva)

03.–08.05.2010.

Anatolijs Kuzņecovs

Jagelonas Universitāte (Krakova, Polija)

1.–6.04.2011.

Valentīna Liepa

Varšavas Universitāte (Polija)

21.–27.04.2012.

Anita Stašulāne

Vītauta Dižā universitāte (Kauņa, Lietuva)

7.–12.05.2012

Valentīns Lukaševičs

Vītauta Dižā universitāte (Kauņa, Lietuva)

30.04.– 06.05.2012.

Anatolijs Kuzņecovs

Jagelonas Universitāte (Krakova, Polija)

21.–27.03.2013.

Irēna Saleniece

Lietuvas
Lietuva)

Edukoloģijas

universitāte

(Viļņa, 6.−12.05.2013.

Ilze Šenberga

Lietuvas
Lietuva)

Edukoloģijas

universitāte

(Viļņa, 6.−12.05.2013.

Inna Dvorecka

Pedagoģiskā Universitāte (Krakova, Polija)

14.–20.04.2014.

Ilze Oļehnoviča

Mursijas Universitāte (Spānija)

28.04.– 05.05.2014.

Anna Stankeviča

Monsas Universitāte (Beļģija)

03.–09.05.2014.

Aleksandrs Ivanovs

Fehtas Augstskola (Vācija)

5.–9.05.2014.

Henrihs Soms

Fehtas Augstskola (Vācija)

5.–9.05.2014.
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Irēna Saleniece

Glāzgovas Universitāte (Apvienotā Karaliste)

5.–9.05.2014.

Vilma Šaudiņa

Šauļu Universitāte (Lietuva)

12.–16.05.2014.

Ilze Šenberga

Nikolaja Kopernika Universitāte (Toruņa, Polija) 12.–16. 05.2014.

Irēna Saleniece

Nikolaja Kopernika Universitāte (Toruņa, Polija) 11.–16.05.2015.

Ilze Šenberga

Nikolaja Kopernika Universitāte (Toruņa, Polija) 22.–27. 09.2015.

Tatjana Kuzņecova

Nikolaja Kopernika Universitāte (Toruņa, Polija) 22.–27. 09.2015.

Dmitrijs Oļehnovičs

Jagiellonian University (Krakovā, Polijā)

24.–29.04.2016.

Andris Kupšāns

Vytautas Magnus University (Kauņa, Lietuvā)

02.–07.05.2016

Irēna Saleniece

Masarika Universitāte (Brno, Čehijā)

8.–13.05.2016

Ilze Šenberga

Masarika Universitāte (Brno, Čehijā)

8.–13.05.2016

Ilze Šenberga

Lietuvas Izglītības zinātņu universitāte (Lietuva)

22. –27.11.2016

Irēna Saleniece

Helsinku Universitāte (Somija)

23. –26.11.2016

1.8.3. Ārvalstu docētāju skaits, kas strādā studiju virzienā
1.8.3.1. tabula
Viesdocētāji DSP Vēsture
Nr.
p.k.
1.

Vārds, uzvārds
Olafs
Mertelsmanns
(Olav
Mertelsmann)

Zin. grāds,
Pamatievēlēšanas
Studiju kurss
akad. amats
vieta
PhD., asoc. Tartu Universitāte Ekonomikas
vēstures
datu
prof.
(Igaunija)
(masveida statistisku vēstures
avotu) apstrāde, verifikācija un
interpretācija
(Processing,
Verification, and Interpretation of
Data – Statistical Historical
Records – on Economic History)
(VēstD011)

2.

Džefrijs Sveins
(Geoffrey Swain)

PhD, prof.

Glāzgovas
Universitāte
(Lielbritānija)

Latvijas
vēsture
rietumu
historiogrāfijas kontekstā (The
History of Latvia in Western
Historiography)
(VēstD013)

3.

Aleksejs
Varfolomejevs
(Алексей
Варфоломеев)

Fizikas
un Petrozavodskas
Datortehnoloģijas vēstures avotu
matemātikas Valsts Universitāte reprezentācijā, izpētē un edīcijā
zinātņu
(Krievija)
(VēstD009)
kandidāts,
doc.
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1.8.4. Studējošo skaits, kuri studējuši ārzemēs
1.8.4.1. tabula
Studējošo studijas ārzemēs
Augstskola

Vārds, uzvārds

Aktivitāte, laiks

Vitauta Dižā Universitāte
(Vytauto
Didžiojo
universitetas)

Marika Laudere

Polija
(Toruņa)

Nikolaja
Kopernika
Universitāte
(Uniwersytet
Mikołaja Kopernika)

Jolanta Šmukste

3.

Igaunija
(Tallina)

Tallinas Universitāte

Marika Laudere

4.

Vācija
(Fehta)

Fehtas Augstskola

Kārlis Dimdiņš

5.

Lietuva
(Viļņa)

Lietuvas Izglītības Zinātņu
Universitāte
(Lithuanian
University of Educational
Sciences)

Jolanta Šmukste

Lietuvas
valdības
stipendija studijām
un pētniecībai
2012.g. septembris–
2013.g. jūnijs
Studijas
apmaiņas
programmas
(ERASMUS)
ietvaros,
12.02 –21.06.2013.
Apmaiņas studijas
2013.g. septembris–
2014.g. aprīlis
Studijas
apmaiņas
programmas
(ERASMUS)
ietvaros,
01.04.2013.–
30.09.2013.
Studijas
apmaiņas
programmas
(ERASMUS)
ietvaros,
02.02.–29.06.2015.

Nr.
p.k.
1.

Valsts,
pilsēta
Lietuva
(Kauņa)

2.

1.8.5. Ārvalstu studējošo skaits virzienā
2009./2010. st. gadā maģistra studiju programmā „Vēsture” tika ieskaitīta Rietumu
Mičigānas (ASV) Universitātes doktorante Irēne Elksne-Geisler, kura sekmīgi apguva studiju
kursu „Mutvārdu vēsture” (2 KP).
2010./2011. st. gadā maģistra studiju programmas „Vēsture” 2. st. gadā imatrikulēta
ERASMUS studente Hulia Elvira del Olmo, bet 2012./2013. st. gadā – Ignacio de la Torre
Sanclemente un Daniel Valdesueiro Bernabe no Spānijas (Universidad Complutence de
Madrid), kuri veiksmīgi apguva 2. studiju gada studiju programmu (40 KP).
2015./2016. st. gadā doktorantu studiju programā „Vēsture” tika ieskaitīta Katarina
Piečul studente no Gdaņskas Universitātes (Polija).
2016./2017. st. gadā ASV Jūras akadēmijas kadeta Mailzs Ouklijs (Miles Oakley)
apguvis kursu “Jauno un jaunāko laiku vēsture” (6 KP).
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2. STUDIJU PROGRAMMU RAKSTUROJUMS
2.1. AKADĒMISKĀ
„VĒSTURE”

BAKALAURA

STUDIJU

PROGRAMMA

2.1.1. Studiju programmas mērķis un uzdevumi
Akadēmiskās bakalaura studiju programmas „Vēsture” (turpmāk ABSP Vēsture) mērķis un
uzdevumi atbilst DU Stratēģijai (https://du.lv/wpcontent/uploads/2017/12/DU_attistibas_strategija_2015.-2020.gadam_.pdf)
ABSP Vēsture mērķis ir nodrošināt studējošajiem teorētisko zināšanu un pētniecības iemaņu
un prasmju apguvi vēstures un kultūras vēstures jomā, kas dod iespēju profesionāli un
akadēmiski tālākizglītoties.
ABSP Vēsture uzdevumi nosaka studentu zināšanu, prasmju un kompetences veidošanu un
pilnveidošanu:
 izprast vēstures un kultūras vēstures procesus un pagātnes izzināšanas problēmas,
pamatot savu izpratni par vēstures faktu un vēstures procesa būtību un nozīmi;
 apzināties teorētisko pieeju dažādību un mijiedarbību;
 kritiski izvērtēt dažādus uzskatus par vēstures un kultūras vēstures zinātnes
problēmām;
 attīstīt avotpētnieciskās prasmes, izmantot daudzveidīgas metodes un modernās
tehnoloģijas;
 organizēt un īstenot pētniecisko darbu vēsturē.
2.1.2. Iegūstamie studiju rezultāti zināšanu, prasmju un kompetences formā
Studiju programmas apguves gaitā studējošie iegūst zināšanas, prasmes un kompetenci
vēstures jomā, atbilstoši LR MK noteikumiem Nr. 990 Noteikumi par Latvijas izglītības
klasifikāciju (02.12.2008.).
Zināšanas
Studējošie spēj parādīt
zināšanas un izpratni par

vēstures zinātnes,
historiogrāfijas un vēstures
palīgzinātņu kategorijas un
jēdzieni, pētniecības
pamatnostādnes;
 vēstures avotu būtība, to
klasifikacija;
 avotu ārējā un iekšējā kritika;
 pasaules vēstures
periodizacija; seno laiku,
viduslaiku, jauno un jaunāko
laiku vēstures raksturīgākās
iezīmes un svarīgākie

Prasmes
Studejošējie spēj patstāvīgi
 raksturot vēstures periodu un
reģionu specifiku; definēt
cilvēces attīstības būtiskākās
problēmas dažādos periodos;
 operēt ar vēstures zinātnes
kategorijām un jēdzieniem;
 pielietot teorētiskās zināšanas,
patstāvīgi vērtējot vēsturnieku
pētījumu zinātnisko līmeni un
politisko ievirzi;
 pielietot teorētiskās zināšanas,
patstāvīgi veicot vēstures avota
ārējo un iekšējo kritiku;
 analizēt, sistematizēt un

Kompetence
Studējošie spēj
 patstāvīgi plānot un organizē
studiju aktivitātes;
patstāvīgi lietot bibliotēkas
katalogu, apzinot noteiktam
vēstures periodam vai tēmai
veltītu avotu un literatūras
klāstu; veidot bibliogrāfisku
aprakstu;
 orientēties vēstures avotu
kompleksā;
 apgūt un atlasīt nepieciešamo
informāciju no zinātniskās
literatūras, elektroniskajiem
informācijas līdzekļiem un
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notikumi;
 Latvijas vēstures
periodizācija un svarīgākie
notikumi;
 reģionalisms un reģionu
vēstures īpatnības;
 cilvēku priekšstatu
sistēmiskums un mainīgums
teorētiskās domas un
mentalitātes līmenī;

interpretēt zinātniskajā literatūrā
iegūto informāciju;
 gūt informāciju no dažāda
rakstura avotiem;

avotiem;pielietot informācijas
tehnoloģijas dažāda veida darbu
izstrādāšanā;
 patstāvīgi kritiski analizēt
vēstures problēmas;

 patstāvīgi aktualizēt, vērtēt,
klasificēt, interpretēt un izmantot  formulēt un aizstāvēt savu
vēstures avotu sniegto
viedokli referātos, ziņojumos,
informāciju;
diskusijās;
 salīdzināt un apkopot dažādu
avotu informāciju;

 prezentēt sava pētījuma
rezultātus;

 veikt pētījumu:

 patstāvīgi pilnveidot savas
zināšanas un prasmes atbilstoši
darbības sfērai;

- pielietot adekvātas pētniecības
metodes;
- patstāvīgi meklēt un atlasīt
savam pētījumam vajadzīgus
vēstures avotus un zinātnisko
literatūru;
- sintezēt iegūto informāciju
patstāvīgā izklāstā;

rīkoties ētiski atbildīgi, ar
interesi, sapratni un toleranci;
uzņemas atbildību par paša
paveiktā darba precizitāti un
zinātnisko korektumu;

demonstrēt labu emocionālo
- strukturēt un noformēt pētījumu pašregulāciju, koleģialitāti un
komunikabilitāti.
atbilstoši prasībām;
- izvērtēt pētījuma rezultātus.
Studiju rezultāti definēti katram studiju kursam, atbilstoši LR MK noteikumiem Nr. 990
„Noteikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju”. Sākot studijas, studenti tiek iepazīstināti ar
studiju plānu, studiju organizāciju un sagaidāmajiem rezultātiem. Katra studiju kursa sākumā
docētāji apspriež ar studējošiem plānotos studiju rezultātus (2. PIELIKUMS), seko, lai
studējošie tos sasniedz, un izvērtē sasniegto. Studiju programmas apguves gaitā, veicot
dažāda veida pētījumus, studentiem ir nodrošinātas individuālas konsultācijas un docētāju
atbalsts.
2.1.3.Studiju programmas saturs un plāns
Studiju programmas struktūra
Atbilstoši LR MK Noteikumiem par valsts akadēmiskās izglītības standartu, 13.05.2014.,
studiju programmas apjoms ir 120 kredītpunkti (KP). Tās struktūru veido trīs daļas: A
(obligātā daļa), B (ierobežotās izvēles daļa), C (brīvās izvēles daļa).
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A Obligātā daļa
52 KP
B Ierobežotās izvēles daļa
52 KP
Vēsture
Kultūras vēsture
C Brīvās izvēles daļa
6 KP

2.1.3.1. tabula
ABSP Vēsture saturs
Nr.

Studiju programma
A daļa : Obligātā daļa

1.

Pasaules vēsture:
Seno laiku vēsture

KP

Arheoloģija
Senās pasaules ģeogrāfiskie atklājumi
Senās pasaules veidotāji
Vecā Derība kā vēstures avots
Latvijas arheoloģija
Varas uztvere senajā pasaulē
Slāvu tautas viduslaikos
Baltijas reģions viduslaikos
Vēsturiskā novadpētniecība

12. Latgales vēsture XVI–XVIII gs.
13. Reformācija Eiropā

Docētājs

52
eksāmens

6

Viduslaiku vēsture
6
Jauno laiku vēsture
6
Jaunāko laiku vēsture
6
2. Latvijas vēsture
8
3. Priekšstatu
sistēmas
senajās 4
civilizacijās
4. Zinātniskais pasaules uzskats 17.–20. 2
gs.
5. Reliģiskās sistēmas 20. gs.
2
6. Ievads vēstures zinātnē
2
7. Avotmācība
4
8. Ievads historiogrāfijā
4
9. Studiju darbs vispārējā vēsturē
1
10. Studiju darbs Latvijas vēsturē
1
A daļa kopā: 52
IEROBEŽOTĀS IZVĒLES daļa (modulis Vēsture)
B daļa: 52 KP
1. Vides aizsardzība
1
2. Civilā aizsardzība
1
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Pārb.forma

dif. ieskaite

Dr. soc. sc., doc. I. Šenberga
Mg. hist., lekt. A.Kupšāns
Dr. hist., doc. T. Kuzņecova
Dr. hist., prof. I. Saleniece
Dr. hist., asoc. prof. H.Soms
Mg. hist., lekt. D. Oļehnovičš
Dr. soc. sc., doc. I. Šenberga
Dr. hist., doc. T. Kuzņecova
Mg. paed., lekt. A.Felcis

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

Dr. theol., prof. A. Stašulāne
Dr. hist., doc. T. Kuzņecova
Dr. hist., prof. A.Ivanovs
Dr. hist., prof. A.Ivanovs
Vēstures katedras docētāji
Vēstures katedras docētāji

eksāmens
eksāmens
eksāmens
eksāmens
dif. ieskaite

dif. ieskaite
dif. ieskaite

2
2
1
2
2
2
2
1
2

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

2
2

dif. ieskaite
dif. ieskaite

Lekt. Dainis Lazdāns
Dr. iur., viesdoc. Aleksandrs
Matvejevs
Mg. hist., lekt. A.Kupšāns
Dr. soc. sc., doc. I. Šenberga
Mg. hist., lekt. A.Kupšāns
Dr. soc. sc., doc. I. Šenberga
Mg. hist., lekt. A.Kupšāns
Dr. soc. sc., doc. I. Šenberga
Dr. hist., doc. T. Kuzņecova
Dr. hist., doc. T. Kuzņecova
Dr. hist., asoc. prof. H.Soms
Dr. hist.,. prof. A.Ivanovs
Dr. hist., prof. I.Saleniece
Dr. hist., asoc. prof. H.Soms
Dr. hist., prof. I.Saleniece
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Slāvu tautas XVI–XIX gs.
Latgales vēsture XIX–XX gs.
PSRS vēsture (1922–1991)
Baltijas valstu vēsture (1918–1940)
Zinātniskā darba pamati
Pēckara Daugavpils vēsture avotos
Pagātnes recepcija jaunajos un jaunākajos
laikos
Idejiskie virzieni Rietumeiropā XIX– XX
gs. sāk.
Baltijas valstis Otrajā pasaules karā
Polijas vēsture 20. gs.
Ziemeļvalstu vēsture pēc Otrā pasaules
kara
Senās pasaules valsts un sabiedrība
Austrumeiropas vēsture (1945–1989)

27. Modernās tehnoloģijas vēstures zinātnē
28. Mutvārdu prakse
29. Novadpētniecības prakse
B daļa kopā:
Bakalaura darbs vēsturē

2
2
2
2
2
2
2

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

Dr. hist., asoc. prof. H.Soms
Dr. hist., asoc. prof. H.Soms
Dr. hist., prof. I.Saleniece
Mg. hist., lekt. D. Oļehnovičs
Dr. hist., doc. T. Kuzņecova
Dr. hist., prof. I.Saleniece
Dr. hist., doc. T. Kuzņecova

2

dif. ieskaite

Dr. hist., asoc. prof. H.Soms

2
2
2

dif. ieskaite
dif. ieskaite
dif. ieskaite

Mg. hist., lekt. D. Oļehnovičs
Dr. soc. sc., doc. T. Kuzņecova
Dr. hist., asoc. prof. H.Soms

2
2

dif. ieskaite
dif. ieskaite

2
1
1
52
10

dif. ieskaite
dif. ieskaite
dif. ieskaite

Mg. hist., lekt. A.Kupšāns
Mg. hist., lekt. D. Oļehnovičs
Mg. hist., lekt. A.Kupšāns
Dr. hist., asoc. prof. H.Soms
Dr. hist., prof. I.Saleniece
Mg. hist., lekt. A.Kupšāns

IEROBEŽOTĀS IZVĒLES KURSI (modulis Kultūras vēsture)
B daļa: 52 KP
Vides aizsardzība
1
dif. ieskaite
Civilā aizsardzība
1
dif. ieskaite
Kultūras teorija
Kultūras antropoloģija
Mākslas zinātnes pamati:
Estētikas kategorijas
Glezniecība un grafika
Literatūra
Teātris
Kino

2
2

eksāmens
dif. ieskaite

1
1
1
1
1

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

Mūzika
Muzeoloģijas pamati
Mīts un rits kultūrā
Pasaules mākslas un arhitektūras vēsture:
Pirmatnējā māksla – Viduslaiki

1
1
2

dif. ieskaite
dif. ieskaite
dif. ieskaite

2

dif. ieskaite

2
2

dif. ieskaite
dif. ieskaite

Pasaules literatūras vēsture:
Antīkie laiki – 19. gs.

4

dif. ieskaite

20. – 21. gs.
Pasaules teātra vēsture
Mūzika Eiropas kultūrā

2
2
2

eksāmens
eksāmens
dif. ieskaite

Renesanse – 18. gs.
19. – 21. gs.

Lekt. Dainis Lazdāns
Dr. iur., viesdoc. Aleksandrs
Matvejevs
Dr. philol., doc. G.Markovs,
Dr. philol., doc. G. Ozoliņš
Dr. philol., doc. I. Kupšāne
Dr. philol., doc. G. Ozoliņš
Dr. philol., doc. I. Dvorecka
Dr. philol., asoc. prof. E.Vasiļjeva
Dr. philol., asoc. prof.
A. Ņeminuščijs
Dr.art., prof. Ē. Daugulis
Dr. philol., doc. I. Dvorecka
Dr. philol., doc. G. Ozoliņš
Dr. philol., asoc. prof.
A.Ņeminuščijs
Dr. philol., doc. G. Ozoliņš
Dr. philol., asoc. prof.
A.Ņeminuščijs
Dr. philol., doc. G.Markovs
Dr.philol., asoc. prof.
A.Ņeminuščijs
Dr. philol., doc. I. Dvorecka
Dr. philol., doc. I. Dvorecka
Dr. philol., asoc. prof. E.Vasiļjeva
Dr.art., prof. Ē. Daugulis
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Pasaules kinomākslas vēsture

2

dif. ieskaite

Viduslaiku arābu kult. un Ķīnas kultūra
Baltu mītoloģija
Latvijas mākslas un arhitektūras vēsture
Latviešu folkloras un literatūras vēsture
Latvijas teātra un kino vēsture
Latviešu sadzīves vēsture
Baznīcas vēsture Latvijā
Muzeju prakse
B daļa kopā:
Bakalaura darbs kultūras vēsturē

2
2
4
4
2
2
2
1
52
10

dif. ieskaite
dif. ieskaite
eksāmens
dif. ieskaite
dif. ieskaite
dif. ieskaite
dif. ieskaite
dif. ieskaite

C daļa: BRĪVĀS IZVĒLES KURSI – 6 KP
1.
Zviedru valoda
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Indijas kultūra Austrumu kultūru
kontekstā
Lietišķā komunikācija un valoda
Spāņu valoda
Valoda kultūru dialogā
Vēstures paradoksi
Islāms – reliģija, kultūra, politika
Ebreju diaspora: vēsture un kultūra

Dr.philol., asoc. prof.
A.Ņeminuščijs
Dr. philol., pētn. Ž. Badins
Dr. philol., doc. G. Ozoliņš
Dr. philol., doc. G. Ozoliņš
Dr. philol., doc. V. Lukaševičs
Dr. philol., doc. I. Kupšāne
Dr. philol., doc. I. Kupšāne
Dr. theol. , prof. A. Stašulāne
Dr. philol., doc.. I. Dvorecka

2

dif. ieskaite

2

dif. ieskaite

Mg. paed., Mg. philol., lekt.
A. Jakovele
Dr. philol., doc. G. Markovs

2
2
2
2
2
2

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

Mg. philol., lekt. I. Teilāne
Mg. philol., lekt. V. Baranovska
Dr. philol., doc. S. Polkovņikova
Mg. hist., lekt. A.Kupšāns
Dr. theol., prof. A. Stašulāne
Dr. philol., asoc. prof. E. Vasiļjeva

Studiju plāni ir 1. PIELIKUMĀ, studiju kursu apraksti – 2. PIELIKUMĀ.
ABSP Vēsture saturs izriet no programmas mērķa. Tas ir balstīts hronoloģiskajā un
tematiskajā principā, kas ļauj sniegt sistēmisko priekšstatu par vēstures procesu universālajā
(pasaules vēsture) un lokālajā (Latvijas un Latgales vēsture) dimensijā. Uz šiem diviem
principiem balstās gan obligātie (A daļa), gan arī ierobežotās izvēles (B daļa) kursi.
Obligāto (A) daļu veido:
1.
kursi, kuros hronoloģiski aplūkota pasaules vēsture – Seno laiku vēsture un
Viduslaiku vēsture (1.studiju gads); Jauno laiku vēsture un Jaunāko laiku vēsture
(2.studiju gads); Latvijas vēsture (2.-3. studiju gads);
2.
kursi, kuri vērsti uz vēstures zinātnes kā sistēmas teorētisko apjēgšanu – Ievads
vēstures zinātnē; Avotmācība; Ievads historiogrāfijā; Modernās tehnoloģijas vēstures
zinātnē.
3.

bakalaura darbs vēsturē (Aizstāvēto bakalaura darbu saraksts 8. PIELIKUMĀ)

Obligāto studiju kursu saturu papildina un paplašina ierobežotās izvēles (B) daļas studiju
kursi, kurus studenti apgūst atbilstoši specializācijai – „Vēsture” vai „Kultūras vēsture”
B daļas „Vēsture” kursu mērķis ir sniegt padziļinātas zināšanas par atsevišķiem vēstures
laikmetiem un notikumiem (piemērām, Senās pasaules ģeogrāfiskie atklājumi; Slāvu tautas
viduslaikos; Reformācija Eiropā; PSRS vēsture u.c.).
B daļas kursiem „Vēsture” ir divējāda ievirze:
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avotpētnieciskā (piemēram, Vecā Derība kā vēstures avots; Varas uztvere
senajā pasaulē; Pēckara Daugavpils vēstures avotos u.c.);

historiogrāfiskā (piemēram, Senās pasaules valsts un sabiedrība; Arābu
kaiīfāts; Slāvu tautas 15.–19. gs.; Baltijas valstu vēsture (1918–1940) u.c.
B daļas „Kultūras vēsture” kursu mērķis ir nodrošināt kultūras procesu zinātnisku izpratni:
akcentējot teorētiskās zināšanas kultūras vēstures jautājumos. B daļa studiju kursi aptver
kultūras izpētes jomu gan Latvijas, gan pasaules kultūras kontekstā.
B daļas kursiem ir trejāda ievirze:

kulturoloģiskā (piemēram, Kultūras teorija; Kultūras antropoloģija; Mākslas
zinātnes pamati; Mīts un rits kultūrā);

globāli kultūrvēsturiskā (piemēram, Pasaules mākslas un arhitektūras vēsture;
Pasaules teātra vēsture; Pasaules literatūras vēsture; Pasaules kinomākslas vēsture u.c.)

nacionāli kultūrvēsturiskā (piemēram, Latvijas mākslas un arhitektūras
vēsture; Latvijas teātra un kino vēsture; Latviešu folkloras un literatūras vēsture u.c.)
Studiju programmas C daļa – brīvās izvēles daļa (6 KP) nodrošina gan vairāku svešvalodu
apguvi, gan plašāku atsevišķu tēmu apguvi.
2.1.4. Studiju programmas organizācija
Studiju programmas realizāciju nodrošina DU Humanitārās fakultātes Vēstures katedra,
Latviešu literatūras un kultūras katedra, Rusistikas un slāvistikas katedra. Ar programmas
saturu, organizāciju un īstenošanu saistītie jautājumi tiek apspriesti un lemti koleģiāli, ņemot
vērā studentu viedokli. Programmas pilnveidošanas jautājumi, iesniegtie priekšlikumi tiek
apspriesti katedru sēdēs. Izmaiņas kursu apjomā, saturā un izkārtojumā, kā arī docētāju maiņu
apstiprina Humanitārās fakultātes Dome.
Studiju programmā studiju process organizēts auditorijas nodarbību un patstāvīgā darba formā
pēc studiju plāna (1. PIELIKUMS). Kontaktstundu skaits nepārsniedz 50% no studiju
programmas apguvei paredzētā KP apjoma. Attiecības starp kontakstundām un studentu
patstāvīgo darbu ir šādas: 1KP atbilst 40 akadēmiskajām stundām, kuras ietver 16
kontaktnodarbības (lekcijas, seminārus, kolokvijus) un 24 stundas studentu patstāvīgā darba.
Studiju programmas akadēmiskais statuss
Pēc studiju programmas apguves studējošie iegūst akadēmisko humanitāro zinātņu bakalaura
grādu vēsturē ar specializāciju vēsturē vai kultūras vēsturē. (11. PIELIKUMS)
Iegūtais bakalaura grāds vēsturē dod tiesības turpināt studijas nākošā līmeņa studiju
programmās:

DU maģistra studiju programmās tajā pašā vai radniecīgā zinātņu nozarē vai
apakšnozarē (AMSP Vēsture ar specializāciju vēsturē vai kultūras vēsturē un teorijā,
PMSP Starpkultūru attiecības, PMSP Uzņēmējdarbības vadība, PMSP Sabiedrības un
iestāžu vadība);

DU augstākā līmeņa profesionālajās programmās saskaņā ar uzņemšanas
nosacījumiem konkrētajās studiju programmās („Vidējās izglītības skolotājs”, iegūstot
vienu no kvalifikācijām: „Vēstures un sociālo zinību skolotājs” vai „Vēstures un
kulturoloģijas skolotājs”);


citās studiju programmās Latvijā un ārzemēs.
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2.1.5. Imatrikulācijas noteikumi
Imatrikulācijas prasības: vidējā izglītība.
Imatrikulācija studiju programmā pilna laika studijām notiek konkursa kārtībā, pamatojoties
uz centralizēto eksāmenu (CE) latviešu valodā un literatūrā un pirmajā svešvalodā un papildus
piešķirtiem punktiem – par CE vēsturē, eksāmena atzīmi atestātā ģeogrāfijā, politikā un
tiesībās, filosofijā, kultūras vēsturē vai kulturoloģijā, dalību DU Interešu izglītības skolas
„Humanitārā akadēmija jauniešiem”, DU Zinātnes skolas sertifikāta iegūšanu.
Informāciju par studijām var gūt DU majas lapā, plašsaziņas līdzekļos, kā arī Informācijas
dienās, kad DU ir iespējams tikties ar programmas vadību un studentiem. Uzņemšanas
noteikumi
ir
pieejami
reklāmas
izdevumos
un
DU
majas
lapā
(http://du.lv/lv/studijas/uznemsana/pamatstudijas/noteikumi).
2.1.6. Studiju programmas praktiskā īstenošana

2.1.6.1. Izmantojamās studiju metodes un formas
Studijas akadēmiskā bakalaura programmā tiek organizētas lekciju, semināru, praktisko
nodarbību, kolokviju, individuālā darbu, grupu darba veidā.
Lai veidotu studējošo sistēmisko priekšstatu par vēstures procesu, kā arī veicinātu zinātnes kā
sistēmas teorētisko apjēgšanu, tiek izmantota tradicionāla akadēmiskā darba forma kā lekcija.
Tiek izmantotas jaunās tehnoloģijas, daļa lekciju tiek vadītas, izmantojot PowerPoint vidē
sagatavotās prezentācijas, flash programmā izveidotos studiju materiālus u. c.
Viena no svarīgākajām studiju formām ir semināri, kuros studenti papildina un nostiprina
lekcijās gūtās teorētiskās zināšanas, apgūst pētnieciskā darba prasmes un iemaņas, kā arī
iegūst pieredzi izklāstīt savu viedokli, piedalīties diskusijā. Darbs semināru nodarbībās ir
viens no studentu patstāvīgā darba un studiju kursa apguves līmeņa kontroles mehānismiem.
Samēra plaši studiju laikā tiek praktizēts studējošo individuālais darbs, jo individuālie
uzdevumi dod docētājam iespēju veicināt studējošo kvalitatīvāku vielas apguvi, ļauj savlaicīgi
konstatēt tos jautājumus, kurus studējošie nav pietiekami labi apguvuši, palīdz atklāt studentu
pētnieciskās intereses.
Komandas (grupu) darbs obligātajos un ierobežotās izvēles kursos tiek izmantots atsevišķos
gadījumos un galvenokārt seminārnodarbībās, analizējot un apspriežot uzdevumu pildīšanas
gaitā iegūtās atziņas.
Īpaša uzmanība tiek pievērsta studējošo patstāvīgā darba kvalitatīvai organizēšanai. Liela
nozīme šajā sakarā ir docētāju un studējošo savstarpējai sadarbībai, docētāju sniegtajām
konsultācijām, izstrādātiem individuāliem uzdevumiem.
Studentu patstāvīgā pētnieciskā darba iemaņu apgūšanu veicina programmā iekļautas
Novadpētniecības, Mutvārdu vēstures un Muzeju prakse (5. PIELIKUMS).

2.1.6.2. Prakse
Bakalaura studiju programmas „Vēsture” B daļā ir paredzētas šādas prakses:
modulī „Vēsture”: Mutvārdu vēstures prakse (1. stud. gada 2. semestrī – 1 KP) un
Novadpētniecības prakse (2. stud.gada 4. semestrī – 1 KP);
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modulī „Kultūras vēsture” – Muzeju prakse (2. stud.gads, 4. semestris – 1 KP).
Prakšu organizēšana notiek šādā secībā:


Studiju gada sākumā par praksi atbildīgais docētājs paziņo HF dekanātam prakses
ievadkonferences un noslēguma konferences datumus.



Mēnesi pirms prakses docētējs, kas ir atbildīgs par praksi, apzina un iesniedz HF dekanātā
prakses norises vietu sarakstu.



Dekanāts sagatavo rīkojuma projektu par studentu nosūtīšanu praksē.



Par praksi atbildīgais docētājs sagatavo DU HF līgumu ar konkrētajām prakses vietas
organizācijām, ka studenti tiek pieņemti praksē, un nodod to apstiprināšanai DU rektoram
(6. PIELIKUMS).

Novapētniecības un Muzeju prakses norises vieta – Latvijas muzeji, kuru izvēli nosaka
apakšprogrammas specializācija. Mutvardu vēstures prakses norises vieta ir Daugavpils
pilsēta un Daugavpils rajons; paredzēti divi prakses veidi: ekspedīcija (viena nedēļa) un
individuālie lauka pētījumi DU Vēstures katedras docētāju pārraudzībā. Prakses ilgums –
viena nedēļa.
Prakses organizē saskaņā ar prakšu Nolikumiem, kuri ir apstiprināti Humanitarās fakultātes
Domes sēdēs atbilstoši studiju plānam (5. PIELIKUMS).
Prakses loģiski turpina atbilstošos teorētiskos kursus un ir paredzētas ar mērķi pilnveidot
teorētiskās zināšanas zinātniski pētnieciskā darbā, veicinot studentu darba prasmju attīstību
vēstures mutvārdu metodoloģijā (Mutvārdu vēstures prakse), novadpētniecības darba metožu
pielietošanā (Novadpētniecības prakse), pētnieciskā darba iemaņu un prasmju pilnveidošanā
kultūras vēsturē (Muzeju prakse).
Prakšu uzdevumi ir vērsti uz pētnieciskā un organizatoriskā darba iemaņu pilnveidošanu,
atbilstoši izvirzītajiem mērķiem (5. PIELIKUMS). Pirms prakses studējošie tiek iepazīstināti
ar prakses Nolikumu, studentam izvirzītajām prasībām un paredzētajiem uzdevumiem, kuri
jāveic prakses laikā, kā arī ar prakses vērtēšanas nosacījumiem. Prakses gaitā studentiem tiek
nodrošinātas docētāju konsultācijas.
Mutvārdu vēstures prakse paredz ne tikai metodisko, bet arī materiālo nodrošinājumu.
Studentiem ir iespēja izmantot DU tehniskos līdzekļus: datorklases tehniku, DU Mutvardu
vēstures centra audio un video tehniku, diktafonus audio interviju ierakstīšanai un atšifrēšanai.
Jauna pieredze - ERASMUS+ prakse.
2015. gada vasarā Erasmus+ programmas ietvaros ABSP studenti - Sergejs Kuzmins, Arturs
Zaharkins, ABSP absolvente Līva Irbe un AMSP students Vitālijs Karpovičs tika iesaistīti
mūzeju prakse Viļņas Rotaļlietu muzejā Lietuvā.
2016. gada vasarā Erasmus+ programmas ietvaros DU ABSP studenti: Laura Ozoliņa,
Ludmila Rožukalna, Emīls Kancāns, Artūrs Fišers, Sergejs Kuzmins; ABSP absolventi:
Arturs Zaharkins, Edīte Kuzmiča; AMSP absolvents Vitālijs Karpovičs piedalījās
Arheoloģijkajā ekspedīcijā Vievininkos Lietuvā.
2.1.7. Vērtēšanas sistēma
Vēstures bakalaura studiju programmas apguves gaitā notiek sistemātiska un daudzveidīga
zināšanu un prasmju pārbaude. Studiju programmas apguves gaitā tiek izmantotas dažādas
vērtēšanas un pārbaudes formas.
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Semestru noslēgumā studiju kvalitātes noteikšanai tiek izmantotas tradicionālās zināšanu
pārbaudes formas: eksāmeni un diferencētās ieskaites gan mutvārdos, gan rakstiski.
Minimālais studiju kursa apjoms, lai organizētu eksāmenu, ir 2 KP.



Studentu zināšanu līmenis tiek vērtēts pastāvīgi arī semestra laikā, izmantojot dažādas
studiju darba kontroles formas – kontroldarbus, testus, kolokvijus, seminārus, uzdevumu
veikšanu praktiskajās nodarbībās. Programmas apguves pastāvīga vērtēšana dod iespēju:
–
–

sistemātiski kontrolēt materiāla apguvi un studentu patstāvīgo darbu;
veicināt kontaktu ar studentiem (diskusijas, dialogi un iesaistīšanās pētnieciskajā
darbā);
– mudināt studentus regulāri un pastāvīgi strādāt;
– būt objektīviem, vērtējot kursa apguvi.
Patstāvīgajā studiju un pētnieciskajā darbā studenti vadās pēc DU Vēstures katedras docētāju
izstrādātājiem ieteikumiem: Ivanovs A., Saleniece I., Soms H., sast. Metodiskie ieteikumi
studiju, bakalaura un maģistra darbu noformēšanai studiju virzienā „Vēsture”. Daugavpils:
Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds „Saule”, 2014. 32 lpp. (pieejami elektroniski:
http://www.de.dau.lv/vesture.html), ka arī – pēc DU HF izstrādātiem Metodiskiem
ieteikumiem studiju/bakalaura/maģistra darba izstrādei” (pieejami elektroniski:
http://du.lv/lv/fakultates/hf/macibu_materiali).
Zināšanu un prasmju novērtēšanas metodes un to nozīme studiju kursa kopvērtējuma
veidošanā ir skaidrotas studiju kursu aprakstos, ar kuriem sudenti tiek iepazīstināti katra
studiju kursa ievadā: pirmās nodarbības laikā docētāji skaidro prasības, kas studentiem
jāievēro, lai varētu sekmīgi apgūt konkrēto kursu un nokārtot pārbaudījumu (2. PIELIKUMS),
nosaka pārbaudījuma formu un termiņus. Vērtēšana notiek 10 ballu sistēmā. Pārbaudījumu
organizācijā tiek ņemts vērā arī studentu viedoklis, piemēram, izvēloties mutisku vai rakstisku
pārbaudes formu.
2.1.8. Finanšu resursi
Vēstures bakalaura studiju programmas galvenais finansējuma avots ir valsts budžeta līdzekļi.
Visi iegūtie līdzekļi iekļaujas kopējā Humanitārās fakultātes finansējumā un tiek izmantoti
akadēmiskā personāla darba apmaksai un citiem izdevumiem pēc fakultātes Domes lēmuma
(12. PIELIKUMS).
2.1.9. Studiju programmas perspektīvais novērtējums

2.1.9.1. Studiju programmas atbilstība akadēmiskās izglītības standartam
ABSP Vēsture ir veidota saskaņā ar LR MK noteikumiem Nr. 240 Noteikumi par valsts
akadēmiskās izglītības standartu, 13.05.2014.
2.1.9.1.1. tabula
Studiju programmas atbilstība LR MK noteikumiem
Salīdzinājuma kritērijs
Studiju programmas apjoms
Bakalaura darbs
Studiju programmas struktūra
obligātā daļa
ierobežotās izvēles daļa
brīvās izvēles daļa

MK noteikumi Nr.2
no 120 līdz 160 KP
Ne mazāk kā 10 KP

ABSP Vēsture
120 KP
10 KP

Ne mazāk kā 50 KP
Ne mazāk kā 20 KP-

52 KP
52 KP
6 KP
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2.1.9.2. Studiju rezultātu un programmas salīdzinājums ar līdzīgām studiju
programmām Latvijā (1) un Eiropas savienības valstīs (2)
Lai salīdzinātu DU akadēmiskā bakalaura studiju programmu „Vēsture” ar līdzīgām studiju
programmām Latvijā un ES, tika izvēlētas analogas studiju programmas Latvijas Universitātē,
Rietumanglijas Universitātē (Bristole, AK) un Vitauta Dižā Universitātē (Kauņa, Lietuva), kā
arī kultūras vēstures programmas mākslas vēstures specialitātē Jorkas universitātē (AK) un
amerikāņu-britu sadraudzības zemju mākslas specialitātē Ekseteras Universitātē (AK).
2.1.9.3.1. tabula
DU un LU vēstures bakalaura studiju programmu salīdzinājums
SALĪDZINĀJUMA
KRITĒRIJS
Studiju ilgums
Kredītpunktu skaits
Attiecības starp
 A daļas kursi (obl.)
 B daļas kursi (speciālkursi)
 izvēles priekšmetiem
Mācību metodes
Vērtējuma metodes

LATVIJAS UNIVERSITĀTE
Studiju process
3 gadi
120 KP

DAUGAVPILS
UNIVERSITĀTE
3 gadi
120 KP

62KP
52 KP
6KP

52KP
52 KP
6KP
(10KP – bakalaura darbs)
studentu patstāvīgais darbs,
studentu patstāvīgais darbs,
semināri, prezentācijas,
semināri, prezentācijas,
lekcijas
lekcijas
studiju darbi, eksāmeni (mutiski studiju darbi, eksāmeni (mutiski
un rakstiski), ieskaites (mutiski un rakstiski), ieskaites (mutiski
un rakstiski),
un rakstiski), kolokviji,
kontroldarbi, testi.
kontroldarbi, testi, referāti.

Salīdzinot DU studiju programmu „Vēsture” ar analogu programmu Latvijas Universitātē, ir
secināts:




LU un DU studiju ilgums, iegūstāmo kredītpunktu skaits (120 KP), kā arī A un B daļu
kursu apjoms ir līdzīgs (LU A daļā ir ietverta arī bakalaura darba izstrādāšana –10 KP).
Līdzīgs ir A daļas saturs: abās programmās tiek piedāvāti studiju kursi senajā, vidus,
jauno un jaunāko laiku vēsturē, kā arī kursi, kas nodrošina metodoloģiskas un
historiogrāfiskas zināšanas.
Abu universitāšu bakalaura programmās B daļas kursos piedavāts hronoloģiski un
ģeogrāfiski plašs problēmu loks, kas nodrošina studentam izvēles iespējas. LU noteiktu
B daļas apjomu veido obligātie semināri.

Tāpēc, lai sniegtu studentiem garantijas, ir noslēgta vienošanās starp Latvijas Universitāti un
Daugavpils Universitāti par studiju iespēju nodrošinājumu, ja kāda no programmām tiek
likvidēta (9. PIELIKUMS).
2.1.9.3.2. tabula
DU un UWE vēstures bakalaura studiju programmu salīdzinājums
SALĪDZINĀJUMA
KRITĒRIJS
Studiju ilgums
Kredītpunktu skaits

UNIVERSITY OF THE
WEST OF ENGLAND
Studiju process
3 gadi
360
(120 kp katru gadu)

DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE

3 gadi
120 KP

Attiecības starp
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 pamatkursiem(obl.)
 speciālkursiem
 izvēles priekšmetiem
Mācību metodes
Novērtējuma metodes

Bakalaura darba apjoms

–
66%
33%

43%
43%
4%
(10 % – bakalaura darbs)
studentu patstāvīgais darbs,
semināri, prezentācijas,
lekcijas
studiju darbi, eksāmeni (mutiski
un rakstiski), ieskaites (mutiski un
rakstiski), kolokviji,
kontroldarbi, testi, referāti.

studentu patstāvīgais darbs,
semināri, prezentācijas,
lekcijas
kursadarbi, 3 st. eksāmeni
(rakstiski), esejas, testi,
datorizētās pārbaudes
(dokumenti, hronoloģija),
grāmatu apskati, studentu
vadītie semināri
8–10 tūkst.vārdu
Studiju programmas organizācija un vadība

8–10 tūkst.vārdu

Atbildīgie par
realizāciju

programmas The
Programme
Management Studiju programmas padome
Committee
Studiju programmas direktors
The Programme Director
Studentu līdzdalība
25% dalībnieku
Studenti piedalās studiju procesa
pilnveidošanā,
studiju
gada
noslēgumā vērtējot programmas
saturu, organizāciju un vadību.
Ilgtemiņa
programmas The Steering Group
Studiju programmas padome
plānošana
(Pr. Director is the Chair)
Studiju programmas direktors
Vērtējums
The Examining Board
Bakalaura eksāmena komisija

Salīdzinot DU studiju programmu „Vēsture” ar analogu programmu Rietumanglijas
Universitātē (Bristole, AK), ir redzams, ka, neskatoties uz dažām atšķirībām, studiju
koncepcija ir līdzīga abās universitātēs: tās ir akadēmiskās studijas, kuru laikā studenti un
docētāji aktīvi sadarbojas un kuru rezultātā studenti iegūst vēsturnieka pētnieka iemaņas, ko
apliecina viņu bakalaura darbi.
Atšķirības, kas saistītas ar studiju procesa saturu un organizāciju, ir loģiski izskaidrojamas:







kredītpunktu skaits atšķiras tāpēc, ka atšķirīgi ir kredītpunktu aprēķina principi. DU 1
kredītpunktu veido 40 stundas (20 stundas auditorijas nodarbību ar tikpat lielu
patstāvīgā darba stundu skaitu) UWE 1 kredītpunkts ir līdzvērtīgs 5 stundām (2 –
auditorijā, 3 – patstāvīgais darbs);
studiju saturs DU atšķiras ar to, ka te tiek piedāvāts vēstures un kultūras vēstures
sistemātiskais kurss, kas papildināts un paplašināts ar speciālajiem kursiem. Tāpēc
pamatkursu (obl.) īpatsvars ir visai liels (no 48% līdz 66%). Tas ir izskaidrojams ar
nepieciešamību nodrošināt studentiem pietiekami augstu sagatavotības līmeni, lai pēc
studiju programmu absolvēšanas viņi varētu strādāt dažādās izglītības iestādēs
(izņemot augstskolas).
DU mazāk praktizē studentu zināšanu vērtējuma rakstisko formu: ieskaites un
eksāmeni notiek galvenokārt mutvārdu formā, kas ļauj pārbaudīt studentu zināšanas un
prasmi tās izklāstīt. Pārbaudes rakstiskā forma biežak tiek realizēta kursu starpposmos.
Vēstures bakalaura studiju programmas vadība UWE ir daudz sazarotāka, pastāv
vairākas komitejas, kuru darba uzdevums ir sekmēt studiju procesa pilnveidošanu.
Būtiskākās atšķirības būtu meklējamas nevis institūciju skaitā, bet lēmumu
pieņemšanas kārtībā. Gan UWE studentiem, gan DU studentiem ir nodrošināta liela
loma studiju jautājumu apspriešanā un lēmumu pieņemšanā.
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Salīdzinot Daugavpils Universitātes un Vītauta Dižā Universitātes (Lietuva) bakalaura
studiju programmas var konstatēt vairākas atšķirības.
2.1.9.3.3. tabula
DU un Vītauta Dižā Universitātes vēsture bakalaura studiju programmu salīdzinājums
SALĪDZINĀJUMA
KRITĒRIJS
Studiju ilgums
Kredītpunktu skaits
Attiecības starp
 A daļas kursi (obl.)
 B daļas kursi (speciālkursi)
Bakalaura darbs
Mācību metodes
Vērtējuma metodes

VĪTAUTA DIŽĀ
UNIVERSITĀTE
Studiju process
4 gadi
109 KP

DAUGAVPILS
UNIVERSITĀTE

90%
10%
10KP
studentu patstāvīgais darbs,
semināri, prezentācijas,
lekcijas
studiju darbi, eksāmeni (mutiski
un rakstiski), ieskaites (mutiski
un rakstiski),
kontroldarbi, testi.

50%
50%
10KP
studentu patstāvīgais darbs,
semināri, prezentācijas,
lekcijas
studiju darbi, eksāmeni (mutiski
un rakstiski), ieskaites (mutiski
un rakstiski), kolokviji,
kontroldarbi, testi, referāti.

3 gadi
120 KP

Atšķirībā no DU Vītauta Dižā Universitātē:




pilna laika studiju programma tiek realizēta 4 gadus;
1.-2. studiju gadā tiek apgūti trīs humanitāro disciplīnu (etnoloģijas, filozofijas,
vēstures) vispārīgie kursi (ietver zinātnes filozofiju un metodoloģiju, vairākus kursus
filozofijā, vairāku periodu vēsturi: medievālistiku, jauno laiku vēsturi);
3.-4. studiju gadā tiek apgūti dažādi kursi vēsturē, historiogrāfijā un vēstures
metodoloģijā.

Vītauta Dižā studiju programmas absolventi var strādāt zinātniskās pētniecības centros,
muzejos, kultūras mantojuma aizsardzības sistēmā vai turpināt studijas humanitāro un sociālo
zinātņu maģistra programmā. Ar Vītauta Dižā Universitātes (Lietuva) bakalaura studiju
programmu var iepazīties:
http://www.vdu.lt/studijos/bakalauro_programos2004/hmf/istorija.pdf .
Veicot studiju programmas salīdzinājumu ar kultūras vēstures programmām mākslas
vēstures specialitātē Jorkas Universitātē (AK) un amerikāņu-britu sadraudzības zemju
mākslas specialitātē Ekseteras Universitātē (AK) var secināt:


gan DU, gan Jorkas un Ekseteras universitāšu programmas ļauj integrēti apskatīt
atsevišķas kultūras vēstures daļas.
2.1.9.3.4. tabula
DU kultūras vēstures studiju salīdzinājums
Daugavpils Universitāte

iespēja
specializēties
vēstures apakšnozarē

Jorkas Universitāte (AK)

Ekseteras Universitāte (AK)

kultūras mākslas vēstures specialitāti programmas pamatiezīme ir
var saistīt ar vēsturi vai angļu dažādu sabiedrību kultūras,
literatūru
mākslas un mediju salīdzinošā
pētīšana
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Ekseteras universitātē un DU apgūstamie studiju kursi ir līdzīgi, tomēr Ekseteras
universitātē tos apgūst citu valstu kultūru kontekstā, kas nav raksturīgi DU
programmai. Izvēles kursu iespējas minētajās universitātēs ir līdzīgas.
Ekseteras universitātes studentiem ir lielas iespējas stažēties ārzemēs, mācību procesā
piedalās daudz ārzemju vieslektoru.

2.1.10. Studējošie

2.1.10.1. Studējošo skaits
2.1.10.1.1. tabula
ABSP Vēsture kopējais studentu skaits 2008. – 2016. g.
Studiju
gads
Studentu
skaits

2008 2009/
/2009 2010
77

74

2010/ 2011/ 2012/
2011 2012
2013
78

73

73

2013/
2014

2014/
2015

2015/
2016

2016/
2017

58

40

31

30

2.1.10.2. Pirmajā studiju gadā imatrikulēto studējošo skaits
2.1.10.2.1. tabula
ABSP Vēsture pirmajā studiju gadā imatrikulēto studentu skaits 2008. – 2016. g.
Studiju
gads
Studentu
skaits

2008/ 2009/
2009
2010
28

29

2010/ 2011/ 2012/
2011 2012
2013
28

25

21

2013/
2014

2014/
2015

2015/
2016

2016/
2017

14

13

9

11

2.1.10.3. Absolventu skaits
2.1.10.3.1. tabula
ABSP Vēsture kopējais absolventu skaits 2009. – 2016. g.
Studiju
gads
Studentu
skaits

2008 2009/
/2009 2010
14

14

2010/ 2011/ 2012/
2011 2012
2013
13

14

12

2013/
2014

2014/
2015

2015/
2016

2016/
2017

15

9

5

4

2.1.10.4. Studējošo aptauju rezultāti un to analīze
Lai pilnveidotu studiju programmas saturu, tās realizāciju un darba organizāciju, ik gadus
studiju gada noslēgumā notiek studentu viedokļu noskaidrošana, rīkojot aptaujas. Aptaujas
datus apstrādā DU Sociālo zinātņu fakultātes Sociālo pētījumu institūts. Aptauju rezultāti tiek
apspriesti programmas padomē, analizēti ikgadējos pašnovērtējuma ziņojumos un atrodami
DU
SKNC
mājas
lapā
(http://www.du.lv/lv/par_mums/struktura/sknc/pasnovertejuma_zinojumi).
Turpat
atrodams
arī
DU
studentu
aptaujas
anketas
paraugs
(http://www.du.lv/files/0000/1366/stud_anketas_paraugs.rtf).

47

Viedokļi ir noskaidroti, aptaujājot vēstures bakalaura studiju programmas 1., 2. un 3. studiju
gada studentus. Apkopojot aptaujas rezultātus (7. PIELIKUMS) par 6 gadiem no 2008/2009
līdz 2013/20014 studiju gadam (piecu ballu sistēmā), esam secinājuši:
- studiju kursa svarīgums vēstures moduļa studentu atbildēs vērtēts I kursā no 3,3– līdz 5; II
kursā no 3,5– līdz 5; III kursā no 3,6 – līdz 5;
- pasniegšanas līmenis studentus apmierina. Vēstures moduļa studentu atbildēs vērtējums
I kursā no 4,3 – līdz 4,7; II kursā no 4,1 līdz 5; III kursā no 3.5 līdz 5;
- izmaiņas kursu apjomā, pēc studējošo domām, varetu būt dažiem kursiem: daļa no
aptaujātajiem I. kursa studentiem vēlētos palielināt daudzu kursu apjomu. Savukārt
vairums II. un III. kursu studenti pamatā ir apmierināti ar kursu apjomu un ir ieinteresēti
tikai dažu kursu apjoma palielināšanā;
- studijas programmas realizēšanu kopumā vēstures modulī kā apmierinošu novērtēja 66 %
un 33% kā teicamu (1. stud. gads), 80% (2. stud. gads) un 100% (3. stud.gads) studentu.
- sadarbību ar mācībspēkiem vēstures modulī apmierinoši vērtē 100%.

2014./2015. studiju gadā studējošo aptauja DU tika pilnveidota, ne tikai mainot un paplašinot
jautājumu loku, bet arī nodrošinot studējošajiem labākas iespējas paust savu viedokli (anketas
paraugu skat. DU mājas lapā; aptaujas statistiku skat.:
http://aptaujas.du.lv/index.php/admin/statistics/sa/index/surveyid/363876).
ABSP “Vēsture” studējošo viedoklis par 2014./2015. studiju gadu tika noskaidrots, aptaujājot
studiju programmas 1. (33, 33% no aptaujāto skaita), 2. (25%) un 3. (41,67%) studiju gada
studentus.
Apkopojot aptaujas rezultātus varam secināt:
 2/3 aptaujāto docēšanas kvalitāti kopumā vērtē augsti, bet 1/3 – vidēji, kaut arī komentāros
neparādās skaidrojums kāpēc. No esošiem studējošo komentāriem lekciju saturs un
pasniegšanas veids ir augsta līmenī, ļauj apgūt un izprast kursu pamatus. Tiek atzīmēts , ka
augsto kvalitāti nodrošina docētāju profesionalitāte, kā arī viņu attieksme pret studentiem:
liels individuālais darbs ar katru studentu.
 Uz jautājumu par kursu saturu un to izklāstu, 63,16% atbildēja, ka kursu saturs ir skaidrs un
saprotams un atzīmēja, ka ir izprotami katra kursa mērķi un skaidras docētāju prasības. Tomēr
dažiem studentiem (26,32%), kā izriet no komentāriem, dažu kursu saturs un to izklāsts nav
līdz galam skaidrs. Tāpat (procentuāli) studējoši atbildēja uz jautājumu par kursu vērtēšanas
prasībām. Jāatzīmē, ka vērtēšanas prasību daļēja neizpratne ir viss drīzāk pašu studējošo
problēma, jo, kā izriet no komentāriem, ir vienmēr iespēja pajautāt, ja nav kas saprotams.
Tiek atzīmēts, ka uzdevumi un to vērtēšana ir saprotama, visas prasības ir pamatotas, šaubas
un jautājumus tās neizraisa.
 Atbildot uz jautājumu par sadarbību ar pētnieciskā darba vadītāju, studējošie ir
izvēlējušies visus piedāvātos variantus, bet pilnīgu priekšstatu par šo sadarbību sniedz viņu
komentāri, no kuriem izriet, ka šīs sadarbības pamatā ir individuālā pieeja. No atbildēm izriet,
ka darba vadītājs skaidroja pētījuma būtību, nianses un tikšanās ar viņu notika pēc
nepieciešamības, lai saņemtu atbildes uz jautājumiem un padomus. Konsultācijas notika gan
pēc studējošā, gan darba vadītāja iniciatīvas. Tiek atzīmēts, ka sadarbība ar darba vadītāju
bija divpusēja, patīkama.
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 Patstāvīga darba apjoma prasības 42,11% studējošiem ir skaidras un liekās pamatotas,
42,11% - daļēji skaidras un pamatotas, bet vienam studentam šīs prasības ir pilnīgi
neizprotamas. Ņemot vērā to, ka patstāvīgā darba apjoms pēdējos gados nav bijis palielināts,
dažkārt pat samazināts, jo ar katru gadu skolu absolventi ir mazāk noskaņoti veikt patstāvīgo
darbu, studējošo atbildes drīzāk ir saistītas ar pašu studentu spēju/nespēju patstāvīgi strādāt.
 Uz jautājumu par vieslektoriem tikai 57% no aptaujātajiem atzīmēja, ka to bija pietiekami,
21,05%, ka daļēji pietiekams, bet 10,53%, ka nepietiekams.
 Atbildes uz jautājumiem par programmas kopējo struktūru [iekļautie programmā kursi,
kursu sadalījums pa semestriem, apjoms, prakse] parāda, ka studējošos programmas
struktūra kopumā apmierina, bet bez studentu komentāriem (aptaujā nav paredzēti) nevar
izprast kas 17,65% studentus neapmierina kursu apjomā.
 Atbildes uz jautājumiem, kuri saistīti ar praksi [norises laiks, saturs un vieta] bez studējošo
komentāriem (aptaujā nav paredzēti) nedod iespēju izmantot studējošo atbildes programmas
pilnveidošanai. Kaut ari pamatā studējošos apmierina prakses saturs un vieta, prakses norises
laiks neapmierina 11, 76%.
 Ka izriet no aptaujas atbildēm, 88,7% no aptaujātajiem studentiem ir skaidri katra studiju
kursa sasniedzamie rezultāti un tikai 2 studenti atbildēja, ka nē.
 Jāatzīmē, ka studenti labi apzinās savas iespējas ietekmēt studiju procesu un satura
kvalitāti. To atzīmēja 87,5% , komentāros noradot, ka studijas ir abpusējs process, ka var
izvelieties pētniecisko darbu tēmas, diskutēt par dažādiem jautājumiem un tikai 12,5 s% tādas
iespējas nesaredz. Studējošo atbildes uz jautājumu kā var ietekmēt studiju procesu parada, ka
viņi ir ieinteresēti sadarboties ar docētājiem, ka viņiem ir savi priekšlikumi kā uzlabot
studiju kvalitāti. Komentāros tiek atzīmēts, ka plašākai kursu izvēlei ir jābūt C blokā, ka arī
B blokā būtu vēlama izvēle, vairāk uzmanības jāpievērš uzskatāmībai, PowerPoint
prezentācijām, būtu vēlams pagarināt mācības bakalaura programmā līdz četriem gadiem.
 Atbildot uz jautājumu par nodrošinājumu ar studijām nepieciešamo literatūru un
metodiskajiem materiāliem neapmierināto % ir diezgan augsts – 37,5% un viss biežāk
komentāros tiek atzīmēts literatūras latviešu valodā trūkums.
Salīdzinot studentu atbildes uz jautājumiem par studiju programmu varam konstatēt, ka
studējošo vērtējums kopumā ir pozitīvs.
ABSP “Vēsture” studējošo viedoklis par 2015./2016. studiju gadu tika noskaidrots, aptaujājot
studiju programmas 1. (18,75% no aptaujāto skaita), 2. (43,75%) un 3. (37,50%) studiju gada
studentus. (http://aptaujas.du.lv/index.php/admin/statistics/sa/index/surveyid/376826)
Apkopojot aptaujas rezultātus varam secināt, ka:
 80% aptaujāto docēšanas kvalitāti vērtē augsti, bet vidēji 20%. Komentāros tiek atzīmēts, ka
pasniegšanas kvalitāte ir augsta, docētāji labi pārzina materiālu.
 Uz jautājumu par kursu saturu un to izklāstu, 60% atbildēja, ka kursu saturs ir skaidrs un
saprotams un komentāros atzīmēja, ka docētāji skaidri un secīgi visu pamato. Tomēr 40%, kā
izriet no komentāriem, dažu kursu saturs un to izklāsts nav līdz galam skaidrs.
 Atbildot par kursu vērtēšanas prasībām 70% aptaujāto atzīmēja, ka tās ir skaidras un
pamatotas, ka tiek prasītas arī zināšanas gūtās ārpus auditorijas. 30% aptaujātiem vērtēšanas
prasības ir daļēji skaidras un saprotamas, kaut tikai viens komentārs skaidro šādu atbildi,
atzīmējot, ka dažos priekšmetos vērtēšanas kritēriji, viņuprāt, nav objektīvi.
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 Atbildot uz jautājumu par sadarbību ar pētnieciskā darba vadītāju, studējošie ir izvēlējušies
visus piedāvātos variantus (regulāra, pēc darba vadītāja iniciatīvas -20%; regulāra, pēc
studējošā iniciatīvas – 30%; neregulāra, pēc nepieciešamības – 50%), tomēr, priekšstatu par
šo sadarbību sniedz komentāri, kuros tiek atzīmēts, ka darba vadītājs „meklē laiku un piedāvā
to, lai labāk apjēgtu jautājumu”; ka sadarbība ir regulāra gan pēc darba vadītāja iniciatīvas,
gan pēc studenta iniciatīvas.
 Patstāvīga darba apjoma prasības 80% studējošo ir skaidras un liekās pamatotas, daļēji
skaidras -10%, bet 1 studējošais atzīmēja, ka patstāvīgais darbs netiek ietverts studiju kursos.
Šāda atbilde uz kopējā atbilžu fona liek domāt, ka vai nu students nav pildījis uzdevumus, vai
reti apmeklēja nodarbības.
 Uz jautājumu par vieslektoriem tikai 30% no aptaujātajiem atzīmēja, ka to bija pietiekami,
50%, ka daļēji pietiekams, bet 20%, ka nepietiekams. Lielākā daļa aptaujāto (50%) vēlētos lai
vieslekcijas būtu informatīvi izglītojošas, padziļinātu studiju kursus, bet 40 % labprātāk
klausītos vispārizglītojoša rakstura vieslekcijas; par aktualitātēm studiju jomā – 10%.
 Atbildes uz jautājumu par literatūras izmantošanu studiju laikā parāda, ka studējošie izmanto
visu nosaukto aptaujā literatūru, pie tam viss vairāk nozares literatūru un periodiskos
uzdevumus.
 Uz jautājumiem par programmas kopējo struktūru ir viss vairāk atbilžu variantu.
- vērtējot iekļautos programmā kursus, 33,33% studējošo atbildēja, ka viņus pilnībā
apmierina; pamatā apmierina – 55,56% un 1 studējošais nespēja izvērtēt.
- kursu sadalījums pa semestrim pilnībā apmierina – 22,22%, pamatā apmierina
55,56%, neapmierina – 22.22%. Tā kā nav nekādu komentāru, grūti spriest kas tieši
neapmierina studējošos.
- studiju kursu apjoms pilnībā apmierina -77,78%, pamatā apmierina – 11,11% un
neapmierina tikai 1 studējošo.
Apkopojot studējošo atbildes varam secināt, ka pamatā visus aptaujātos apmierina studiju
programmas kopējā struktūra.
 Daudz neizpratnes izraisa studējošo atbildes par prakses norises laiku (pilnībā apmierina –
55,56%, neapmierina – 22,22%, nav iespējams izvērtēt - 22,22%), saturu un vietu (pilnībā
apmierina – 55,56%, pamatā apmierina – 22,22%, nav iespējams izvērtēt - 22,22%). Atbilde,
ka neapmierina prakses laiks, neko neizsaka, ja nav komentāru. Atbilde „nav iespējams
izvērtēt” liekas nepieņemama, ja students ir bijis praksē. Kopumā jāatzīmē, ka studējošo
atbildes par praksi bez komentāriem, kuri aptaujā nav paredzēti, nedod iespēju izmantot
studējošo atbildes programmas pilnveidošanai.
Ka izriet no aptaujas atbildēm, 77,78 % no aptaujātajiem studentiem ir pilnīgi skaidri katra
studiju kursa sasniedzamie rezultāti, bet 2 studentiem daļēji (diemžēl nav komentāru).
Jāatzīmē, ka lielākā daļa studējošo labi apzinās savas iespējas ietekmēt studiju procesu un
satura kvalitāti. Tikai viena atbilde „ne”, bet 77,78% no aptaujātajiem atbildēja “jā”,
komentāros noradot, ka to var panākt ar savu iniciatīvu; ejot līdz galam, lai sasniegt mērķi;
daloties ar savām idejām; diskutējot; izsakot pasniedzējam dažādus priekšlikumus par studiju
darba saturu, iezīmējot tos jautājumus, kuri ir vairāk aktuāli un interesanti; apmeklējot
nodarbības un pildot visus uzdevumus.
Studējošo atbildes uz jautājumu parāda kā studējošie apzinās savas iespējas ietekmēt studijas.
Atbildot uz jautājumu par studiju nodrošinājumu ar nepieciešamo literatūru, metodiskajiem
materiāliem apmierināto un daļēji apmierināto skaits ir 55,55%, bet, diemžēl, ir diezgan
augsts neapmierināto skaits - 33,33%.
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Komentāros tiek atzīmēts, ka par dažiem jautājumiem pārāk maz literatūras, maz literatūras
latviešu valodā.
 Jāatzīmē, ka 44,44% aptaujāto ir piedalījušies Erasmus + aktivitātēs, kas ir labs rādītājs,
salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem.
Salīdzinot studentu atbildes uz jautājumiem par studiju programmu
varam konstatēt, ka studējošo vērtējums kopumā ir pozitīvs.
ABSP “Vēsture” studējošo aptaujas rezultāti par 2016. – 2017. studiju gadu.
(http://aptaujas.du.lv/index.php/admin/statistics/sa/index/surveyid/654883)
Aptaujā piedalījās bakalauru programmas studējošie, kuri pārstāv visus trīs studiju gadus.
Aptaujas rezultāti liecina par to, ka studējošie ar studiju programmu ir apmierināti. Augsti
tiek vērtēta docēšanas kvalitāte kopumā. Vairākums atzīmē, ka kursu saturs un tā izklāsts ir
skaidrs, loģisks un saprotams un tikai vienā atbildē ka daļēji/pamatā skaidrs, loģisks un
saprotams.
Apgūto studiju kursu vērtēšanas prasības arī ir atzīmētas kā „skaidras, loģiskas un
pamatotas” , bet viens respondents uzskata ka daļēji/pamatā skaidras, loģiskas un saprotamas.
Kā norādīts komentāros, prasības ir „ļoti taisnīgas. Tiek vērtēta ne tikai apgūstamā viela, bet
arī studenta interese par pasniedzamo priekšmetu.”
Atbildot uz jautājumu par sadarbību ar pētnieciskā darba vadītāju, studējošie ir izvēlējušies
variantus A2 - regulāra, pēc studējošā iniciatīvas (50%) un A3 - neregulāra, pēc
nepieciešamības (50%). Komentāros tiek atzīmēts, ka „pasniedzēji ir zinoši sava jomā”,
„vadītāja atbild vienmēr uz visiem jautājumiem”, „..pasniedzēji ir ļoti atsaucīgi”.
Patstāvīga darba apjoma prasības izņemot vienu atbildi (daļēju/pamatā) visiem studējošiem ir
skaidras, loģiskas un pamatotas, skaidri ir arī katra studiju kursa sasniedzamie rezultāti.
Komentāros atzīmēts, ka „..ir laba komunikācija ar pasniedzējiem, līdz ar to var novērst
nepilnības, ja tādas rodas darba gaitā”
Kā izriet no atbildēm, lielāko daļu respondentu vieslektoru skaits apmierina, tomēr jāpiekrīt
tām atbildēm, kur atzīmēts, ka nodrošinājums ar vieslektoriem ir tikai daļēji pietiekams.
Lielākā daļa aptaujāto vēlētos lai vieslekcijas būtu informatīvi izglītojošas, padziļinātu studiju
kursus, bet tiek atzīmētas arī vispārizglītojoša rakstura vieslekcijas.
Uz jautājumiem par programmas kopējo struktūru pamatā ir atbildes ka „pilnībā apmierina”
un tikai vienu respondentu „daļēji/pamatā apmierina”.
Kā arī iepriekšējā gada aptaujā nozīmīgs skaits komentāru ir saistīts ar jautājumu par studentu
iespēju ietekmēt studiju procesu. Lielākā daļa studējošo labi apzinās šīs savas iespējas. Ir
tikai viena atbilde „ne” uz šo jautājumu. Komentāros ir noradīts, ka ietekmēt studiju procesu
un satura kvalitāti var nākot uz lekcijām un sadarbojoties ar pasniedzējiem; piedaloties
aptaujās un izsakot savu viedokli par lekcijām, kursiem; runājot ar pasniedzēju un izklāstot
savas ieceres un vēlmes; pašiem studējošiem nākot ar priekšlikumiem; studējošiem aktīvi
iesaistoties mācību procesā; apmeklējot lekcijas; iekļaujoties savstarpējās diskusijās un grupu
darbos.

2.1.10.5. Absolventu aptauju rezultāti un to analīze
Lielakā daļa akadēmiskās bakalaura programmas absolventu turpina studijas vēstures nozares,
kultūras vēstures apakšnozares vai citu radniecīgu zinātņu nozaru vai apakšnozaru studiju
programās Daugavpils Universitātē vai citās Latvijas un ārzemju augstskolās.
DU nav izstrādāta sistemātiska absolventu aptaujas kārtība, tāpēc programmas vadība
individuāli aptaujāja vairākus absolventus. Aptaujā iesaistījās 9 absolventi: L. Leitiete, B.
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Mileika, I. Kantāne, I. Skudra, J. Salekalna, S. Bondareva, I. Gudre, N. Morozova, J.
Mančinska (10. PIELIKUMS). Aptaujātie absolventi augstu vērtē DU iegūto izglītību, īpaši
atzīmējot gūtās pētnieciskā darba iemaņas, plašas zināšanas un sekmīgu sadarbību ar
programmas docētājiem. Absolventu priekšlikumi programmas pilnveidošanai ir ņemti vērā,
izstrādājot programmas SVID analīzi.
Studiju programmas vadībai lielāka uzmanība būtu jāpievērš atsauksmēm un vērtējumiem par
absolventiem, ko sniedz jauno speciālistu darba devēji.

2.1.10.6. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā
Studenti iesaistās studiju programmas vērtēšanā un palīdz risināt problēmas studiju
programmas realizācijas laikā. Studenti aktīvi iesaistās diskusijās par neskaidriem
jautājumiem vai aktuālām problēmām studiju kvalitātes nodrošināšanā, par korekcijām studiju
programmas realizācijas gaitā u.c. jautājumiem.
Studentiem ir tiesības iesniegt izskatīšanai Humanitārās fakultātes Domē jebkuru jautājumu,
kas skar viņu intereses, kā arī piedalīties diskusijās sakarā ar jautājumu lemšanu. Domē
ievēlētajiem studentu pārstāvjiem ir veto tiesības. Savus priekšlikumus vai iebildumus par
studiju grafiku, studiju plāna, atsevišķu studiju kursu vai pat to daļu pilnveidošanu studenti
izskatīšanai iesniedz arī studiju programmas padomē un programmas realizēšanā iesaistītajās
katedrās. Studentiem ir iespēja piedalīties studiju programmas padomes sēdēs un pārstāvēt
savu viedokli.
Programmas studenti ik gadus aktīvi piedalās DU HF Zinātnisko lasījumu Vēstures sekcijas
darba nodrošinājumā: iepazīstina konferences viesus ar Daugavpils vēsturi un
ievērojamākajām vietām, rūpējas par pieeju informācijai, pilda arī citus uzdevumus, tādējādi
apgūstot nepieciešamās organizatoriskās prasmes un iemaņas.
Studenti aktīvi iesaistās dažādās DU zinātniskajās un organizatoriskajās aktivitātēs:
 Daugavpils Zinātnes festivālā
http://www.grani.lv/daugavpils/47494-otkrytie-9-go-nauchnogo-festivalya-v-du-video.html
 DU Karjeras nedēļā un Informācijas dienās
 Erudīcijas spēlēs
http://du.lv/lv/du_zinas_pazinjojumi_apsveikumi/articles/3636
http://www.du.lv/lv/du_zinas_pazinjojumi_apsveikumi/articles/4038
Turklāt studenti piedalās arī aktīvitātēs āpus DU:
 Atceres pasākumos
http://www.du.lv/lv/du_zinas_pazinjojumi_apsveikumi/articles/2946
 Konferencēs
http://du.lv/lv/du_zinas_pazinjojumi_apsveikumi/articles/3922
Par līdzdalību studiju procesa pilnveidošanā, veikto ieguldījumu Daugavpils Universitātes
attīstībā un popularizēšanā studenti vēsturnieki vairakkārt saņēmuši DU balvas. 2013. gadā
Studentu padomes „Gada studenta” balvu saņēma ABSP Vēsture 3. st.g. students Vladislavs
Ivanovs, 2014. gadā – ABSP Vēsture 3. st. g. students Jānis Briška.
http://lat.gorod.lv/zinas/186126-du-gada-students-v-ivanovs-man-tiesam-patik-vesture
http://www.grani.lv/daugavpils/33286-v-du-proshla-ceremoniya-nagrazhdeniya-video.html
http://du.lv/lv/du_zinas_pazinjojumi_apsveikumi/articles/2921
http://du.lv/lv/du_zinas_pazinjojumi_apsveikumi/articles/3596
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2.2. AKADĒMISKĀ
„VĒSTURE”

MAĢISTRA

STUDIJU

PROGRAMMA

2.2.1. Studiju programmas mērķi un uzdevumi
Akadēmiskā maģistra studiju programma „Vēsture” (turpmāk AMSP Vēsture) ir
nepieciešama vēstures zinātnes attīstībā gan Latvijas, gan Eiropas Savienības mērogā. Studiju
programmas ietvaros veiktie pētījumi skar vēstures un kultūras vēstures problēmas, kas
saistītas gan ar Latvijas valsts un tautas pastāvēšanu un nacionālo identitāti dažādos periodos,
gan ar Latvijas integrāciju Eiropas Savienībā.
Vēstures maģistri ar savām specializētajām zināšanām un prasmēm ir nepieciešami Latvijas
izglītības iestādēm (augstskolas, koledžas, vidusskolas), atmiņas institūcijām (arhīviem un
pētniecības centriem), kultūras iestādēm (muzeji, kultūras centri, nacionālo kultūru biedrības
utt.), kā arī plašsaziņas līdzekļiem (prese, ziņu portāli u.c.), valsts un pašvaldību institūcijām.
AMSP Vēsture mērķis –
sagatavot akadēmiska līmeņa vēstures un kultūras vēstures speciālistus ar dziļām
teorētiskām un metodoloğiskām zināšanām, spējīgus veikt patstāvīgu zinātniskās pētniecības
darbu.
Studiju programmas uzdevumi:
 padziļināt maģistrantu zināšanas un sekmēt viņu izpratni par teorētisko pieeju un
metodoloģiju dažādību un mijiedarbību, pētot vēsturi un kultūras vēsturi;
 attīstīt maģistrantu prasmes:
-

kritiski vērtēt vēstures zinātnē un kulturoloģijā pastāvošās koncepcijas,

-

pamatot savu izpratni par vēstures un kultūras vēstures faktu un procesu būtību un
nozīmi,

-

pamatot sava pētījuma metodoloģiju un patstāvīgi veikt pētījumu izvēlētās
metodoloģijas ietvaros;

 pilnveidot maģistrantu kompetenci:
-

identificēt un apstrādāt datus, izmantojot daudzveidīgas avotpētnieciskās un
historiogrāfiskās metodes un modernās tehnoloģijas;

-

prezentēt pētījuma koncepciju, gaitu un rezultātus, izmantojot modernās tehnoloģijas.

2.2.2. Iegūstamie studiju rezultāti zināšanu, prasmju un kompetences formā
Studiju programmas apguves gaitā studējošie pilnveido esošās un iegūst jaunas zināšanas,
prasmes un kompetenci vēstures jomā, atbilstoši LR MK noteikumiem Nr. 990 Noteikumi par
Latvijas izglītības klasifikāciju (02.12.2008.) tiek mērķtiecīgi virzīti uz nosprausto rezultātu
sasniegšanu: uzsākot programmas apguvi, viņus iepazīstina ar studiju plānu, studiju
organizāciju un sagaidāmajiem rezultātiem; katra studiju kursa sākumā docētāji apspriež ar
studējošajiem plānotos studiju rezultātus (2. PIELIKUMS), regulāri seko viņu virzībai uz to
sasniegšanu un vērtē sasniegto; patstāvīgajā pētniecībā maģistranti saņem individuālās
konsultācijas un atbalstu.
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Zināšanas
Studējošie spēj parādīt
zināšanas un izpratni par
 vēsturisko domu
antīkajā pasaulē,
viduslaiku vēstures
ideju, vēsturiskuma
ideju un vēstures
zinātnes rašanos;
 mūsdienu vēstures
filozofijas koncepciju
daudzveidību;
 vēstures zinātnes
specifiku, vēstures
avota teoriju;
 pētnieciskām
metodēm un
metodoloģijām, to
mijiedarbību;
 vēsturisko
reģionālistiku;
 Latvijas
historiogrāfijas
virzieniem un
tradīcijām;
 vēstures zinātnes
organizāciju un
institūcijām Latvijā
un pasaulē ;
 vēstures un kultūras
mijiedarbību.

Prasmes
Studejošējie spēj
patstāvīgi
 analizēt un salīdzināt
vēstures filosofijas,
historiogrāfijas,
avotpētniecības
teorētiskās
koncepcijas;
 kritiski izvērtēt
teorētiskos atzinumus
un esošo pētījumu
rezultātus;
 pamatot savu izpratni
par vēsturi un sava
pētījuma tēmu un
metodoloģiju;
 apgūt un atlasīt
nepieciešamo
informāciju no
zinātniskās literatūras
un elektroniskajiem
informācijas
līdzekļiem;
 plānot, organizēt un
vadīt studijas,
pētniecību u.c.
aktivitātes;
 risināt pētnieciskās
problēmas;
veikt pētījumu:
 apzināt vēstures avotu
krājumus (arhīvi,
muzeji, prese u.c.) un
atlasīt avotus pētījuma
tēmas atlklāšanai,
 veidot avotu
kompleksus,
 pielietot adekvātas
pētniecības metodes
avotu informācijas
iegūšanai,
 salīdzināt, interpretēt
un apkopot dažādu
avotu informāciju,
 veikt vēsturiskās
rekonstrukcijas,
 izvērtēt pētījuma
rezultātus un
nospraust turpmāko
pētniecisko

Kompetence
Studējošie spēj
 patstāvīgi formulēt un
kritiski analizēt sarežģītas
vēstures problēmas;
 integrēt dažādu jomu
zināšanas, pielietot
pētījuma metodoloģiju,
lai radītu jaunas
zināšanas vēstures jomā;
 patstāvīgi pilnveidot
savas zināšanas un
prasmes atbilstoši
darbības sfērai; apgūt
Latvijas un ārzemju
periodikas, zinātniskās
literatūras jaunumus,
apzinot aktuālas
tendences vēstures jomā;
 rīkoties ētiski atbildīgi, ar
interesi, sapratni un
toleranci pret citu
personu paustajām
idejām un viņu darba
rezultātiem; ar atbildību
par paša paveiktā darba
precizitāti un zinātnisko
korektumu.
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perspektīvu;
 sniegt sava pētījuma
rezultātus
zinātniskajos
referātos, publikācijās
un prezentācijās;
 iesaistīties
zinātniskajā
komunikācijā,
argumentējot un
izskaidrojot faktus, un
diskutēt par vēstures
aspektiem.
2.2.3. Studiju programmas saturs un plāns
Maģistra studiju programmas saturs izriet no tās mērķa un sagaidāmajiem studiju rezultātiem,
tāpēc programmas saturu veido studiju kursi, kas palīdz maģistrantiem dziļāk izprast vēstures
un vēsturiskuma ideju, tās vietu vēsturiski mainīgajā pasaules ainā; metodoloģisko pieeju un
metožu daudzveidību vēstures zinātnē; historiogrāfijas attīstību, kā arī vēstures zinātnes
organizāciju un mūsdienu stāvokli Latvijā.
Sakarā ar LR MK Noteikumu par valsts akadēmiskās izglītibas standartu (Nr. 240,
13.05.2014.) normu tiem studējošajiem, kuri bakalaura programmā nav apguvuši Vides
aizsardzības likumā un Civilās aizsardzības likumā noteiktās prasības, pārejas periodā 2015.2017. gadā tiks nodrošināta iespēja papildus apgūt nepieciešamās zināšanas un prasmes
attiecīgo kursu ietvaros (Vides aizsardzība, 1 KP un Civilā aizsardzība, 1 KP) DU mērogā.
Studiju programmas saturs ir atspoguļots 2.2.3.1. tabulā.
2.2.3.1. tabula
AMSP Vēsture saturs
Nr.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Studiju kursi
KP
Docētājs
ZINĀTŅU NOZARES VAI APAKŠNOZARES TEORĒTISKO ATZIŅU IZPĒTE
A daļa I: OBLIGĀTIE KURSI (kopā)
16
Vēstures metodoloģijas
2
Dr. sc. soc., doc. I. Šenberga
Vēstures pētniecības tradīcijas un
2
Dr. hist., prof. I. Saleniece
aktualitātes Latvijā
Vēstures informātika
2
Dr. hist., prof. A. Ivanovs
Dr. hist., asoc. prof. H. Soms
Reģionālisma problēmas vēsturē
2
Dr. hist., asoc. prof. H. Soms
Dr. hist., prof. A. Ivanovs
Vēsturiskā fenomenoloģija
2
Dr. theol., prof. A. Stašulāne
Globālā kultūra un identitāte
2
Dr. philol., doc. G. Ozoliņš
Sociālā antropoloģija
2
Dr. philol., doc. G. Ozoliņš
Modernās reliģiskās idejas
2
Dr. theol., prof. A. Stašulāne
A daļa II: OBLIGĀTIE KURSI (vēsture)
20
Vēstures ideja
4
Dr. soc. sc., doc. I. Šenberga
Dr. hist., doc. T. Kuzņecova
Vēstures filosofija
4
Dr. hist., prof. I. Saleniece
Dr. hist., prof. A. Ivanovs
Latvijas
vēstures
problēmas
8
Dr. hist., prof. I. Saleniece
historiogrāfijā I, II
Dr. hist., asoc. prof. H. Soms
Dr. hist., doc. T. Kuzņecova
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12.

20. gs. vēstures problēmas

4
20

13.
14.

A daļa II: OBLIGĀTIE KURSI (kultūras
vēsture un teorija)
Kultūras filosofija
Kulturoloģiskās
metodoloģijas
(Semiotika. Hermeneitika. Psihoanalītiskā
pieeja. Strukturālisms. Poststrukturālisms.
Diskursa teorija. Dzimtes teorija.)

15.

Mākslinieciskās izpratnes paradigmas

2

16.
17.

20.–21. gs. kultūras vēstures problēmas
Mākslas zinātnes vēsture

2
2

18.
19.
20.
21.

Mūsdienu mākslas estētika
Parareliğiskās idejas kultūrā
Latviešu kultūra Eiropas kultūras sistēmā
Baltu etnoģenēze

2
2
2
2

B daļa: OBLIGĀTĀS IZVĒLES KURSI
(jāizvēlas 5 kursi)
(vēsture)
Arhīvistikas pamati
Mutvārdu vēsture
Arheografijas pamati
Pasaule kā kultūra
Vēstures terminoloģija angļu valodā
B daļa: OBLIGĀTĀS IZVĒLES KURSI
(jāizvēlas 5 kursi)
(kultūras vēsture un teorija)
Baltijas jezuītu darbība
Subkultūras mūsdienu sabiedrībā
Skatuves mākslas jaunākās tendences
Latvijā
Telpiskie modeļi Eiropas kultūrā

9

Kultūra un modernās tehnoloģijas
TEORĒTISKO ATZIŅU APROBĀCIJA
Pētnieciskā projekta tēmas analīze
Pētnieciskā projekta koncepcijas analīze
Publikācija/Pētījuma rakstiskā
prezentācija
Piedalīšanās 2 zinātniskajās konferencēs

1
15
2
2
1

Maģistra darba seminārs
MAĢISTRA DARBS
Kopā:
Vides aizsardzība
(tikai tiem studējošajiem, kuri kursu nav
apguvuši ieprēkšējā studiju līmenī)

8
20
80
1

22.
23.
24.
25.
26.

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

2
4

Mg. hist., lekt. A. Kupšāns
Dr. hist., asoc. prof. H. Soms

Dr. theol., prof. A. Stašulāne
Dr. philol., asoc. prof. A.
Ņeminuščijs
Dr. philol., doc. I. Dvorecka
Dr. philol., doc. G. Markovs
Dr. philol., asoc. prof. S.
Meškova
Dr. philol., asoc. prof. A.
Stankeviča
Dr. philol., doc. I. Dvorecka
Dr. philol., pētn. Ž. Badins
Dr. philol., asoc. prof. A.
Ņeminuščijs
Dr. philol., doc. I. Dvorecka
Dr. philol., doc. V. Lukaševičs
Dr. theol., prof. A. Stašulāne
Dr. philol., doc. I. Kupšāne
Dr. philol., doc. G. Ozoliņš

2
2
2
2
1
9

Dr. hist., prof. A. Ivanovs
Dr. hist., prof. I. Saleniece
Dr. hist., prof. A. Ivanovs
Dr. hist., doc. T. Kuzņecova
Dr. hist., prof. A. Ivanovs

2
2
2

Dr. theol., prof. A. Stašulāne
Dr. philol., doc. V. Lukaševičs
Dr. philol., doc. I. Kupšāne

2

Dr. philol., asoc. prof.
E.Vasiļjeva
Dr. philol., doc. V. Lukaševičs

2

Programmas docētāji
Programmas docētāji
Maģistra darbu zinātniskie
vadītāji
Maģistra darbu zinātniskie
vadītāji
Programmas docētāji
Lekt. Dainis Lazdāns
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40.

Civilā aizsardzība
(Tikai tiem studējošajiem, kuri kursu nav
apguvuši ieprēkšējā studiju līmenī)

1

Dr. iur., viesdoc. Aleksandrs
Matvejevs

Studiju plāni ir 1. PIELIKUMĀ, studiju kursu apraksti – 2. PIELIKUMĀ.
2.2.4. Studiju programmas organizācija
Studiju procesa organizācija un vadība
AMSP Vēsture studiju process ir organizēts atbilstoši Augstskolu likumam un citiem LR
normatīvajiem aktiem, kā arī saskaņā ar DU Satversmi un studijas reglamentējošiem
dokumentiem. Programmā studējošiem ir pieejams DU Studiju nolikums, kā arī Daugavpils
Universitātes informatīvās sistēmas (DUIS; www.du.lv) materiāli, kas palīdz labāk izprast
programmas struktūru un prasības tās izpildei.
Studiju procesa vadību īsteno programmas direktors. Vadoties no iegūtās pieredzes
programmas realizācijā, izvērtē studiju norisi un rezultātus un piedāvā pilnveidošanas
iespējas, ko apspriež programmas realizācijā iesaistītās DU struktūrvienības: Vēstures,
Latviešu literatūras un kultūras (turpmāk – LLK) un Rusistikas un slāvistikas (turpmāk – RS)
katedra. Koleģiāli apspriestos priekšlikumus un ierosinātās izmaiņas apstiprina DU
Humanitārās fakultātes Dome un DU Studiju padome. Ar programmas saturu, organizāciju un
īstenošanu saistītos jautājumus apspriež, ņemot vērā studējošo viedokli, ko uzrāda ikgadējās
studentu aptaujas.
Informāciju par studiju ievirzi un tālākām iespējām studenti iegūst uzņemšanas periodā, kā arī
pirmajās nodarbībās, kad tiek iepazīstināti ar augstskolu un docētājiem, studiju programmas
mērķiem, uzdevumiem un sagaidāmajiem rezultatiem, saturu, ar programmas struktūru,
akadēmiskā gada plānojumu, studiju organizāciju konkrētajā gadā un perspektīvu turpmākajos
studiju gados.
Studiju process organizēts auditorijas nodarbību un patstāvīga darba formā saskaņā ar studiju
plānu (1. PIELIKUMS). Kontaktstundu skaits nepārsniedz 50% no studiju programmas
kredītpunktu apjoma. Vēstures un kultūras vēstures maģistra studijas organizētas galvenokārt
praktisko nodarbību veidā, kuru laikā maģistranti apspriež vēstures un historiogrāfijas
problēmas, iepriekš izstudētus vēstures avotus un literatūru (historiogrāfiskos avotus), tiek
pārbaudītas viņu sastādītās bibliogrāfijas, historiogrāfijas apskati, esejas u.c. praktisko
uzdevumu izpilde, kā arī notiek referātu lasīšana un recenzēšana, projektu izstrāde un
aizstāvēšana u.c.
Kopš studiju sākuma studējošie strādā pie maģistra darba, patstāvīgi vācot un apstrādājot
atbilstošo informāciju, bet vēlāk to apkopojot un rakstot pētījumu. Maģistrantu patstāvīgā
pētniecības darba rezultāti tiek aprobēti. Pētījuma sākuma posmā 1. semestrī notiek
pētniecības projekta publiska apspriešana: tēmas izvēle tiek pamatota un precizēta diskusijās
ar studiju biedriem un programmas docētājiem; tālāk seko maģistra darba semināri un
pētnieciskā projekta analīzes seminārs, kura laikā autors prezentē maģistra darba koncepciju.
Aizstāvēto maģistra darbu saraksts 8. PIELIKUMĀ.
Maģistra darba semināros tiek veikta padziļināta noteiktas pētniecības tēmas apguve, ko
ievada docētāja lekcija, bet tālākais darbs tiek organizēts, balstoties uz studentu patstāvīgo
darbu, kura laikā tiek apgūta pētniecības metodoloģija un veikti konkrēti pētniecības
uzdevumi. Maģistra darba semināros studenti regulāri prezentē savus pētījumus, kuru
rezultātus apspriež un vērtē ne tikai docētājs, bet visi semināra dalībnieki.
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Pētījumu rezultātus maģistranti prezentē zinātniskajās konferencēs, kurās viņi uzstājas ar
referātiem un gatavo publikācijas.
Studiju programmas akadēmiskais statuss
Studiju programma veidota saskaņā ar LR MK noteikumiem Nr. 240 Noteikumi par valsts
akadēmiskās izglītības standartu (13.05.2014.) un atbilst Eiropas kvalifikāciju infrastruktūru
(EKI=EQF) 7. līmenim (LR MK noteikumi Nr. 990 Noteikumi par Latvijas izglītības
klasifikāciju, 02.12.2008.). Pēc programmas sekmīgas apguves tiek piešķirts akadēmiskā
maģistra grāds vēstures nozarē (11. PIELIKUMS) ar specializāciju vēsturē vai kultūras
vēsturē un teorijā kas dod tiesības turpināt studijas doktora studiju programmās.
Studiju programmas struktūra
Maģistra programmas struktūra ir veidota ar mērķi sniegt augstākā līmeņa teorētiskās
zināšanas, kā arī pētnieciskās prasmes un iemaņas, kas balstās uz bakalaura studijās
apgūtajām pamatzināšanām un prasmēm.
Studiju programmu veido trīs daļas:
TEORĒTISKO ATZIŅU IZPĒTE
A daļa I
16 KP
A daļa II
A daļa II
20 KP
20 KP
B daļa
B daļa
9 KP
9 KP
PĒTNIECISKAIS DARBS
(maģistra darbs)
20 KP
TEORĒTISKO ATZIŅU APROBĀCIJA
15 KP

Studiju programmas 1. daļa TEORĒTISKO ATZIŅU IZPĒTE, kurā ietilpst obligātie (A daļa
I – kopīgie visiem programmas studējošajiem; A daļa II (vēsture) un A daļa II (kultūras
vēsture un teorija) – atbilstoši specializācijai) un obligātās izvēles kursi (attiecīgi B (vēsture)
un B (kultūras vēsture un teorija) nodrošina vēstures procesu zinātnisku izpratni. Akcentējot
teorētiskās zināšanas vēstures, kā arī kultūras vēstures un teorijas jautājumos, studiju
programmas 1. daļa ietver metodoloģisko iedaļu, kas nodrošina moderno teoriju apguvi..
Studiju programmas 2. daļas PĒTNIECISKAIS DARBS saturs ietver zinātniskā darba
izstrādi, kas notiek, maģistrantam konsultējoties ar darba vadītāju, taču uzsvars ir likts uz
studējošo patstāvīgo pētniecisko darbu, kas saistīts ar vēstures, kā arī kultūras vēstures un
teorijas atsevišķu jautājumu dziļāku izpēti un izpratni.
Studiju programmas 3. daļa TEORĒTISKO ATZIŅU APROBĀCIJA nostiprina iemaņas
pielietot teorētiskās atziņas zinātniskajā darbā. Programma paredz semināru un pētniecisku
uzdevumu izpildi docētāju vadībā, kā arī teorētisko atziņu aprobāciju publisko prezentāciju
veidā. Lai akcentētu zinātniskā darba nozīmi, studiju gaitā no maģistrantiem tiek prasīta
uzstāšanās divās zinātniskās konferencēs un viena zinātniskā publikācija.
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2.2.5.Imatrikulācijas noteikumi
Imatrikulācija notiek atbilstoši uzņemšanas noteikumiem, kurus ik gadu apstiprina DU Senāts
saskaņā ar Augstskolu likumu, Ministru kabineta 2006. gada 10. oktobra noteikumiem Nr.
846 „Noteikumi par prasībām, kritērijiem un kārtību uzņemšanai studiju programmās”
(http://likumi.lv/doc.php?id=146637) un DU Satversmi.
Maģistra studijām programmā „Vēsture” tiek uzņemti pretendenti, kam ir humanitāro zinātņu
bakalaura grāds vēsturē, filozofijā, teoloģijā vai sociālo zinātņu bakalaura grāds socioloģijā,
politoloģijā, antropoloģijā, dzimtes studijās un citās ar vēsturi saistītās disciplinās vai tam
pielīdzināma 2. līmeņa augstākā profesionālā izglītība.
Uzņemšanas noteikumi ir pieejami reklāmas izdevumos un DU mājas lapā:
http://www.du.lv/files/000/006/382/uznem_not_2013_augst_lim_stud.pdf?1351691251
2.2.6. Studiju programmas praktiskā īstenošana
Izmantojamās studiju metodes un formas
Studiju programmas praktiskajā īstenošanā tiek izmantotas dažādas studiju metodes, kas
balstās sistēmu pieejā un problēmu orientētajā pieejā:


lekcijas,



semināri,



praktiskās nodarbības, kur tiek izmantots gan individuālais, gan pāru, gan grupu darbs,



studējošo patstāvīgais darbs,



studijas ar IT pielietojumu,



interneta resursu izmantošana,



darbnīcas (workshops),



e-studijas (MOODLE, Web CT u.c.),

Vēstures maģistra studijās galvenais uzsvars tiek likts uz patstāvīgo darbu ar avotiem un
zinātnisko literatūru gan apgūstot teorētiskos studiju kursus, gan veicot pētījumus un
izstrādājot maģistra darbu. Praktisko nodarbību laikā maģistranti apspriež vēstures un
historiogrāfijas problēmas, analizē vēstures avotus un literatūru (historiogrāfiskos avotus),
tiek pārbaudītas viņu sastādītās bibliogrāfijas, historiogrāfiskie apskati, esejas, datu bāzes
u.tml. praktisko uzdevumu izpilde, kā arī notiek referātu lasīšana un recenzēšana, projektu
izstrāde u.c.
Maģistrantu patstāvīgā pētniecības darba rezultātu aprobācijas formas ir dažādas. Pētījuma
sākuma posmā notiek pētniecības projekta publiska apspriešana: tēmas izvēle tiek pamatota
un precizēta diskusijās ar studiju programmas docētājiem un studiju biedriem; tālāk seko
maģistra darba semināri, kuru laikā studējošie padziļināti strādā pie izvēlētās tēmas teorētiskā
pamatojuma un empīriskā materiāla (datu) salīdzināšanas ar teoriju; visbeidzot, maģistranti
izstrādā un konceptuāli prezentē maģistra darbu, kura aizstāvēšana notiek gala pārbaudījumu
laikā. Maģistrantu pētniecisko projektu tēmu un koncepciju prezentācijas aplūkojamas DU
Vēstures katedrā.
Veicot pētījumu, maģistrantam ir jāiemācās publiskot sava darba rezultātus. AMSP Vēsture
studiju plānā ir iekļauta piedalīšanās 2 zinātniskajās konferencēs un 1 zinātniskās publikācijas
sagatavošana.
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Zinātniskajās konferencēs topošie vēstures maģistri uzstājās ar referātiem un piedalās
zinātniskajās diskusijās. Studējošo dalība zinātniskajās konferencēs pēdējo 6 gadu laikā ir
atspoguļota tabulā „AMSP Vēsture studējošo piedalīšanās zinātniskajās konferencēs 2008.–
2016. g.” (4. PIELIKUMS, 2. tabula).
Lai gan Latvijas augstskolas un citas iestādes piedāvā studējošajiem viņu pētnieciskā darba
rezultātu publicēšanas iespējas, tomēr finansiālais nodrošinājums ne vienmēr ir pietiekams, lai
to īstenotu studiju laikā, tāpēc publikāciju skaits ir mazāks nekā publicēšanai iesniegto rakstu
skaits. Tabulā „AMSP Vēsture studējošo zinātniskās publikācijas 2008.– 2016. g.” (4.
PIELIKUMS, 2. tabula) hronoloģiskā secībā ir apkopotas ziņas par studējošo zinātniskam
publikācijām pēdējo 6 gadu laikā.
2.2.7. Vērtēšanas sistēma
Vēstures maģistra studiju programmas apguves gaitā notiek sistemātiska un daudzveidīga
studējošo zināšanu un prasmju pārbaude. Katra studiju kursa sākumā docētājs iepazīstina
studējošos ar sagaidāmajiem studiju rezultātiem un izskaidro prasības, kas maģistrantam
jāizpilda, lai sekmīgi apgūtu studiju kursu un nokārtotu pārbaudījumu (2. PIELIKUMS).
Programmas realizēšanas gaitā docētāji ir izstrādājuši dažādas zināšanu un prasmju
novērtēšanas formas, kas tiek izmantotas semestra laikā:


kontroldarbi un testi palīdz vērtēt studentu sistemātisko darbu ar literatūras sarakstā
norādītajiem teorētiskajiem avotiem;



kolokviji par dažādām studiju kursā apskatītajām tēmām atklāj studentu prasmi
pielietot teorētiskās zināšanas praksē;



semināri atklāj studentu kritiskās domāšanas attīstību, spriedumu patstāvību un prasmi
argumentēt;



zinātnisko referātu prezentācija liecina par studentu prasmi strādāt ar vairākiem
avotiem, izvirzīt hipotēzes un tās kritiski analizēt.



pētniecisko projektu tēmas un koncepcijas prezentācija sniedz iemaņas uzklausīt
kritiskas piezīmes un ieteikumus, kas palīdz pilnveidot pētnieciskās prasmes.

Šīs formas nodrošina individuālu, objektīvu un sistemātisku zināšanu un prasmju novērtēšanu,
kas notiek atklāti: tajā piedalās arī studenti, kas vērtē viens otra sasniegumus. Tādējādi tiek
panākta docētāja un studentu pašvērtējuma objektivitāte, kā arī tiek attīsta studentu
pašnovērtēšanas pieredze.
Semestri noslēdz sesija, kuras laikā studenti kārto eksāmenus un diferencētās ieskaites, kas
norit mutvārdu vai rakstveida formā. Eksāmenu un diferencēto ieskaišu skaitu semestrī
nosaka studiju plāns.
Patstāvīgajā studiju un pētnieciskajā darbā studenti vadās pēc DU Vēstures katedras docētāju
izstrādātājiem ieteikumiem: Ivanovs A., Saleniece I., Soms H., sast. Metodiskie ieteikumi
studiju, bakalaura un maģistra darbu noformēšanai studiju virzienā „Vēsture”. Daugavpils:
Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds „Saule”, 2014. 32 lpp. (pieejami elektroniski:
http://www.de.dau.lv/vesture.html), ka arī pēc DU HF izstrādātiem Metodiskiem ieteikumiem
studiju/bakalaura/maģistra
darba
izstrādei”
(pieejami
elektroniski:
http://du.lv/lv/fakultates/hf/macibu_materiali).
Studiju programmas apguves laikā studējošajiem ir jāuzstājās ar referātiem divās zinātniskās
konferencēs, kā arī jāpublicē viens zinātnisks raksts. Šādās reizēs maģistrantu sasniegumi tiek
vērtēti arī „no malas” (konferenču zinātnisko komiteju un rakstu krājumu redkolēģiju locekļi,
konferenču dalībnieki un interesenti u.c.).
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Gala pārbaudījums, kuru sastāvdaļa ir maģistra darba aizstāvēšana, vērtē ar DU rektora
rīkojumu iecelta gala pārbaudījuma komisija, kuras sastāvā ir komisijas vadītājs un vismaz
divi komisijas locekļi.
2.2.8. Finanšu resursi
Vēstures maģistra studiju programmas galvenais finansējuma avots ir valsts budžeta līdzekļi.
Finansiālie resursi studiju programmu īstenošanai ir ļoti ierobežoti, bet tas ir LR izglītības
politikas rezultāts, tāpēc valsts kontekstā Daugavpils Universitātes vēstures studiju
programmas nav izņēmums šajā ziņā.
Studiju maksas apēķins vienam studējošajam veikts DU Finanšu un uzskaites daļā ( 12.
PIELIKUMS).
2.2.9.Studiju programmas perspektīvais novērtējums

2.2.9.1. Studiju programmas atbilstība akadēmiskās izglītības standartam
AMSP Vēsture atbilst LR MK noteikumiem Nr. 240 Noteikumi par valsts akadēmiskās
izglītības standartu, 13.05.2014 (skat. 2.2.4.2.).
2.2.9.1.1. tabula
Studiju programmas atbilstība akadēmiskās izglītības standartam
Salīdzinājuma kritērijs

LR MK Noteikumi par valsts
akadēmiskās izglītības
standartu

DU AMSP

Studiju programmas kopējais
apjoms

80 KP

80 KP

Zinātņu nozares vai
apakšnozares teorētisko
atziņu izpēte.

Ne mazāk kā 30 KP

45 KP

Maģistra darba izstrāde

Ne mazāk kā 20 KP

20 KP

Teorētisko atziņu aprobācija
zinātņu nozares vai
apakšnozares aktuālo
problēmu aspektā.

Ne mazāk kā 15 KP

15 KP

Vēsture

Latvijā maģistra studiju programma „Vēsture” tiek īstenota Latvijas Universitātē un
Daugavpils Universitātē. Salīdzinājums (skat. 2.2.9.3.) liecina par abu programmu tuvību.
Tāpēc, lai sniegtu studentiem garantijas, ir noslēgta vienošanās starp Latvijas Universitāti un
Daugavpils Universitāti par studiju iespēju nodrošinājumu, ja kāda no programmām tiek
likvidēta (9. PIELIKUMS). Tomēr Latvijas valsts un latviešu kā nācijas pastāvēšana nav
iedomājāma bez dzīvas un dziļas vēsturiskās apziņas, kuras kopšanā galvenā loma ir
vēsturniekiem, tāpēc to sagatavošana ir viens no valstiski svarīgajiem uzdevumiem.
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2.2.9.2.Studiju rezultātu un programmas salīdzinājums ar līdzīgām studiju
programmām Latvijā (1) un Eiropas Savienības valstīs (5)
Vēstures maģistra studiju salīdzinājumam tika izvēlēta analoģiskā studiju programma Latvijas
Universitātē, kā arī divas vēstures maģistra studiju programmas – Rietumanglijas Universitātē
(Bristole, AK; MA History.) un Vitauta Dižā Universitātē (Kauņa, Lietuva; Lietuvos istorijos
magistras) un trīs kultūras vēstures maģistra studiju programmas – Eberdīnas Universitātes
maģistra programma kultūras vēsturē (MA in Cultural History), Menčesteras Universitātes
maģistra programmu kultūras vēsturē (MA in Cultural History) un Silēzijas Universitātes
mağistra programmu kultūras studijās ar specializāciju kultūras vēsturē un teorijā (MA in
Cultural Studies with area of specialization in Theory and History of Culture).
Salīdzinājums tika veikts, vadoties no apraksta Humanities Postgraduate Modular Scheme.
Handbook. Bristol: UWE, 2008,elektroniskajiem resursiem:
http://www.lu.lv/
http://info.uwe.ac.uk/programmes/displayentry.asp?code=V10A12&rp=listEntry.asp
http://www.vdu.lt/lt/studies/program/161/show/detailed
http://www.abdn.ac.uk/study/courses/postgraduate/
http://www.manchester.ac.uk/postgraduate/
http://english.us.edu.pl/cultural-studies
un no informācijas apmaiņas ar attiecīgo universitāšu kolēģiem.
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2.2.9.3.1. tabula
AMSP Vēsture salīdzinājums ar citu universitāšu studiju programmām
Salīdzinājuma
kritērijs
Studiju ilgums
Studiju rezultāti

Studiju metodes

Kredītpunkti

Daugavpils
Universitāte
(Vēsture (Kultūras
vēsture un teorija)

Latvijas
Universitāte

University of the
West of England

Vytauto Didžiojo
universitetas

Aberdeen
University

University of
Manchester

University of
Silesia

(Vēsture)

(History)

(History)

(Cultural History)

(Cultural History)

(Cultural Studies)

nav ierobežots

5 gadi

pilna
laika pilna
laika
studijas 2 gadi
studijas 2 gadi
zināšanas
un
_
izpratne vēstures
filosofijā,
metodoloģijā un
historiogrāfijā;
pētnieciskās
un
organizatoriskās
prasmes
un
iemaņas,
kompetence
vēstures jomā

part time 2 gadi
full time 1 gads
zināšanas
un
izpratne;
intelektuālās,
pētnieciskās,
profesionālās
un
praktiskās prasmes
un iemaņas; vispārīgā
kompetence

full time 2 gadi

min. 2 gadi

zināšanu, prasmju
un
kompetenču
formā, uzsvars uz
nacionālās
kultūras vērtībām

padziļināta kultūras
teorijas izpratne un
prasme to pielietot,
analizējot mūsdienu
un
vēsturiskos
kultūras fenomenus

semināri,lekcijas, lekcijas,semināri,
grāmatu apskati, diskusijas
pētniecisko
projektu
prezentācija
80 KP
80 KP
(120 ECTS)
(120 ECTS)

lekcijas, diskusijas, lekcijas,semināri,
semināri,dokumentu
diskusijas,
darbnīcas
pētnieciskie
projekti
–
120 ECTS

mūsdienu
historiogrāfijas
pētīšana, ņemot
vērā vēsturiskās
pagātnes
izpratnes veidus
citās disciplīnās;
spēja
izprast
pagātni
citu
disciplīnu, piem.,
socioloģijas,
literatūras
zinātnes,
politoloģijas u.c.,
perspektīvā
lekcijas, diskusijas, lekcijas,
semināri
diskusijas,
semināri

dažādu kultūras
formu apguve ar
starpdisciplināru
un
multidisciplināru
pieeju

240 SCOTCAT
(120 ECTS)

190 KP
(190 ECTS)

180 Manchester
credits
(90 ECTS)

lekcijas,
diskusijas,
semināri
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Novērtējuma
metodes

ieskaites
ieskaites
(mutiskās un
(mutiskās un
rakstiskās),
rakstiskās),
eksāmeni
eksāmeni
(mutiskie
un (mutiskie
rakstiskie)
rakstiskie)
Maģistra darba 12000–15000
_
apjoms
vārdu
Iegūstamais
diploms

Studiju saturs

dažādu veidu esejas,
ieskaites
datortehnikā - datu (mutiskās
bāzu veidošana
rakstiskās),
eksāmeni
un
(mutiskie
rakstiskie)
15000 vārdu
_

Humanitāro
Humanitāro
MA,
zinātņu maģistrs zinātņu maģistrs MA PG - tiem, kas
vēsturē
vēsturē
apguvuši teorētisko
kursu,
bet
nav
aizstāvējuši maģistra
darbu
obligātās izvēles 18
obligātās 2 izvēles kursi
kursi;
izvēles kursi, 10 (1 kurss gadā)
obligātie
kursi, obligātie
kursi, 1 obligātais kurss
kuru
ietvaros kuru skaitā ir “Approaches
and
pastāv
tēmu iekļauts
arī Techniques of the
izvēles iespējas; maģistra darbs.
Historian”maģistra
maģistrantu
darba izstrāde
pētniecisko
Zinātniskā vadītāja
projektu
vadībā.
aprobācija.

dažādu veidu esejas
un

dažādu
esejas

veidu dažādu
esejas

veidu

un
10000 vārdu

Humanitāro
MA in
zinātņu maģistrs History
vēsturē

Dissertation
(60 Manchester
credits
–
30 ECTS)
Cultural MA in Cultural
History

Praca
magisterska
(Maģistra darbs)
MA in Cultural
Studies

10 izvēles kursi,
2 obligātie kursi,
3
pētnieciskie
projekti.
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Salīdzinot programmas, var konstatēt:
 ir skaidri redzama visu studiju programmu piederība kopīgai izglītības telpai, tajās ir
ievērotas galvenās prasības, kas pastāv Eiropas Savienībā, neskatoties uz dažām
atšķirībām;
 maģistra studiju programmu apguves sagaidāmie rezultāti (salīdzināšanai nebija pieejami
LU dati) visumā ir līdzīgi un ir formulēti kā zināšanas, prasmes un iemaņas vēstures vai
kultūras vēstures jomā un kā specifiskā un vispārīgā kompetence. Ļoti rūpīgi izstrādāti un
precīzi formulēti studiju rezultāti UWE: izceltas zināšanas un izpratne (Knowledge and
Understanding) par būtiskāko vēsturē; intelektuālās prasmes (Intellectual Skills);
pētnieciskās, profesionālās un praktiskās prasmes un iemaņas vēstures nozarē (Subject,
Professional and Practical Skills); vispārīga kompetence (Transferable Skills and other
attributes). Sagaidāmie rezultāti ir saistīti ar noteiktām mācīšanas, mācīšanās un
novērtējuma stratēģijām. DU maģistra studiju programmas turpmākā attīstībā jāpārņem šī
pieredze. VDU maģistra studiju programmas sagaidāmie rezultāti formulēti lakoniski,
uzsvaru liekot uz nacionālās kultūras vērtību stiprināšanu un popularizēšanu.
 zināmas atšķirības ir vērojamas galvenokārt studiju programmas īstenošanas detaļās: UWE
katram maģistrantam ir jāizvēlas 2 (no 14) kursi ar samērā šauru tematiku (piem., England
during the Wars of the Roses c. 1450–1487; Religion, Magic and Society in Germany,
1517–1648; Stalin and International Communism 1917–1953 u.c.), kā arī obligāti jāapgūst
Approaches and Techniques of the Historian kursu. VDU ir 2 obligātie kursi un 10 izvēles
kursi, kuru tematika ir ļoti daudzveidīga. Savukārt, LU studējošajiem ir jāizvēlas 18 kursi
un obligāti jāapgūst 10. Studiju kursu skaita atšķirības nosaka to atšķirīgais apjoms, taču
kopumā ir vērojama tendence nodrošināt studējošajiem iespējas maksimāli realizēt savas
ieceres un intereses. Arī DU tiek respektētas studējošo izvēles tiesības: ir nodrošināti
obligātās izvēles kursi, kā arī studiju kursu Latvijas vēstures historiogrāfijas problēmas,
20. gs. pasaules vēstures problēmas u.c. ietvaros maģistrantiem tiek piedāvāta patstāvīga
darba tēmu izvēle. Savukārt UWE obligātā kursa Approaches and Techiques of the
Historian saturu DU maģistranti apgūst kursos Vēstures ideja, Vēstures filosofija, Vēstures
metodoloģijas;
 studiju procesa organizācija nedaudz atšķiras Eberdīnas Universitātē, kur studijas notiek
nevis pēc kursu, bet gan ciklu (level) sistēmas;
 nedaudz atšķiras novērtējuma metodes: UWE, Menčestras un Eberdīnas Universitātē
priekšroka tiek dota rakstiskām pārbaudes formām, LU, DU un VDU – mutiskām un jaukta
veida formām, ar tendenci pieaugt rakstisko pārbaudījumu īpatsvaram,.
 vēl viena atšķirība, ko būtu vērts pārņemt Latvijā – ir iespēja saņemt PG diplomu tiem, kas
nav aizstāvējuši maģistra darbu, bet apguvuši maģistra studiju programmas teorētiskos
kursus.
Tādējādi, neskatoties uz dažām atšķirībām, kuras nosaka nacionālās izglītības sistēmas
specifika un konkrēto universitāšu tradīcijas, visas salīdzinātās vēstures maģistra studiju
programmas nodrošina studējošiem pāreju no relatīvi strukturētām studiju formām uz
patstāvīgu pētniecības darbu vēstures zinātnē.
Kopumā var secināt, ka visās universitātēs vēstures (kultūras vēstures/studiju) maģistra
studiju programmas nodrošina studējošiem pāreju no relatīvi strukturētām studiju formām uz
patstāvīgu pētniecības darbu vēstures zinātnē.
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2.2.10. Studējošie

2.2.10.1. Studējošo skaits
Kopējais studentu skaits AMSP Vēsture pēdējo 6 gadu laikā svārstījās no 24 līdz 19
studējošiem.
2.2.10.1. tabula
AMSP Vēsture kopējais studentu skaits 2008. – 2016. g.
Studiju gads

2008/ 2009/ 2010/ 2011/
2009
2010
2011
2012
24

Studentu
skaits

22

22

2012/
2013

2013/
2014

2014/
2015

2015/
2016

2016/
2017

22

19

19

23

20

23

Tam, ka mağistra programmā studējošo skaits nav liels, ir kompleksi cēloņi, kas saistīti
galvenokārt ar sociāli ekonomisko situāciju valstī:
• demogrāfiskā situācija Latvijā (studiju vecumu sasniedza tie jaunieši, kas ir dzimuši
demogrāfiskās lejupslīdes posmā);
• budžeta vietu skaita samazinājums Latvijas augstskolās;
• smagie ekonomiskie apstākļi, kas ierobežo iespējas (it sevišķi Latgalē) studēt par maksu.

2.2.10.2. Pirmajā studiju gadā imatrikulēto studējošo skaits
Pirmajā studiju gadā imatrikulēto studentu skaits pa gadiem ir sakārtots tabulā (skat.
2.2.10.2.1. tabulu).
2.2.10.2.1. tabula
AMSP Vēsture pirmajā studiju gadā imatrikulēto studentu skaits 2008. – 2016. g.
Studiju
gads
Studentu
skaits

2008/ 2009/ 2010/ 2011/
2009 2010
2011
2012
7

13

8

13

2012/
2013

2013/
2014

2014/
2015

2015/
2016

2016/
2017

12

7

12

7

6

2.2.10.3. Absolventu skaits
Kopš 2009. gada DU maģistra studiju programmas AMSP Vēsture (ar speciālizāiju vēsturē
vai kultūras vēsturē un teorijā) absolvējuši 46 akadēmiski izglītoti speciālisti. Absolvenu
skaits pa gadiem ir sakārtots tabulā.
2.2.10.3.1. tabula
AMSP Vēsture kopējais absolventu skaits 2009. – 2014. g.
Studiju
gads
Studentu
skaits
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2008/ 2009/ 2010/ 2011/
2009
2010
2011
2012
9

3

13

6

2012/
2013

2013/
2014

2014/
2015

2015/
2016

2016/
2017

8

7

1

3

8

Starpībai starp imatrikulēto skaitu un attiecīgā gada absolventu skaitu ir dažādi cēloņi, kas arī
saistīti ar sociāli ekonomisko situāciju valstī. Studiju laikā studentiem nākas strādāt, lai varētu
sevi nodrošināt, tāpēc daļa studentu, kas nespēj savienot nopietnas studijas ar darba
pienākumiem, vai arī veselības stāvokļa dēļ uz vienu vai diviem gadiem pārtrauc studijas.
Tomēr pēdējo 6 gadu laika absolventi – 46 vēstures maģistri – ir ievērojams pienesums gan
Latgales reģionam, gan valstij kopumā. Neskatoties uz darba tirgus šaurību, DU vēstures
maģistrantūras absolventi lielākoties atrod darba vietas savā specialitātē.
2.2.10.4. Studējošo aptauju rezultāti un to analīze
Studiju procesa pilnveidošanai notiek studējošo viedokļa noskaidrošana par programmu,
rīkojot aptaujas. Aptauju rezultāti 2008.– 2014. gadam (7. PIELIKUMS) analizēti ikgadējos
pašnovērtējuma
ziņojumos
un
atrodami
DU
SKNC
mājas
lapā
(http://www.du.lv/lv/par_mums/struktura/sknc/pasnovertejuma_zinojumi). Turpat atrodams
arī Daugavpils Universitātes studentu aptaujas anketas paraugs, ko izstrādājusi DU
Socioloģisko pētījumu laboratorija (http://www.du.lv/files/0000/1366/stud_anketas_paraugs.rtf).
Uz anketas jautājumu: „Vai jūs apmierina izvēlētā studiju programma kopumā?”sniegtas
pozitīvas atbildes. Aptaujas dati liecina, ka, pēc student domām, studiju programmas kvalitāte
ir augsta, jo nav bijusi neviena atbilde “neapmierina” vai “pilnīgi neapmierina”.
Apkopojot studentu atbildes uz jautājumu, kā viņi vērtē studiju procesa nodrošinājumu ar
mācību literatūru un metodiskajiem materiāliem, ir secināts, ka 2008./2009. studiju gadā daļa
maģistrantu (70%) uzskatīja, ka nodrošinājums nav pietiekams, turpretim 2012./2013. st. gadā
100% vēsturnieku uzskatīja, ka nodrošinājums ar mācību literatūru un metodiskajiem
materiāliem ir pietiekams. Jāatzīmē, ka studiju programmu nodrošinājums ar mācību
literatūru un metodiskajiem materiāliem ir pasliktinājies ekonomiskās krīzes laikā 2009. –
2010. gadā. LR IZM samazināja augstskolu budžetu, tāpēc DU bibliotēka nespēja savlaicīgi
iegādāties jaunāko zinātnisko literatūru. Kopš 2011. gada vērojams uzlabojums, tai skaitā
pateicoties projektu iespējām.
Studiju procesa nodrošinājumu ar mācību literatūru un metodiskajiem materiāliem var
uzlabot, pieprasot papildus finansējumu to iegādei un metodisko materiālu kopēšanai DU
bibliotēkā, kā arī sadarbojoties ar Daugavpils pilsētas centrālo bibliotēku, kur studentiem ir
pieejams starpbibliotēku abonements.
Sadarbību ar docētājiem kā apmierinošu (izvēloties starp “apmierinoši” un “neapmierinoši”)
ir vērtējuši 70% studentu 2007./2008. gadā un 88% studentu 2009./2010. studiju gadā, taču
kopš 2010./2011. studiju gada 100% studentu ir apmierināti ar sadarbību.
Studiju programmas realizēšanu kopumā kā apmierinošu (izvēloties starp “apmierinoši” un
“neapmierinoši”) 2009./2010. studiju gadā vērtēja 88% AMSP Vēsture studentu, bet kopš
2010./2011. studiju gadā – 100% studentu.
Apkopojot aptaujas rezultātus no 2008. līdz 2014. gadam, var secināt:
 docēšanas līmenis maģistrantus visumā apmierina (vidējais vērtējums 5-ballu sistēmā
svārstās no 4,0 līdz 5,0 (1. un 2. studiju gadā);
 izmaiņas kursu apjomā, pēc studējošo domām, būtu vēlamas apjoma palielināšanas
virzienā;
 studijas programmas realizēšanu kopumā kā apmierinošu (izvēloties no diviem atbildes
variantiem: “apmierinoši” – “neapmierinoši”) novērtēja visi aptaujātie; maģistrantus
apmierina studiju programmas ietvaros sadarbība ar mācībspēkiem, plašā moderno
tehnoloģiju izmantošana un plašāks izvēles kursu piedāvājums;
67

 programmas pilnveidošanas rezerves nākotnē var būt saistītas ar studiju procesa
nodrošinājuma ar mācību literatūru un metodiskajiem materiāliem uzlabošanu.
2014./2015. studiju gadā studējošo aptauja DU tika pilnveidota, ne tikai mainot un
paplašinot jautājumu loku, bet arī nodrošinot studējošajiem labākas iespējas paust savu
viedokli (anketas paraugu skat. DU mājas lapā; aptaujas statistiku skat.:
http://aptaujas.du.lv/index.php/admin/statistics/sa/index/surveyid/363876).
AMSP “Vēsture” 1. un 2. studiju gada studējošie aktīvi iesaistījās aptaujā (100% studējošo
aizpildīja anketas) un izmantoja iespēju paust savu viedokli atbildēs un komentāros. Jaatzīmē,
ka laikā starp studējošo aptauju un šī pašnovērtējuma ziņojuma tapšanu ir notikusi DU studiju
virziena “Vēsture” akraditācija, kuras rezultātā tika veiktas izmaiņas, daļēji sakritušās ar
studentu izteiktām vēlmēm. Piemēram, atsakoties no specializācijas “kultūras vēsture”, visos
programmas A daļas kursos turpmāk galvenais uzsvars tiks likts tieši uz vēstures zinātnes
aspektiem. Studējošo kritiku izpelnījušies kursi tiks pārskatīti, pilnveidoti un docēti atbilstoši
programmas mērķim. Tomēr arī pēc šim pārmaiņām studējošo aptaujas dati paliek vērtīgs
informācijas avots programmas kvalitātes turpmākai pilnveidošanai.
Vispirms, nākotnē pēc detalizētākās studējošo aptaujas un akadēmiskā personāla diskusijas
būtu nepieciešams pilnveidot studiju programmas kopējo struktūru (jautājums SP1,
SQ001 – SQ003) un programmas realizāciju kopumā. Attiecībā uz programmā iekļautajiem
kursiem (SQ001) un studiju kursu apjomu (SQ003) pozitīvās atbildes pilnībā apmierina vai
daļēji/pamatā apmierina ir sniegtas 90% – 100% gadījumu. Relatīvi zemāk tika novērtēts
studiju kursu sadalījums pa semestriem (SQ002): pozitīvais vērtējums ir ap 82%, negatīvais
(neapmierina) – 18%. Lai arī studiju programmas kopējā struktūra studējošos visumā
apmierina, tomēr pastāv iespēja uzlabot studiju kursu sadalījumu pa semestriem, piemēram,
pārskatīt maģistra semināru docēšanas secību, atsaucoties kritiskajai piezīmei: “Kurss
"Maģistra darba seminārs III" (prof. A. Ivanovs) 4. semestrī ir pārāk novēloti”. Docētājiem
būtu jāpievērš vairāk uzmanības skaidrojumiem attiecībā uz katra studiju kursa
sagaidāmajiem rezultātiem un to nozīmīgumu topošā vēsturnieka sagatavošanā, jo uz
jautājumu Vai Jums ir skaidri katra studiju kursa sasniedzamie rezultāti? tikai 63.64%
aptaujāto pārliecinoši atbildēja: Jā, bet atbilde Daļēji un Nē katra figurēja 18.18% gadījumu.
Samazinot konkrētu nelielu neskaidrību skaitu, pastāv iespēja uzlabot studējošo izpratni par
studiju programmas struktūru un realizāciju kopumā.
Aptaujas bloks par docēšanas kvalitāti ļauj spriest gan par to, kā studējošie vērtē docētāju
darba kvalitāti, gan par sadarbības līmeni starp studentiem un docētājiem. Programmas
mācībspēku atsaucība un atvērtība sadarbībai ir novērtēta visai augstu: “Pasniedzēji ir atvērti
studentu jautājumiem, vienmēr gatavi palīdzēt, izskaidrot tik daudz reižu, cik nepieciešams,
atsaucīgi pret studentu velmēm tēmu izvēlē, rakstot kādu darbu. Darbi un uzdevumi ir
daudzveidīgi, parādot dažādas pētīšanas, izpildes, informācijas iegūšanas un izmantošanas
metodes, iesaistot analītisko un loģisko domāšanu”. Arī sadarbību ar maģistra darba vadītāju
(jautājums DPD4) ap 73% aptaujāto novērtēja kā regulāru un komentāros to apstiprināja:
“Ļoti laba sadarbošanās ar darba vadītāju jebkurā viņam pieejamajā laikā.”; “Sadarbība ir
laba. Pasniedzējs palīdz, skaidro, ierosina, atbalsta un novērtē, kad tas nepieciešams.”
Studējošie paškritiski atzīst, ka sadarbības nepilnībās mēdz būt vainīgi ne tikai docētāji:
“Studējošajiem reizēm pietrūkst iniciatīvas un pētnieciskie darbi tiek rakstīti novēloti un
sasteigti.” Par savstarpēju saprašanos liecina arī tikai pozitīvas identiskas atbildes uz
jautājumiem par apgūto studiju kursu vērtēšanas prasībām (DPD3) un par studējošā patstāvīgā
darba apjoma prasībām (DPD5) – Skaidras, loģiskas un pamatotas 72.73%; Daļēji skaidras,
daļēji loģiskas un daļēji pamatotas 27.27%. Neskatoties uz labu sadarbību, studējošie diezgan
kritiski vērtē docētāju darba kvalitāti. Lai arī uz jautājumu Kā Jūs vērtējat studiju kursu
saturu un to izklāstu? nav saņemti negatīvi vērtējumi, tomēr dominē neglaimojoša atbilde
Daļēji skaidrs,daļēji loģisks un daļēji saprotams (72.73%). Arī komentaros dažkārt parādās
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skarbie vārdi: “Ir daži kursi, kuri liekas neskaidri, un liekas, kāpēc viņi ir vajadzīgi, ja par to
tika runāts agrāk un pat pasniedzējs šo kursu neuztver nopietni”. Programmas mācībspēkiem
būtu jāieklausās šajā kritikā. Iespējams, tieši atsevišķu (individuālu) nepilnību dēļ tikai
63.64% aptaujāto uz jautājumu Kā Jūs vērtējat docēšanas kvalitāti kopumā? (DPD1)
atbildēja, ka tā ir augsta, bet 36.36% - ka tikai vidējā. Rezerve šis problēmas risināšanā –
docētāju individuāla profesionālā izaugsme. Kā instrumentu studenti piedāvā “ievest anketas,
kurās būtu iespēja izvērtēt katra atsevišķa kursa atbilstību, aktualitāti un nepieciešamību, kā
arī pasniedzēju darbu un kompetenci”.
Tāpat programmas uzturēšanas pietiekami labā līmenī un pilnveidošanas iespējas studenti
saskata vieslektoru regulārā uzaicināšanā (DPD6, DPD7), DU bibliotēkas fonda papildināšanā
(LIDZ2) un ERASMUS+ iespēju izmantošanā (LIDZ5).
Ļoti pozitīvi vērtējama studentu vēlme uzturēt demokrātisko attiecību stilu un gatavība
iespēju robežās uzņemties atbildību par studiju norisēm un programmas perspektīvām. Uz
jautājumu Vai studējošie var ietekmēt studiju procesu un satura kvalitāti? 81.82% aptaujato
atbildēja pozitīvi, saskatot arī veselu virkni ietekmēšanas iespēju:
To var izdarīt, pielagojot kursa saturu sava maģistra darba tēmai, lai būtu konkrēta
specializācija.
Izsakot savus priekšlikumus un iebildumus par studiju kursu. Plānojot studija kursu virzienus,
ko apgūsim vairak, ko mazāk.
Iesaistoties dažādās aktivitātēs, ko organizē katedras, uzturot labas attiecības ar
pasniedzējiem.
Caur studiju virziena padomi, arī caur tiešo kontaktu ar katedru un pasniedzējiem
Studējošajiem būtu aktīvāk jāiesaistās kursa satura apguvē. Var ierosināt interesējošās tēmas.
Pietrūkst diskusiju iniciēšanas no studentu puses.
Studenti aizpilda aptaujas, kur redzami plusi un mīnusi. Uzdevumu un darbu tēmas bieži var
iegrozīt tā, lai studentiem būtu interesanti un noderīgi.
Pašiniciatīva.
Visumā aptauja parādīja, ka studenti ir ieinteresēti studijās, AMSP “Vēsture” apgūšanā un
pilnveidošanā. Viņiem nav vienaldzīga programmas nākotne, tāpēc tika izteikti vairāki
konstruktīvie priekšlikumi (LIDZ3), kas programmas īstenotājiem turpmāk jāņēm vērā, lai
uzlabotu studiju kvalitāti:
Jāpapildina bibliotēka.
Studiju kvalitāte būtu daudz augstāka, ja specifisku kursu docētāji labāk pārzinātu latviešu
valodu, attiecīgi varētu labāk izskaidrot tēmu.
Ļoti skumji, ka bieži starptautisko apmaiņu līgumi nesniedzas tālāk par Lietuvu un Poliju.
Atlasīt kursus pēc atbilstības programmas nosaukumam, atcelt programmai nederīgus kursus.
Vairāk vieslekciju.
Dažreiz pasniedzēji ir ārkārtīgi nevietā iecietīgi pret tiem studentiem, kas skaitās pilna laika
studenti, bet uzvedās kā nepilna laika.
2015./2016. studiju gada studējošo aptaujas anketas paraugu skat. DU mājas lapā;
aptaujas statistiku skat.: http://aptaujas.du.lv/index.php/admin/statistics/sa/index/surveyid/376826.
AMSP “Vēsture” 1. un 2. studiju gada studējošie aktīvi iesaistījās aptaujā (13 stud = 68,4%
studējošo aizpildīja anketas), sniedzot atbildes un paužot savu viedokli komentāros.
Domājams, šis fakts liecina kā par studējošo ieinteresētību, tā arī par vinu apzinīgu un
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atbildīgu attieksmi pret programmu, jo dalība anketēšanā bija pilnīgi brīvprātīga un tā
norisinājās pilnīgi anonīmi (on-line anketēšana nedod iespēju programmas vadībai pat
pāriecinaties, vai studējošie ir iesaistījušies tajā).
Lai arī iepriekšējos gados tika veiktas ievērojamas pārmaiņas AMSP “Vēsture”, studeni
joprojām saskata tajā nepilnības un trūkumus, tādējadi aptaujas dati paliek vērtīgs
informācijas avots programmas kvalitātes turpmākai pilnveidošanai.
Docēšanas kvalitāti kopumā (DPD1) visi aptaujātie novērtēja kā augstu (58.33%)
vai vidējo (41.67%), opcijai zema nepiekrīt neviens studējošais. Taču, salīdzinot ar iepriekšējā
gada datiem, nav vērojama pozitīvā dinamika docēšanas kvalitātes vērtējumā. Šajā reizē pat
izteiktāk izskan doma, ka kopējais docēšanas līmenis ir atkarīgs no katra docētāja
ieguldījuma. Studenti atzīmē pozitīvus piemērus:
Pasniedzēji augstā līmenī pārzina pasniegto priekšmetu, var dalīties ar personīgiem
piemēriem, pētījumiem.
Pasniedzēji ir ļoti atsaucīgi, draudzīgi, gatavi dalīties ar savu pieredzi. .. profesionāli un tai
pat laikā pretīmnākoši.
Taču studenti nevēlas būt pārlieku komplimentāri. Kopumā pozitīvi vērtējot docēšanas
kvalitāti, izteikta piezīme: Izņēmot atsēviškus pasniedzējus. Rezultātā daži aptaujātie izvēlās
labāk pazemināt kopējo vērtējumu, nekā izlikties nemanot docēšanas līmeņu atšķirību:
Grūti noteikt kopumā, ir izcili docētāji un ir vidēji docētāji.
Atsevišķi studiju kursi ir ļoti augstā kvalitātē. Citi - ne.
Pētot atbildes uz konkrētiem jautājumiem, kas saistīti ar studiju kvalitāti, var konstatēt
atšķirības no iepriekšējā gada vērtējumiem. Tā, uz jautājumu Kā Jūs vērtējat studiju kursu
saturu un to izklāstu? (DPD2) sniegts vairāk atbilžu Skaidrs, loģisks, saprotams – 41,67%
(sal. 37, 27% iepriekšējā gadā). Pretenzijas šajā laukā drīzāk saistītas ar programmas
struktūru, nevis ar studiju kursu saturu:
Daži kursi liekas nevajadzīgi vai būtu piemērotāki bakalaura programmā. Turklāt pēdejos 2
gados kursu skaits ir par lielu [..]
Vairāki kursi neradīja ne mazāko izpratni par to, kāpēc tieši šie kursi vispār bija vajadzīgi.
Lai arī uz šo jautājumu nav saņemti negatīvi vērtējumi, tomēr neglaimojoša atbilde Daļēji
skaidrs,daļēji loģisks un daļēji saprotams joprojām ir sastopama bieži (58.33%). Arī
komentaros joprojām dažkārt parādās skarbie vārdi par to, ka “saturs neatbilst kursa aprakstā
norādītajam, un ir pārāk vispārīgs, varētu pat teikt – haotisks”.
Sadarbība ar programmas mācībspēkiem visuma novērtēta atzinīgi. Tikai pozitīvas
atbildes uz jautājumiem par apgūto studiju kursu vērtēšanas prasībām (DPD3) un par
studējošā patstāvīgā darba apjoma prasībām (DPD5) liecina par savstarpējo saprašanos studiju
programmas īstenošanas gaitā. Arī sadarbību ar maģistra darba vadītāju (DPD4) 66,67%
aptaujāto (sal.: ap 73%) novērtēja kā regulāru un komentāros to apstiprināja:
Zinatniskais vadītājs uzreiz sniedz palīdzību pēc nepieciešamības.
Sadarbība ir laba un auglīga. Pat, ja dažreiz rodas nesapratne ideju līmenī, viss tiek risināts
un skaidrots. Dažreiz vadītājs ir pārlieku prasīgs, aizmirstot ka students nevar visu aptvert un
izpildīt dažādu iemeslu dēļ (termiņi, avotu pieejamība, materiālais stāvoklis, fiziskā veselība
un tās īpatnības u.c). Kopumā pētnieciskā darba vadītājs ir ļoti saprotošs, izpalīdzīgs,
pacietīgs, profesionāls, mudina strādāt un tic studenta spējām.
Radās izcila sadarbība, nav ne mazāko sūdzību.
Bieži iniciators ir arī darba vadītājs.
Nākotnē būtu jāturpina pilnveidot studiju programmas kopējo struktūru (jautājums
SP1, SQ001 – SQ003) un programmas realizāciju kopumā. Attiecībā uz programmā
iekļautajiem kursiem (SQ001) un studiju kursu apjomu (SQ003) dominē pozitīvās atbildes
pilnībā apmierina vai daļēji/pamatā apmierina. Neskatoties uz dažu studentu ierosināto
pārmaiņu (piem., Maģistra darba seminārs III (prof. A. Ivanovs) pārnests no 2. uz 1. studiju
gadu) ieviešanu studiju plānā, joprojām studiju kursu sadalījums pa semestriem (SQ002)
novērtēts zemu: pozitīvais vērtējums ir ap 55%, negatīvais (neapmierina) – 41,67%.
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Docētājiem būtu jāpievērš vairāk uzmanības skaidrojumiem attiecībā uz katra studiju kursa
sagaidāmajiem rezultātiem un to nozīmīgumu topošā vēsturnieka sagatavošanā, jo uz
jautājumu Vai Jums ir skaidri katra studiju kursa sasniedzamie rezultāti? tikai 75% aptaujāto
atbildēja: Jā vai Daļēji , bet atbilde Nē (25%) dota biežāk, nekā iepriekšējā gadā.
Tāpat kā iepriekšējā gadā vērojama studentu vēlme uzturēt demokrātisko attiecību
stilu un gatavība iespēju robežās uzņemties atbildību par studiju norisēm un programmas
perspektīvām. Uz jautājumu Vai studējošie var ietekmēt studiju procesu un satura kvalitāti?
(LIDZ4) 72.73% aptaujato atbildēja pozitīvi, saskatot arī konstruktīvas ietekmēšanas iespējas
(LIDZ1):
veidot kursa saturu un secību, pieskaņot saturu savām akadēmiskajām interesēm;
vairāk aplūkot temas, kas saistītas ar pētnieciskajām interesēm;
Daudz, kas atkarīgs no studentiem. Liela nozīme ir tam, cik ātri un cik kvalitatīvi studenti
strādā ar praktiskajiem darbiem, kā un cik ātri lasa grāmatas, vai patīk ielaisties diskusijās.
(Gadās, ka slinkākie studenti neizpilda kādus darbus, tad no iecerētā lekcijā izpilda tikai daļu
un pasniedzējam nākas otrajā lekcijā turpināt, kaut gan tas nebija paredzēts, kas kavē visu. Ja
grāmatas jālasa svešvalodā – mums daudz jālasa krievu valodā– tad tās, protams, lasās lēnāk
nekā latviešu valodā). Nozīme ir arī tam, cik bieži studenti apmeklē lekcijas (ja students
neapmeklē lekcijas ļoti bieži, tad pasniedzējam nākas skaidrot visus uzdevumus un idejas
atkārtoti, kas aizņem laiku).
Aktīvi apmeklējot lekcijas, iesaistoties diskusijās par lekcijas tēmu, piedāvājot sevi
interesējošās tēmas.
Pielāgojot lekciju plānu atbilstoši pasniedzēja un studenta vajadzībām.
Programmas uzturēšanas pietiekami labā līmenī un pilnveidošanas iespējas studenti
saskata vieslektoru regulārā uzaicināšanā (DPD6, DPD7) un DU bibliotēkas fonda
papildināšanā (LIDZ2).
Aptaujas dati liecina, ka nepieciešams daudz plašāk studentu vidū popularizēt starptautiskās
apmaiņas nozīmi. Piemēram, pievērst viņu uzmanību ERASMUS+ iespēju izmantošanai
(LIDZ5), jo pagaidām tikai 9% aptaujāto izteica gatavību iesaistīties šajā programmā.
2016./2017. studiju gada studējošo aptaujas anketas paraugu skat. DU mājas lapā;
aptaujas statistiku skat.: http://aptaujas.du.lv/index.php/admin/statistics/sa/index/surveyid/654883.
Docēšanas kvalitāti kopumā (DPD1) visi aptaujātie novērtēja kā augstu (100%).
Studenti atzīmē, ka studiju procesā ir daudz patstāvīgu uzdevumu, tie ir daudzveidīgi;
atsaucību rada diskusijas ar pasniedzējiem. Atzīmējot, ka teorētiskā bāze laba, ir izteikta
vienīgā kritiskā piezīme, ka studiju procesā pietrūkst praktiskās darbības.
Pētot atbildes uz konkrētiem jautājumiem, kas saistīti ar studiju kvalitāti, var konstatēt, ka
atšķirībā no iepriekšējo gadu vērtējumiem, studenti ļoti reti izsaka kritiskās piezīmes. Tā, uz
jautājumu Kā Jūs vērtējat studiju kursu saturu un to izklāstu? (DPD2) sniegts 100% atbilžu
Skaidrs, loģisks, saprotams – (sal. 41,67% iepriekšējā gadā) ar vienīgo komentāru: “Daudzi
kursi ir lietderīgi un interesanti. Patīk, ka pasniedzēji mēģina studenta intereses iekļaut
uzdevumu izpildē.”
Sadarbība ar programmas mācībspēkiem arī novērtēta atzinīgi. Tikai pozitīvas
atbildes (100%) uz jautājumiem par apgūto studiju kursu vērtēšanas prasībām: “Par labu
darbu laba atzīme, ko tur vēl skaidrot” (DPD3) un par studējošā patstāvīgā darba apjoma
prasībām (DPD5) liecina par savstarpējo saprašanos studiju programmas īstenošanas gaitā.
Sadarbību ar maģistra darba vadītāju (DPD4) 60% aptaujāto (sal.: 66,67%) novērtēja kā
regulāru.
Lai arī šoreiz studenti nebija kritiski attiecībā uz programmas struktūru un studiju
kvalitāti, tomēr daži uzlabojumi būtu veicami. Tā, docētājiem būtu jāpievērš vairāk
uzmanības skaidrojumiem attiecībā uz katra studiju kursa sagaidāmajiem rezultātiem un to
nozīmīgumu topošā vēsturnieka sagatavošanā, jo uz jautājumu Vai Jums ir skaidri katra
studiju kursa sasniedzamie rezultāti? tikai 80% aptaujāto atbildēja: Jā.
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Tāpat kā iepriekšējā gadā vērojama studentu vēlme uzturēt demokrātisko attiecību
stilu un gatavība iespēju robežās uzņemties atbildību par studiju norisēm un programmas
perspektīvām. Uz jautājumu Vai studējošie var ietekmēt studiju procesu un satura kvalitāti?
(LIDZ4) 80% aptaujato atbildēja pozitīvi, lai arī no konstruktīvas ietekmēšanas iespējām ir
norādīta tikai viena (LIDZ1): „Piedāvājot iespēju izvēlēties, kā kārtot ieskaites”.
Programmas uzturēšanas pietiekami labā līmenī un pilnveidošanas iespējas studenti
saskata vieslektoru regulārā uzaicināšanā (DPD6, DPD7) un DU bibliotēkas fonda
papildināšanā (LIDZ2).
Tāpat kā iepriekšējos gados, arī 2016./2017. studiju gada aptaujas dati liecina, ka
nepieciešams daudz plašāk studentu vidū popularizēt starptautiskās apmaiņas nozīmi, pievērst
viņu uzmanību ERASMUS+ iespēju izmantošanai (LIDZ5), jo neviens no aptaujātajiem nav
izteicis gatavību iesaistīties šajā programmā.

2.2.10.5. Absolventu aptauju rezultāti un to analīze
AMSP Vēsture un AMSP Kultūras vēsture un teorija programmas beidzēji ir nodarbināti
dažādās sfērās. Tā kā DU nav izstrādāta sistemātiska absolventu un darba devēju aptaujas
kārtība, sadarbība realizējas tiešā saziņā ar absolventiem un darba devējiem. Savas
atsauksmes par studiju programmu iesūtīja vairāki absolventi (10. PIELIKUMS), kuri augstu
vērtē DU iegūto izglītību, īpaši atzīmējot gūtās pētnieciskā darba iemaņas, plašās zināšanas un
sekmīgu sadarbību ar programmas docētājiem. Absolventu priekšlikumi programmas
pilnveidošanai, ko viņi izteica pēc maģistra darba aizstāvēšanas, ir ņemti vērā, izstrādājot
programmas SVID analīzi. Darba devēju atsauksmēs AMSP Vēsture un AMSP Kultūras
vēsture un teorija absolventi tiek raksturoti pozitīvi, atzinīgi vērtēta viņu zināšanas, prasmes
un vispārīga kompetence (10. PIELIKUMU).

2.2.10.6. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā
Studentu līdzdalība studiju programmas realizācijā ir vērojama ne tikai iesaistot viņus
programmas darba izvērtējumā, bet arī risinot radušās problēmas studiju programmas
realizācijas laikā. Studējošie aktīvi iesaistās diskusijās par neskaidriem jautājumiem vai
aktuālām problēmām studiju kvalitātes nodrošināšanā, par korekcijām studiju programmas
realizācijas gaitā u.c. jautājumiem.
Studentiem ir iespējas iesniegt izskatīšanai Humanitārās fakultātes Domē jebkuru jautājumu,
kas skar viņu intereses, kā arī piedalīties diskusijās. Domē ievēlētajiem studentu pārstāvjiem
ir veto tiesības. Savus priekšlikumus vai iebildumus par studiju grafiku, studiju plāna,
atsevišķu studiju kursu vai pat to daļu pilnveidošanu studenti izskatīšanai iesniedz arī
maģistra studiju programmas „Vēsture” direktorei un attiecīgajās katedrās. Studentiem ir
iespēja piedalīties sēdēs un pārstāvēt savu viedokli.
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2.3. DOKTORA STUDIJU PROGRAMMA „VĒSTURE”
2.3.1. STUDIJU PROGRAMMAS MĒRĶI UN UZDEVUMI
Daugavpils Universitātes vēstures doktora studiju programma tiek realizēta historiogrāfijas un
vēstures palīgzinātņu apakšnozarē ar šaurāku specializāciju reģionālās/lokālās vēstures avotu
un historiogrāfijas pētniecībā, kas prasa īpašu uzmanību veltīt dažādu valstu reģiona/novada
vēsturei un tās specifiku veidojošiem faktoriem.
Programmas priekšnosacījums ir tas, ka DU Humanitārās fakultātes Vēstures katedrā,
Mutvārdu vēstures centrā un DU Latgales Pētniecības institūtā ir izveidojusies augsti
kvalificēto vēsturnieku grupa un strauji attīstās zinātniskā pētniecība Latgales novada vēsturē,
vēsturiskās reģionālistikas teorijā un metodoloģijā, Latgales un Latvijas historiogrāfijā, kā arī
vēstures speciālajās zinātnēs un palīgzinātēs, to skaitā – tādās modernākās vēstures
pētniecības jomās kā mutvārdu vēstures avotu izpēte un izmantošana novada vēstures
rekonstrukcijā un datortehnoloģiju pielietošana vēstures avotu edīcijā un Latgales novada
vēstures datu bāžu veidošanā. Šie izpētes virzieni, kā arī īpaša uzmanība vēsturisku reģionu
vēsturei pilnīgi atbilst mūsdienu paradigmai pasaules vēstures pētniecībā un nosaka DU
vēsturnieku zinātniski pētnieciskās darbības specifiku un atpazīstamību Latvijā un ārvalstīs.
Līdz ar vēstures doktora programmas izveidošanu DU ir nodrošināta pilna akadēmiskās
izglītības ieguve vēstures nozarē. Vēstures bakalaura un vēstures maģistra studiju
programmās būtiska uzmanība veltīta Latgales reģiona vēstures jautājumiem, vēstures
palīgzinātnēm un vēstures pētniecības metodēm, pieejām un pētnieciskajām tehnoloģijām.
Tāpēc vēstures doktora studiju programma ir loģisks vēstures bakalaura un vēstures maģistra
studiju programmu noslēgums, tā nodrošina augstākās kvalifikācijas speciālistu sagatavošanu
patstāvīgam pētnieciskajam, akadēmiskajam un praktiskajam darbam.
Programmas aktualitāti nosaka šādi faktori:


Latgales novada vēstures un kultūras mantojuma apzināšanas, zinātniskās izpētes,
saglabāšanas un popularizēšanas nepieciešamība, kas prasa sagatavot Austrumlatvijas
reģionam augstākās kvalifikācijas zinātniekus vēstures zinātnes historiogrāfijas un
vēstures palīgzinātņu apakšnozarē;



Latvijas nacionālās vēstures dziļākas un vispusīgākas izpētes nepieciešamība, atklājot
Latvijas novadu vēstures sasaisti ar visas Latvijas vēsturi, tādējādi sekmējot vēsturiski
izveidojušos kopīgo nacionālo vērtību izkopšanu un kopīgā vēsturiskā mantojuma
apjēgsmi un apguvi;



jaunāko pētniecisko pieeju un modernāko tehnoloģiju ieviešanas nepieciešamība
Latvijas vēstures pētniecībā;



reģionālās pieejas vēstures pētniecībā aktualizācija Eiropas Savienības valstīs, kas
perspektīvā var paplašināt šīs programmas mērķauditoriju, ja tā tiks piedāvāta
interesentiem reģionālistikā Eiropas Savienībā.

Programmas mērķis ir augstākās kvalifikācijas speciālistu – vēstures zinātnieku sagatavošana
vēstures zinātnes nozares historiogrāfijas un vēstures palīgzinātņu apakšnozarē, kuri ir spējīgi
izvirzīt un risināt mūsdienu vēstures zinātnes svarīgākās problēmas, attīstot un nostiprinot
Latvijas, Latgales novada un DU zinātnisko potenciālu.
Programmas uzdevumi:
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nodrošināt dziļu zināšanu apguvi par mūsdienu pasaules un Latvijas vēstures zinātnes
aktuālajām teorētiskām un metodoloģiskām problēmām;



nodrošināt plašu vispārēju, mūsdienu vēstures zinātnes pasaules līmenim atbilstošu
zināšanu iegūšanu vēstures nozares historiogrāfijas un vēstures palīgzinātņu
apakšnozarē un dziļu speciālu zināšanu iegūšanu pētniecībā balstītās studijās un
patstāvīgos pētījumus konkrētā ar doktoranta pētniecisko darbu saistītā jomā;



radīt apstākļus modernāko pētniecisko metožu, informatīvo tehnoloģiju un
tradicionālu pieeju apguvei vēstures avotu kritikas/izpētes, historiogrāfiskās analīzes
un vēsturiskās sintēzes (vēstures aspektu un jautājumu reprezentācijas un vēsturiskā
naratīva veidošanas) jomā;



nodrošināt reģionālo pētījumu vēsturē metodoloģijas un metodikas apguvi,
reģionālās/lokālās vēstures dziļāku apjēgšanu Latvijas, Eiropas un pasaules vēstures
kontekstā;



attīstīt doktorantu iemaņas, kas dos viņiem iespēju veikt patstāvīgus, zinātniskajās
atziņās un metodēs balstītus projektus un veikt zinātniskus pētījumus, gūstot zinātnes
nozares starptautiskiem standartiem atbilstošus sasniegumus;



iesaistīt programmā studējošos DU, citu Latvijas universitāšu un ārzemju universitāšu
zinātniskajā dzīvē, nodrošināt doktorantu sistemātisku piedalīšanos zinātniskajās
konferencēs ārzemēs, publikāciju sagatavošanu nozīmīgākajiem vēstures žurnāliem,
kas atspoguļo veiktā pētījuma rezultātus;



radīt doktorantiem optimālus apstākļus izvirzīto uzdevumu īstenošanai, darbam
arhīvos un bibliotēkās Latvijā un ārzemēs, nodrošināt iespēju piedalīties
starptautiskajās zinātniskajās konferencēs, kā arī stažēties universitātēs Latvijā un
ārzemēs atbilstoši izvēlētajai pētniecības nozarei;



nodrošināt apstākļus promocijas darba sagatavošanai un iesniegšanai aizstāvēšanai.

2.3.2.

IEGŪSTAMIE

STUDIJU

REZULTĀTI

ZINĀŠANU,

PRASMJU

UN

KOMPETENCES FORMĀ

DU vēstures doktora studiju programmas „Historiogrāfija un vēstures palīgzinātnes” apguves
gaitā doktoranti pilnveido maģistrantūrā iegūtās zināšanas un prasmes un iegūst jaunas
zināšanas, prasmes un kompetences vēstures jomā. Studiju rezultāti definēti atbilstoši LR MK
noteikumiem Nr. 990 Noteikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju (02.12.2008.).
Zināšanas:


spēja parādīt, ka pārzina un izprot aktuālākās teorētiskās pieejas un jaunākās atziņas
pasaules un Latvijas vēstures, historiogrāfijas, vēstures palīgzinātņu un reģionālo
studiju pētniecības jomā,



spēja parādīt, ka pārvalda pētniecības metodoloģiju un mūsdienu pētniecības metodes
vēstures zinātnes nozares historiogrāfijas un vēstures palīgzinātņu apakšnozarē.

Prasmes:
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spēja patstāvīgi izvērtēt un izvēlēties pētījumiem historiogrāfijā, reģionālistikā un
vēstures palīgzinātnēs modernākās pētnieciskās metodes, informatīvās tehnoloģijas un
vēstures pētniecības tradicionālās metodes, kā arī spēj savā darbā pielietot šīs metodes
un tehnoloģijas,



spēja veikt ieguldījumu zināšanu robežu paplašināšanā vēstures, historiogrāfijas,
vēstures palīgzinātņu un reģionālo studiju jomā vai dot jaunu izpratni esošām
zināšanām,



prasme īstenot būtiska apjoma oriģinālu pētījumu,



prasme komunicēt par savu pētniecības jomu ar plašākām speciālistu aprindām un
sabiedrību kopumā,



prasme patstāvīgi paaugstināt savu zinātnisko kvalifikāciju,



prasme īstenot zinātniskus projektus, gūstot vēstures nozares historiogrāfijas un
vēstures palīgzinātņu apakšnozares starptautiskiem standartiem atbilstošus zinātniskus
sasniegumus,



vadīt pētnieciskus uzdevumus uzņēmumos, iestādēs un organizācijās, kur
nepieciešamas plašas pētnieciskas zināšanas un prasmes vēstures nozarē, un it sevišķi
tās historiogrāfijas un vēstures palīgzinātņu apakšnozarē, kā arī vēsturiskā
reģionālistikā.

Kompetence:


spēja patstāvīgi risināt nozīmīgus pētnieciskus uzdevumus,



spēja patstāvīgi izvirzīt pētījuma ideju un veikt pasākumus tās realizācijai,



spēja plānot, strukturēt un vadīt liela apjoma pētnieciskus projektus, to skaitā –
starptautiskā kontekstā.

Studiju rezultāti definēti arī katram studiju kursam.

2.3.3. STUDIJU PROGRAMMAS SATURS UN PLĀNS
Doktora programma ir organiski saistīta ar bakalaura un maģistra studiju programmām, visas
šīs programmas veido viengabalainu DU vēstures studiju sistēmu. Bakalaura, maģistra un
doktora studiju programmas nodrošina kontinuitāti speciālistu sagatavošanā vēstures
pētniecības jomā. Bakalaura studiju programma nodrošina sistemātisku kursu apgūšanu
pasaules, Latvijas un Latgales vēsturē, kā arī sākotnēju praktisku iemaņu veidošanu vēstures
pētniecības jomā. Maģistra studiju programma nodrošina patstāvīgo darbu vēstures filozofijas
un metodoloģijas, kā arī historiogrāfijas problēmu padziļināto teorētisko apguvi un iegūto
zināšanu un prasmju pielietošanu patstāvīgā zinātniskās pētniecības darbā. Doktora
programma nodrošina šaurāku specializāciju atbilstoši izvēlētajai pētījuma (promocijas darba)
tēmai, ievērojot jaunākās teorētiskās un metodoloģiskās pieejas pasaules vēstures zinātnē.
Doktora programmā doktorants veic oriģinālu pētījumu un izstrādā promocijas darbu.
2.3.3.1. tabula
DSP Historiogrāfija un vēstures palīgzinātnes saturs
Kursa nosaukums

Promocijas darba izstrāde

Kursa
kredīts
(KP)

Pārbaudes
forma

Docētāji

pētījuma
promocijas
darba
vadītājs;
manuskripta
doktora programmas padome
iesniegšana
A daļa: obligātie kursi – 18 KP
1.
Mūsdienu
vēstures
4
eksāmens
Dr.hist., prof. I.Saleniece
metodoloģijas
avotpētnieciskā
Dr.hist., prof. A.Ivanovs
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paradigma (teorētiskais seminārs)
2. Reģionālo pētījumu vēsturē
4
eksāmens
Dr.hist., asoc. prof. H.Soms
metodoloģija
un
metodika
(teorētiskais seminārs)
3. Historiogrāfija kā nacionālās,
4
eksāmens
Dr.hist., prof. I.Saleniece
etniskās un reģionālās identitātes
Dr. hist., asoc. prof. H.Soms
balsts (teorētiskais seminārs)
Dr.hist., prof. A.Ivanovs
4. Svešvaloda
6
eksāmens
Angļu valoda
Dr. philol., doc. I.Oļehnoviča
Vācu valoda
Dr.philol., lekt. V.Taļerko
B daļa: obligātās izvēles kursi – 10 KP
5. Mutvārdu vēsture nacionālās un
2
dif.ieskaite
Dr.hist., prof. I. Saleniece
reģionālās vēstures tēla veidošanā
(seminārs)
6. Datu bāzes kā reģiona vēstures
2
dif.ieskaite
Dr. hist., asoc. prof. H.Soms
dinamiskais modelis (seminārs)
7. Datortehnoloģijas vēstures avotu
2
dif.ieskaite
Dr.hist., prof. A.Ivanovs
reprezentācijā, izpētē un edīcijā
Fizikas un matemātikas zinātņu
(seminārs)
kandidāts,
docents
A.Varfolomejevs
(Petrozavodskas
Valsts
Universitāte, Krievija)
8.
Vēstures
palīgzinātnes
2
dif.ieskaite
Dr.hist., pētnieks T.Pumpuriņš
reģionālās vēstures pētniecībā
(seminārs)
9. Ekonomikas vēstures datu
2
dif.ieskaite
PhD., asoc. prof. O.Mertelsmans
(masveida statistisku vēstures
(Tartu Universitāte, Igaunija)
avotu) apstrāde, verifikācija un
interpretācija
(Processing,
Verification, and Interpretation of
Data – Statistical Historical
Records – on Economic History)
(seminārs)
10. Jaunākās izpētes metodes
2
dif.ieskaite
Dr.hist., Dr.habil.art.,
arheoloģijā: gaisā un ūdenī bāzētās
prof. J.Urtāns
arheoloģiskās izpētes metodes
(Latvijas Kultūras akadēmija)
(seminārs)
11.
Vēstures
avotu
tekstu
2
dif.ieskaite
Dr. philol., prof. V. Šaudiņa
lingvistiskā
interpretācija
(seminārs)
12. Latvijas vēsture rietumu
2
dif.ieskaite
PhD., prof. Dž. Sveins
historiogrāfijas kontekstā (The
(Glāzgovas
Universitāte,
History of Latvia in Western
Lielbritānija)
Historiography) (seminārs)
13. Latīņu valoda
2
dif.ieskaite
Dr.philol., asoc. prof.
A. Kuzņecovs
14. Senkrievu rakstniecības valoda
2
dif.ieskaite
Dr.philol., asoc. prof.
A. Kuzņecovs
15. Augstskolu didaktika
2
dif.ieskaite
Dr.psych., asoc. prof.
I. Kokina
16.
Vēsturiskā
diplomātika
2
dif.ieskaite
Dr.hist., prof. A.Ivanovs
(dokumentāro avotu formulāra
kritika) (seminārs)
17. Reliģijas studiju hermeneutika:
2
dif.ieskaite
Dr.teol., prof. A.Stašulāne
avoti un metodoloģija (seminārs)
Promocijas darba rezultātu aprobācija – 12 KP
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Referātu
prezentācija
starptautiskajās
zinātniskajās
konferencēs (3 referāti)
Rakstu
sagatavošana
un
publicēšana
nozīmīgākajos
žurnālos Latvijā un ārvalstīs (3
raksti, katrs 1 autorloksnes
apjomā)

3

atskaite darba promocijas darba vadītājs
vadītājam

publicētais
promocijas darba vadītājs
raksts
vai
apstiprinājum
s, ka raksts
pieņemts
publicēšanai
Kopā 120 kredītpunkti
Gala pārbaudījumi
Promocijas eksāmens vēstures nozares historiogrāfijas un vēstures palīgzinātņu apakšnozarē
Promocijas eksāmens specialitātē
Promocijas eksāmens svešvalodā
9

Programmas studiju plans ir 1. PIELIKUMĀ, studiju kursu apraksti – 2. PIELIKUMĀ.

2.3.4. STUDIJU PROGRAMMAS ORGANIZĀCIJA
Studiju process tiek organizēts atbilstoši LR Augstskolu likumam, LR Likumam par
Zinātnisko darbību un citiem normatīvajiem dokumentiem, kuri ir spēkā Latvijas Republikā,
kā arī atbilstoši DU Satversmei un DU nolikumiem, kas apstiprināti DU Senātā.
DU vēstures doktora studiju programmā nodarbības tiek organizētas semināru veidā, kuros
tiek apspriesti vēstures metodoloģijas un teorijas jautājumi, reģionālo pētījumu un
historiogrāfijas problēmas (teorētiskie semināri). Speciālo prasmju apguvi sekmē semināri,
kas veltīti šaurākiem (atsevišķiem) jautājumiem.
Doktorants mēneša laikā pēc iestāšanās kopā ar zinātnisko vadītāju sastāda individuālo darba
plānu. Darba plānu apspriež doktora programmas padomes sēdē. Katra studiju gada beigās
doktorants doktora programmas padomes sēdē atskaitās par darba grafika izpildi.
Studiju procesa organizācijas galvenais uzdevums ir sekmēt promocijas darba izstrādi;
promocijas darba atziņas tiek aprobētas doktorantu sagatavotos zinātniskos rakstos, kā arī
prezentējot referātus starptautiskās zinātniskās konferencēs.
Studiju programmā liels akcents tiek likts uz doktoranta sadarbību ar darba zinātnisko
vadītāju, īpašu uzmanību veltot vadītāja lomai doktoranta individuālajā plānā paredzēto
uzdevumu īstenošanā.
Absolvējot programmu, doktorants saņem akadēmisko izziņu (11. PIELIKUMS) un viņam/
viņai ir tiesībās promovēt savu darbu vēstures nozarē (historiogrāfijas un vēstures
palīgzinātņu apakšnozarē).
Studiju programmas struktūra. Programmas apjoms: 120 KP. Studiju ilgums doktorantūrā: 6
semestri (3 akadēmiskie gadi). Studiju valoda: latviešu un angļu. Studijas tiek realizētas kā
pilna laika studijas.
Pirmajā un otrajā studiju gadā notiek teorētiskās studijas un promocijas darba izstrāde;
pēdējais – trešais – studiju gads pamatā ir atvēlēts promocijas darba izstrādei un aizstāvēšanai
(vai iesniegšanai aizstāvēšanai).
Doktora teorētiskās studijas beidzas ar promocijas eksāmenu vēstures nozares historiogrāfijas
un vēstures palīgzinātņu apakšnozarē 5. semestrī un promocijas eksāmenu specialitātē 6.
semestrī.
Eksāmens svešvalodā jānokārto 4. semestrī.
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Programma sastāv no trim blokiem:
1. Teorētiskais bloks (12 KP); to veido kursi, kuri ietilpst studiju programmas A daļā
(obligātie kursi): „Mūsdienu vēstures metodoloģijas avotpētnieciskā paradigma”,
„Reģionālo pētījumu vēsturē metodoloģija un metodika” un „Historiogrāfija kā
nacionālās, etniskās un reģionālās identitātes balsts”. Šie kursi veido priekšstatu par
nozīmīgākajām tendencēm un virzieniem mūsdienu historiogrāfijas, vēstures speciālo
un palīgzinātņu attīstībā un tādējādi palīdz doktorantiem apzināti izvēlēties teorētiskās
un metodoloģiskās pieejas, uz kurām balstīsies konkrētas tēmas izpēte.
2. Speciālo prasmju apguve. Šo bloku veido studiju programmas B daļas kursi (obligātās
izvēles kursi): „Mutvārdu vēsture nacionālās un reģionālās vēstures tēla veidošanā”,
„Datu bāzes kā reģiona vēstures dinamiskais modelis”, „Datortehnoloģijas vēstures
avotu reprezentācijā, izpētē un edīcijā”, „Vēstures palīgzinātnes reģionālās vēstures
pētniecībā”, „Ekonomikas vēstures datu (masveida statistisku vēstures avotu) apstrāde,
verifikācija un interpretācija (Processing, Verification, and Interpretation of Data –
Statistical Historical Records – on Economic History)”, „Latvijas vēsture rietumu
historiogrāfijas kontekstā (The History of Latvia in Western Historiography)”,
„Reliģijas studiju hermeneutika: avoti un metodoloģija”, „Jaunākās izpētes metodes
arheoloģijā: gaisā un ūdenī bāzētās arheoloģiskās izpētes metodes”, „Vēstures avotu
tekstu lingvistiskā interpretācija”, „Vēsturiskā diplomātika” (dokumentāro avotu
formulāra kritika), „Latīņu valoda”, „Senkrievu rakstniecības valoda”, „Augstskolu
didaktika” (no šiem kursiem doktorantam jāizvēlas 5 kursi – kopumā 10 KP, kuri
tuvāk atbilst viņa pētījuma tēmai). Šie kursi nodrošina doktorantu pētniecisko iemaņu
iegūšanu un pilnveidošanu atbilstoši mūsdienu vēstures zinātnes teorētiskajam un
metodoloģiskajam līmenim.
Doktora studiju programmā tiek paredzēta vienas Eiropas Savienības valstu valodas
apguve (studiju programmas A daļa – 6 KP). Programmas īstenošanas sākumposmā
doktorantiem piedāvāts pilnveidot angļu vai vācu valodu. Taču, programmai
attīstoties, docēto valodu izvēle tiks paplašināta atbilstoši doktorantu pētnieciskām
interesēm un vajadzībām.
3. Speciālo prasmju aprobācija. Studiju laikā doktorantam jāpiedalās ar referātiem
vismaz trijās starptautiskajās konferencēs (3 KP) un jāsagatavo publicēšanai
(jāpublicē) vismaz trīs raksti (katrs ap 1 autorloksni – 9 KP), kuros pausti viņa veiktā
pētījuma (promocijas) darba galvenās atziņas.
Promocijas darba izstrāde – 80 KP.

2.3.5. IMATRIKULĀCIJAS NOTEIKUMI
Programma paredzēta personām, kurām ir humanitāro (vēsture, filozofija, teoloģija) vai
sociālo (socioloģija, politikas zinātne, sociālā antropoloģija, sociālā psiholoģija u.c.) zinātņu
maģistra grāds vai tam pielīdzināma 2. līmeņa augstākā profesionālā izglītība attiecīgajā
nozarē.
Iestājpārbaudījumi:


pārrunas par iesniegto referātu, kurā prezentēta izvērsta koncepcija iecerētajam
pētnieciskajam darbam, kas tiks īstenots doktora studiju laikā. Pārrunu mērķis ir
noteikt un novērtēt reflektantu zināšanu līmeni, esošās iestrādes izvēlētajā tēmā un
prasmes veikt patstāvīgu pētniecisko darbu un izstrādāt promocijas darbu;



eksāmens svešvalodā.
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2.3.6. STUDIJU PROGRAMMAS PRAKTISKĀ ĪSTENOŠANA
2.3.6.1. Izmantojamās studiju metodes un formas
Programma sastāv no kursiem – teorētiski metodoloģiskiem un metodiskiem semināriem, kas
dod iespēju nodrošināt doktorantu aktīvāku līdzdalību kursu īstenošanā un ar promocijas
darbu saistītajā patstāvīgajā pētniecībā.
Programmas būtiskākā sastāvdaļa ir promocijas darba izstrāde.
Doktoranta studiju darbs norit, izmantojot dažādas darba organizēšanas formas:
metodoloģiskus un teorētiskus seminārus, doktorantu patstāvīgo darbu.
Doktorantu pētniecības darba rezultātu aprobācijas formas: referātu
starptautiskajās konferencēs un zinātnisku rakstu sagatavošana publicēšanai.

prezentācija

Promocijas darba vadīšana un izstrāde
Promocijas darbs ir patstāvīgs oriģināls pētījums par kādu aktuālu zinātnisku problēmu, kurai
ir nozīmīga loma vēstures zinātnes attīstībā.
Promocijas darba kārtību nosaka LR Ministru kabineta noteikumi Nr. 134 “Nolikums par
promocijas kārtību un kritērijiem”.
Par promocijas darba vadītāju ar doktora programmas padomes lēmumu tiek nozīmēts
speciālists ar doktora grādu vēsturē. Darba vadītājs kopā ar doktorantu izstrādā doktora
pētījuma stratēģiju un taktiku, sagatavo pētījuma projektu, kā arī tā izpildes grafiku. Divu
mēnešu laikā pēc ieskaitīšanas doktorants kopā ar zinātnisko vadītāju izvēlās promocijas
darba tēmu, kura tiek apstiprināta doktora programmas padomes sēdē. Promocijas darba
vadītājs un tēma tiek apstiprināta DU Doktorantūras padomē. Vadītājs nodrošina doktorantam
nepieciešamās konsultācijas gan ar DU, gan ar citu universitāšu speciālistiem.

2.3.7. VĒRTĒŠANAS SISTĒMA
DU vēstures doktora studiju programmas „Historiogrāfija un vēstures palīgzinātnes” apguves
gaitā paredzēta sistemātiska un daudzveidīga zināšanu un prasmju pārbaude.
Studiju kvalitātes regulārai noteikšanai praktizētas tradicionālās zināšanu pārbaudes formas
studiju kursu noslēgumā eksāmenu un diferencēto ieskaišu formā gan mutiski, gan rakstiski.
Novērtējumu studējošie iegūst pakāpeniski, piedaloties semināros, prasības kredītpunktu
ieguvei studiju kursu aprakstos (2. PIELIKUMS).
Vērtēšana notiek pēc 10 ballu sistēmas. Doktorantu pētniecības darba gaitas un rezultātu
vērtēšanā (tā notiek katrā sesijā) atzīmes nav paredzētas, autori gūst sava darba verbālo
raksturojumu, uzklausa kritiskās piezīmes un ieteikumus, kas palīdz viņiem pilnveidot
pētnieciskās prasmes un iemaņas.

2.3.8. FINANŠU RESURSI
Doktora studiju programmas finansējuma avots ir valsts budžeta līdzekļi un studiju maksa.
Studiju maksas apēķins vienam studējošajam veikts DU Finanšu un uzskaites daļā ( 12.
PIELIKUMS).
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2010.–2014. gadā studiju maksa nav mainījusies, neskatoties uz vispārīgo tendenci valstī un
Eiropā nepārtraukti kāpināt cenas par precēm un pakalpojumiem.

2.3.9. STUDIJU PROGRAMMAS PERSPEKTĪVAIS NOVĒRTĒJUMS
2.3.9.1. Studiju programmas atbilstība akadēmiskās izglītības standartam
DU vēstures doktora studiju programma atbilst Eiropas kvalifikāciju infrastruktūru (EKI) 8.
līmenim (LR MK noteikumi Nr. 990) un izstrādāta atbilstoši LR Augstskolu likumam (8.2.,
29., 44.1., 57.4., 63.1. pants), LR Likumam par Zinātnisko darbību (11.3. pants) un saskaņā ar
Latvijā pastāvošo vēstures doktoru sagatavošanas praksi.
Paredzama programmas stabila darbība un veiksmīga attīstība, jo tai raksturīga īpaša
uzmanība vēsturisku reģionu vēsturei un jaunāko pētniecisko pieeju un moderno tehnoloģiju
ieviešanai pilnīgi atbilst mūsdienu paradigmai pasaules vēstures pētniecībā. Programmas
aktualitāti nosaka Latgales un citu novadu vēstures un kultūras mantojuma apzināšanas,
zinātniskās izpētes, saglabāšanas un popularizēšanas nepieciešamība, kas prasa sagatavot
augstākās kvalifikācijas zinātniekus vēstures zinātnes historiogrāfijas un vēstures palīgzinātņu
apakšnozarē.

2.3.9.2. Studiju rezultātu un programmas salīdzinājums ar līdzīgām studiju
programmām Latvijā (1) un Eiropas savienības valstīs (2)
Programmas salīdzinājums ar Latvijas Universitātes vēstures doktora studiju
programmu
Vēstures doktora studiju kopējais apjoms Latvijas Universitātes studiju programmā vēsturē ir
144 KP. Studiju ilgums: pilna laika studijas ilgst trīs gadus (6 semestri), nepilna laika studijas
– četrus gadus (8 semestri).
Latvijas Universitātes doktora studiju programma aptver piecas vēstures apakšnozares:
arheoloģija, etnoloģija, Latvijas vēsture, vispārējā vēsture, historiogrāfija un vēstures
palīgzinātnes.
Latvijas Universitātes doktora studiju programma sastāv no:


promocijas darba izstrāde – 80 KP,



3 zinātnisko rakstu publicēšana (12 KP) un dalība ar rakstiem divās starptautiskās
zinātniskās konferencēs (10 KP),



augstskolas pedagoģiskais praktikums vēsturē – 6 KP,



pieci doktorantūras semināri – 20 KP.

Doktora studiju programmā ar kredītpunktiem tiek novērtēta arī trīs promocijas eksāmenu
kārtošana izvēlētajā vēstures apakšnozarē (4 KP), specialitātē (4 KP), un svešvalodā (8 KP).
Struktūras ziņā DU doktora studiju programma vēsturē būtiski neatšķiras no Latvijas
Universitātes doktora studiju programmas vēsturē: promocijas darba izstrādei abās
programmās atvēlēti 80 KP; tiek paredzēti trīs promocijas eksāmeni (DU programmā nav
paredzēti KP par eksāmenu kārtošanu); DU programmā teorētiskās studijas un speciālo
prasmju apguve tiek paredzēta doktorantūras semināru veidā tāpat kā Latvijas Universitātēs
doktora studiju programmā vēsturē (šiem studijām DU programmā atvēlēti 28 KP, bet LU
programmā – 20; starpību nosaka tas, ka DU programmā 6 KP atvēlēti svešvalodas apguvei);
abās doktora studiju programmās kredītpunktos novērtēta doktorantu piedalīšanās
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starptautiskās zinātniskās konferencēs un zinātnisko rakstu publicēšanā (taču DU programmā
par rakstu sagatavošanu un referātu prezentēšanu konferencēs piešķirts mazāks KP skaits, jo
rakstu un referātu sagatavošana ir tikai pētnieciskā darba un teorētisko studiju rezultātu
noformējuma veids un atskaites forma).
Atšķirībā no Latvijas Universitātes doktora studiju programmas vēsturē, DU vēstures doktora
studiju programma aptver tikai vienu vēstures apakšnozari un piedāvā doktorantiem šaurāku
specializāciju reģionālās/lokālās – vispirms Latgales novada – vēstures avotu un
historiogrāfijas pētniecībā, kas dod iespēju teorētiskās studijas un speciālu prasmju apguvi
padarīt mērķtiecīgāku, nodrošināt dziļākās zināšanas un augstākās kvalifikācijas pētnieka
(zinātnieka) prasmes, kas ir nepieciešamas patstāvīgā pētnieciskā darba veikšanai. Turklāt
semināros, kuri orientēti uz speciālo prasmju apguvi (B daļa) doktorantiem ir reāla iespēja
izvēlēties kursus, kas var būt noderīgi viņu zinātniskās pētniecības darbam.
Atšķirībā no Latvijas Universitātes doktora studiju programmas vēsturē, kuras B daļā iekļauts
augstskolu pedagoģiskais praktikums vēsturē (6 KP), DU vēstures doktora studiju programmā
pedagoģiskais praktikums nav iekļauts, bet izvēles kursam „Augstskolu didaktika” paredzēti 2
KP (LU programmā – 4 KP).
Tomēr neskatoties uz nebūtiskām atšķirībām programmās, lai sniegtu studentiem garantijas, ir
noslēgta vienošanās starp Latvijas Universitāti un Daugavpils Universitāti par studiju iespēju
nodrošinājumu, ja kāda no programmām tiek likvidēta (9. PIELIKUMS).
Programmas salīdzinājums ar Glāzgovas Universitātes (Lielbritānija) Mākslas koledžas
Doktorantūras (Graduate School at the College of Arts, University of Glasgow)
Doktorantu sagatavošanas programmu (Graduate Training Programme – PhD
Programme)
Glāzgovas Universitātes Mākslas koledžā doktorantu (research students, PhD students), to
skaitā vēstures nozarē specializējošos doktorantu, sagatavošana notiek saskaņā ar
„Norādījumiem par pētnieciskajiem grādiem” (“Guidelines for Research Degrees”), kuru
noteikumi jāsaprot citu Glāzgovas Universitātes dokumentu kontekstā, kuri regulē grādu
piešķiršanu un disertācijas sagatavošanu (“Regulations governing the award of postgraduate
degrees” un “Code of Practice for Postgraduate Research Degree”).
Atšķirībā no DU doktora studiju programmas, Glāzgovas Universitātes PhD programma
orientēta nevis uz studijām – teorētisko zināšanu gūšanu, bet vispirms uz doktora disertācijas
(PhD thesis) sagatavošanu un tādējādi – uz doktorantu pētniecisko iemaņu attīstību un
pilnveidošanu. Glāzgovas Universitātē doktoranti reģistrēti pilnā laika studijās (full-time
overseas/home students), nepilnā laika studijās (part-time home students) un tālmācībā
(distance learning); paredzēts arī, ka doktora disertācija var būt sagatavota eksternātā (thesis
pending student, agrāk – a writing-up student). Tāpat kā DU vēstures doktora studiju
programmā pilnā laika studiju ilgums Glāzgovas Universitātes PhD programmā ir 3 gadi
(vienlaikus tās arī ir laika robežas promocijas darba iesniegšanai) – minimāls studiju ilgums
(nepieciešamības gadījumā var būt pagarināts līdz 4 gadiem); nepilnā laika studijās – 5 gadi
(nepieciešamības gadījumā var būt pagarināts līdz 6 gadiem). Glāzgovas Universitātes
Mākslas koledžas 2011. gada oktobrī izdotajos „Norādījumos par pētnieciskajiem grādiem”
Pētniecības iemaņu apmācības programmai (Research Training Programme) un doktora
disertācijas (PhD thesis) sagatavošanai netiek noteikts KP skaits, kas nedod iespēju precīzi
salīdzināt šo Glāzgovas Universitātes doktorantu sagatavošanas programmu ar DU vēstures
doktora studiju programmu.
Taču var droši apgalvot, ka doktora disertācijas sagatavošanā galvenais akcents likts uz
doktoranta un viņa/viņas zinātnisko vadītāju (Supervisors: Primary Supervisor un Additional
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Supervisor) sadarbību. Doktorants kopā ar saviem zinātniskajiem vadītājiem katru gadu
iesniedz atskaiti par pētniecības darba progresu un tā rezultātiem (report on progress).
Glāzgovas Universitātes Mākslas koledžas Doktorantūra studējošajiem piedāvā Pētniecības
iemaņu apmācības programmu (Research Training Programme), kurā ietilpst vispārēji un
speciāli (tematiski) semināri (generic and subject workshops), kuru mērķis ir izkopt
doktorantu plašas pētnieciskās iemaņas studiju Doktorantūrā laikā. Šie semināri tiek izvēlēti
atbilstoši doktorantu pētniecības darba jomai. Jāatzīmē, ka DU vēstures doktora studiju
programma arī cenšas ievērot doktorantu pētnieciskās intereses; par to liecina kursi, kas
iekļauti B daļā: šie kursi orientēti uz doktorantu praktisku pētniecisku iemaņu veidošanu;
turklāt paredzēts relatīvi plašs speciālo semināru spektrs, kas var nodrošināt doktorantu izvēli
atkarībā no promocijas darbu tēmām.
Glāzgovas Universitātē pētniecības iemaņu apguvi un promocijas darba sagatavošanu noslēdz
mutisks eksāmens (viva voce), kurā doktoranti aizstāv savu doktora disertāciju.
Programmas salīdzinājums ar Tartu Universitātes (Igaunija) vēstures doktora (PhD)
studiju programmu (Curriculum History)
Tartu Universitātes doktora studiju programma piedāvā trīs specializācijas – vēsturē
(Speciality of History), arheoloģijā (Speciality of Archaeology) un mākslas vēsturē
(Speciality of Art History). Turpmāk tiek veikts DU vēstures doktora studiju programmas
salīdzinājums ar Tartu Universitātes vēstures doktora studiju programmas daļu, kura
nodrošina specializāciju un promocijas darba izstrādi tieši vēsturē.
No 2009. gada 31. augusta vēstures doktora studiju kopējais apjoms Tartu Universitātes
studiju programmā vēsturē ir 240 ECTS, kas atbilst 160 KP un pārsniedz kredītpunktu skaitu,
kas paredzēts DU vēstures doktora studiju programmā (120 KP – 180 ECTS). Attiecīgi arī
studiju ilgums ir atšķirīgs: Tartu Universitātes vēstures doktora studiju programmā studiju
ilgums ir 4 gadi, bet DU vēstures doktora studiju programmā – 3 gadi.
Tartu Universitātes vēstures doktora studiju programmas struktūrā (programma 2011./2012.
studiju gadam) akcents likts uz promocijas darba izstrādi un tādējādi – uz doktorantu
zinātniskās pētniecības darbu: 180 ECTS (120 KP), respektīvi, trīs ceturtdaļas no programmas
apjoma ir paredzētas pētniecībai un promocijas darba izstrādei, un 60 ECTS (40 KP),
respektīvi, viena ceturtdaļa no programmas apjoma – doktora studijām. Jāatzīmē, ka
struktūras ziņā Tartu Universitātes vēstures doktora studiju programma ir līdzīga DU vēstures
doktora studiju programmai: DU programmā studijām paredzēti 28 kredītpunkti (42 ECTS)
no 120 kredītpunktiem (180 ECTS), respektīvi, ap vienu ceturtdaļu no programmas kopējā
apjoma. Pētniecībai – respektīvi, promocijas darba izstrādei un pētījuma rezultātu aprobācijai
(referātu prezentācija starptautiskajās konferencēs, rakstu publicēšana) paredzēti 92
kredītpunkti (138 ECTS).
Tartu Universitātes vēstures doktora studiju programmā studiju kursu vidū ir kursi, kas sekmē
doktorantu specializāciju izvēlētajā zinātniskās pētniecības jomā (doktora seminārs,
zinātnisko pasākumu vadība, zinātniskās pētniecības darba metodes un metodoloģija,
zinātniskās rediģēšanas – editing – principi un prakse; kopā – 36 ECTS). Kopējie kursi tiek
realizēti Tartu Universitātes līmenī (12 ECTS): gan fakultatīvi izvēles kursi (6 ECTS), gan arī
praktikums augstskolu didaktikā (6 ECTS, Practice Learning in Teaching at University
Level). Jākonstatē, ka atšķirībā no Tartu Universitātes vēstures doktora studiju programmas,
DU vēstures doktora studiju programmā studiju kursi vairāk diferencēti, jo tie orientēti uz
šaurāku specializāciju tikai vienā apakšnozarē – historiogrāfijā un vēstures palīgzinātēs.
Turklāt, DU vēstures doktora studiju programmā nav kursu, kas tiek realizēti visas DU līmenī.
Tai pašā laikā gan Tartu Universitātes vēstures doktora studiju programmas, gan DU vēstures
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doktora studiju programmas studiju kursi orientēti uz doktorantu praktisko iemaņu
pilnveidošanu vēstures izpētes jomā.

2.3.10. STUDĒJOŠIE
Doktora studiju programma orientējas vispirms uz Latgales novada jaunajiem pasniedzējiem
un speciālistiem, kuru profesionāla nodarbošanās saistīta ar Latgales vēstures un kultūras
mantojuma apzināšanu, uzkrāšanu, saglabāšanu un izpēti. Tomēr DU plāno studijām
doktorantūrā piesaistīt arī citus interesentus no ES un NVS valstīm, kas nodarbojas ar
reģionālās vēstures pētniecību. Var prognozēt, ka doktora studiju programmas mērķauditoriju
veidos vispirms DU vēstures maģistra studiju programmas absolventi.

2.3.10.1. Studējošo skaits
2.3.10.1.1. tabula
DSP Historiogrāfija un vēstures palīgzinātnes kopējais studentu skaits 2010.–2016. g.
Studiju
gads
Studentu
skaits

2010/2011

2011/2012

2

9

2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016
10

7

6

5

2016/2017

4

2.3.10.2. Pirmajā studiju gadā imatrikulēto skaits
2.3.10.2.1. tabula
Programmā imatrukulēto studentu skaits 2010.–2016. g.
Studiju
gads
Studentu
skaits

2010/2011

2011/2012

2

7

2012/2013 2013/2014 2014/2015
1

2

4

2015/2016

2016/2017

3

1

2.3.10.3. Absolventu skaits
2012./2013. studiju gadā programmu absolvēja 2 doktoranti.
2013./2014. studiju gadā programmu absolvēja 3 doktoranti.
Pagaidām nav promovēts neviens DSP Vēsture (Historiogrāfijas un vēstures palīgzinātņu
apakšnozarē) absolventa darbs, taču M. Grizāne un G. Sedova plāno 2017./2018. st. gadā
iesniegt promocijas darbus aizstāvēšanai Latvijas Universitātes Vēstures promocijas padomē.

2.3.10.4. Studējošo aptauju rezultāti un to analīze
Studiju procesa pilnveidošanai notiek doktorantu viedokļu noskaidrošana par programmu,
rīkojot aptaujas (7. PIELIKUMS).
Apkopojot aptaujas rezultātus par 2010./ 2011. studiju gadu, var secināt, ka pasniegšanas
līmenis doktorantus apmierina (vidējais vērtējums 5-ballu sistēmā ir 5,0 pieciem kursiem un
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4,5 trim kursiem). Kursu svarīgums netiek apšaubīts (5 kursi tiek vērtēti kā „svarīgi” un 3
kursi – kā „ļoti svarīgi”). Studijas programmas realizēšanu kopumā kā apmierinošu novērtēja
1 aptaujātais, cits sniedza „citu atbildi”, atzīmējot: „Labi realizēta programma”. 50%
aptaujāto studiju programma kopumā pilnīgi apmierina un 50% - pamatā apmierina; tai pašā
laikā visus doktorantus pilnīgi apmierina studiju programmas nodrošinājums ar vieslektoriem,
kā arī sadarbība ar mācībspēkiem, izvēles kursu piedāvājums, datortehnikas un Interneta
izmantošana, kā arī studiju procesa nodrošinājums ar mācību literatūru un metodiskajiem
materiāliem.
Aptaujas rezultāti par 2011./2012. studiju gadu parāda, ka gan otrā, gam pirmā studiju gada
doktoranti augsti vērtē studiju kursu docēšanas līmeni: 2. studiju gada doktoranti vērtējuši to
ar augstāku atzīmi, 1. studiju gada doktorantu vērtējums svārstās robežās no 4,6 līdz 5,0
punktiem. Kursu svarīguma vērtējums pamatā arī iekļaujas šajās robežās. Visi kā 1. studiju
gada, tā arī 2. studiju gada doktoranti studiju programmas realizēšanu kopumā novērtēja kā
apmierinošu. Doktorantu atbildes liecina, ka studiju programma kopumā viņus pilnīgi
apmierina (60% 1. studiju gadā; 50% 2. studiju gadā), vai pamatā apmierina (40% 1. studiju
gadā un 50% 2. studiju gadā). Jāatzīmē, ka lai gan studiju programma reāli piedāvā izvēles
kursus, tomēr 1. studiju gada doktoranti atzīmējuši, ka kursu izvēle var būt arī paplašināta:
60% uzskata, ka izvēles kursu piedāvājums ir nepietiekams. Acīmredzot tas liecina, par to, ka
doktorantu zinātnieskās intereses ir daudzveidīgas, kas noteikti jāievēro, veidojot programmas
attīstības stratēģiju. Jāatzīmē arī, ka 2. studiju gada doktorantu vērtējumi ir visumā augstāki,
nekā 1. studiju gada doktorantu vērtējumi. Taču ir pamats apgalvot, ka visumā doktoranti
pozitīvi vērtē studiju procesa nodrošinājumu ar vieslektoriem, ar speciālo literatūru, kā arī
sadarbību ar docētājiem.
Aptaujas rezultāti par 2012./ 2013. studiju gadu liecina, ka doktorantu vērtējumi nav būtiski
mainījušies salīdzinājumā ar iepriekšējiem studiju gadiem. Šajā studiju gadā kursu docēšanas
līmenis tiek vērtēts augstāk, nekā iepriekšējos studiju gados (visi vērtējumi ir „5”); kursu
svarīguma vērtējums svārstās robežās no 4 līdz 5 punktiem. Kā iepriekš, visi 1. studiju gada
un 2. studiju gada doktoranti studiju programmas realizēšanu kopumā novērtēja kā
apmierinošu. Doktorantu atbildes liecina, ka studiju programma kopumā viņus pilnīgi
apmierina (50%), vai pamatā apmierina (50%). Visi pārējie vērtējumi ir viennozīmīgi pozitīvi;
tajā pašā laikā jāatzīmē, ka 50% no 2. studiju gada doktorantiem atzīmējuši, ka programmas
nodrošinājums ar vieslektoriem ir nepietiekams.
Aptaujas rezultāti par 2013./2014. studiju gadu liecina, ka doktorantu vērtējumi nav būtiski
mainījušies salīdzinājumā ar iepriekšējiem studiju gadiem. Tas liecina, ka ir panākta
stabilitāte un konsekvence programmas īstenošanā. Kursu docēšanas līmenis tiek vērtēts
augsti – visi vērtējumi ir „5”. Kursu svarīguma vērtējums svārstās robežās no 4 līdz 5
punktiem, kas liecina par to, ka docētājiem noteikti būtu jāaktualizē savu docēto kursu saturs,
la to aktualitāte netiktu apšaubīta. 1. un 2. studiju gada doktoranti studiju programmas
realizēšanu kopumā novērtēja kā apmierinošu: studiju programma kopumā viņus pilnīgi
apmierina (66%) vai pamatā apmierina (34%). Visi pārējie vērtējumi ir viennozīmīgi pozitīvi.
Programmas pilnveidošana nākotnē acīmredzot iespējama, tuvāk pielāgojot kursus
(seminārus) doktorantu pētnieciskajām interesēm un promocijas darba izstrādes vajadzībām,
aktualizējot docētos kursus un plašāk iesaistot ārvalstu docētājus vēstures doktora studiju
programmas īstenošanā.
2014./2015. studiju gadā studējošo aptauja DU tika pilnveidota, ne tikai mainot un
paplašinot jautājumu loku, bet arī nodrošinot studējošajiem labākas iespējas paust savu
viedokli (anketas paraugu skat. DU mājas lapā; aptaujas statistiku skat.:
http://aptaujas.du.lv/index.php/admin/statistics/sa/index/surveyid/363876).
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Aptaujas rezultati par 2014./2015. studiju gadu liecina, ka studiju programma (tapat kā
iepriekš) tiek vertēta pozitīvi. Augstakie vertējumi tika sniegti, atbildot uz pašiem
nozimīgakajiem jautājumiem (docēšanas kvalitāte, studiju kursu saturs un to izklāsts, studiju
kursu vertēšanas prasības, doktorantu pastsavigā darba apjoma prasības, studiju programmas
kopējā struktūra, kursos sasniedzamie rezultāti, doktorantu spējas ietekmēt studiju procesu un
satura kvalitāti), kuri ļauj raksturot programmas līmeni kopumā, tās īstenošanas atbilstību
doktorantu – topošo zinatnieku vajadzībām, komunikāciju starp docetājiem un zinātnisko
(promocijas) darbu vadītājiem, no vienas puses, un doktorantiem, no otras puses. Augstie
vērtējumi arī parādās doktorantu komentāros. Viņi atzīmē, ka “augstu docēšanas kvalitāti
nodrošina docētāju kompetence”, ka “docētāji ir ļoti profesionāli un rosina pilnveidot studentu
zināšanas un pētniecības prasmes”, u.tml. Doktoranti atzīmē, ka viņiem ir reālas iespējas
iesaistīyies studiju procesā, daļēji pat nosakot studiju programmu saturu atbilstoši viņu
pētāmajām tēmām. Raksturīgākās atbildes uz jautājumu „Kā, Jūsuprāt, studējošie var ietekmēt
studiju procesa norisi un satura kvalitāti?” ir šādas: „Ar individuālo attieksmi pret studiju
procesu, kā arī personīgajiem ieteikumiem, kas tiek respektēti no docētāju puses”;
„Studējošajiem skaidri jāapzinās savi mērķi, kurus viņi vēlas sasniegt studiju laikā, tad šie
mērķi jāapspriež ar studiju programmu direktoriem, pētniecisko darbu vadītājiem”; „Aktīvi
iesaistoties mācību procesā. Patstāvīgi pētot apgūstamo tēmu, meklējot informāciju par to.
Aktīvi piedaloties nodarbības. Diskutējot”. Jāatzīmē, ka šīs atbildes daļēji uzskatāmas arī par
studējošo ieteikumiem studiju programmas tālākajai pilnveidei, jo doktorantu atbildēs
sadarbība ar promocijas darba vadītājiem tiek vērtēta gan kā „regulāra, pēc darba vadītāja
iniciatīvas” (20 %), gan kā „regulāra, pēc studējošā iniciatīvas” (40 %), gan arī kā
„neregulāra, pēc nepieciešamības” (40 %). Pie tam sniegti šādi komentāri: „Studijas
doktorantūrā balstītas uz patstāvīgo darbu, tikšanās ar promocijas darba vadītāju izriet no
konsultāciju nepieciešamības un nekad netiek atteiktas”; „Mūsu sadarbība notiek arī pēc abu
pušu iniciatīvas; darba vadītāja ir vienmēr gatava ātri un kvalitatīvi konsultēt un palīdzēt”.
Doktora studijās noteicošā nozīme ir tieši doktorantu iniciatīvai, tāpēc turpmāk būtu jādomā
par to, kā šo iniciatīvu stimulēt, orientējot studējošos uz patstāvīgo darbu, kuram jāizmanto
visas studiju programmas piedāvātās iespējas, to skaitā – zinātnisko vadītāju palīdzību un
līdzdalību šajā procesā. Vēl viena iespēja pilnveidot studiju programmu ire saistīta ar
vieslektoru pieaicināšanu. Lai gan 80 % doktorantu atzīmējuši, ka studiju programmas
nodrosinājums ar vieslektoriem ir pietiekams, tomēr komentārā pausts viens būtisks
priekšlikums: „Būtu ļoti labi, ja studentiem būtu iespēja izvēlēties starp visiem Latvijā
strādājošiem lektoriem, t.i. ja būtu sadarbības tīkls visā Latvijā, kaut ar skype palīdzību”.
Jācer, ka šis priekšlikums tiks pilnīgi īstenots, apvienojot DU un Latvijas Universitātes
vēstures doktora studiju programmas. Arī būtu jāapdomā jautājumi par studiju kursu
sadalījumu pa semestriem, studiju kursu nodrošinājumu ar speciālo literatūru (kaut arī
komentāros šai sakarā atzīmēts, ka „docētāji vienmēr iesaka aktuālāko nozarē vai pat piedāvā
materiālus elektroniskā formātā”), par doktorantu aktīvāku iesaistīšanu „Erasmus+”
programmas aktivitātēs.
DSP „Historiogrāfija un vēstures palīgzinātnes” studējošo aptaujas rezultāti par 2015. – 2016.
studiju gadu. (http://aptaujas.du.lv/index.php/admin/statistics/sa/index/surveyid/376826)
DSP „Historiogrāfija un vēstures palīgzinātnes” studējošo aptaujā par 2015. – 2016. studiju
gadu piedalījušies trīs doktoranti, kuri pārstāv visus trīs studiju gadus. Aptaujas rezultāti
liecina par to, ka studējošie ar studiju programmu ir apmierināti. Pozitīvas atbildēs tika
sniegtas uz jautājumiem, kas liecina par doktora studiju programmas „Historiogrāfija un
vēstures palīgzinātnes” labu plānojumu, efektīvu organizāciju un augsti kvalitatīvu
īstenošanas gaitu. Šai sakarā jāatzīmē, ka visi doktoranti (100%) docēšanas kvalitāti kopumā
novērtējuši kā „augstu”, studiju kursu saturu un izklāstu – kā „skaidru, loģisku un saprotamu”,
apgūto studiju kursu vērtēšanas prasības – kā „skaidras, loģiskas un pamatotas”, patstāvīgā
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darba apjoma prasības – arī kā „skaidras, loģiskas un pamatotas”. Vērā ņemami arī komentāri,
kuros doktoranti šos pozitīvos vērtējumus pat paaugstina, atzīmējot, ka „Visi pasniedzēji ir
augstās klases profesionāļi, kuri paši veic pētījumus sniegtajos priekšmetos un var kvalitatīvi
konsultēt nepieciešamajos jautājumos disertācijas izstrādē”, [studiju kursu saturu] „ļoti ērti
pielāgot disertācijas izstrādei, kas ir galvenais”, u.tml.
Doktorantus apmierina arī doktora studiju programmas kopējā struktūra: 100% aptaujāto
atzīmējuši, ka viņus „pilnībā apmierina” studiju kursu sadalījums pa semestriem un studiju
kursu apjoms, ka viņiem ir skaidri katra kursa sasniedzamie rezultāti. Tai pašā laikā, sniedzot
atbildi uz jautājumu „Vai Jūs apmierina studiju programmas kopējā struktūra? [Studiju
programmā iekļautie studiju kursi]”, viens no trim doktorantiem atzīmēja, ka apmierina
„daļēji” (citus apmierina „pilnībā”). Acīmredzot tas liek domāt par piedāvāto izvēlēs kursu
loka zināmas paplašināšanas iespējām nākotnē, ievērojot doktorantu pētnieciskās tēmas
(specializāciju). Doktorantus visumā apmierina programmas nodrošinājums ar speciālo
literatūru (divi doktoranti atzīmēja, ka nodrošinājums ir „pietiekams”, viens – kā „daļēji
pietiekams”); šai sakarā vienā komentārā arī rakstīts, ka „docētāji paši ir sagatavojuši visas
nepieciešamās kopijas, ja izdevumi nav pieejami DU bibliotēkā”.
Studējošo sniegtie vērtējumi liecina, ka doktora studiju programma „Historiogrāfija un
vēstures palīgzinātnes” tiek īstenota stabili, jo, salīdzinājumā ar iepriekšējām studējošo
aptaujām, paliek (un pat mazliet pieaudzis) studiju programmas pozitīvais vērtējums. Tai pašā
laikā (tāpat kā iepriekšējās aptaujās) divi doktoranti uzskata, ka studiju programmas
nodrošinājums ar vieslektoriem tikai „daļēji pietiekams” (66,7%); tikai viens doktorants
(33,3%) atzīmējis, ka nodrošinājums ir „pietiekams”. Pēc doktorantu (100%) domām,
vieslektoru kursiem ir jāpadziļina esošie studiju kursi. Komentāros šai sakarā ir atzīmēts, ka
„..būtu vēlamas plašākas iespējas, kaut ar LU docētājiem”. Tādējādi doktora studiju
programmas „Historiogrāfija un vēstures palīgzinātnes” tālākās attīstības perspektīvas jāsaista
ar vieslektoru docēto kursu izvēles paplašinājumu.
Par studiju programmas tālākās attīstības priekšnoteikumu var uzskatīt arī labu un efektīvu
komunikāciju starp docētājiem (un it sevišķi promocijas darbu vadītājiem) un doktorantiem.
Visi doktoranti (100%) atzīmējuši, ka viņi var ietekmēt studiju procesu un satura kvalitāti. Bet
atbildot uz anketas jautājumu „Lūdzu, izvērtējiet sadarbību ar pētnieciskā darba vadītāju”,
divi doktoranti atzīmēja, ka sadarbība ar darba vadītāju esot „regulāra, pēc darba vadītāja
iniciatīvās”, bet viens doktorants – ka „neregulāra, pēc nepieciešamības”. Jādomā, ka abi
sadarbības varianti ir pieņemami doktora disertācijas tapšanā. Diemžēl anketa neparedz
ceturto – „ideālo” – atbildes variantu uz šo jautājumu, kuru komentāros atzīmējis viens
doktorants: [sadarbība norisinās]„ gan klātienē, gan e- vidē. Iniciatīva ir abpusēja.” Tas
nozīmē, ka anketa (un tajā iekļautie jautājumi) nedod iespēju pilnīgi izvērtēt sadarbības gaitu
starp doktorantu un zinātnisko vadītāju.
DSP „Historiogrāfija un vēstures palīgzinātnes” studējošo aptaujas rezultāti par 2016. – 2017.
studiju gadu. (http://aptaujas.du.lv/index.php/admin/statistics/sa/index/surveyid/654883).
Respondenta(es) atbildes uz visiem jautājumiem ir pozitīvas: respondentu(i) pilnīgi apmierina
docēšanas kvalitāte, komentārā atzīmējot, ka „pasniedzēji ir pretīmnākoši, kompetenti un
pieredzējuši”; pec respondenta(es) domām, studiju kursa saturs un tā izklāsts ir skaidrs loģisks
un saprotams (komentārā atzīmēts: „Studiju kursa saturs ir atbilstošs kvalitatīvai
doktorantūras programmas apguve”); patstāvīgā darba apjoms un prasības ir skaidras, loģiskas
un pamatotas; pietiekams ir studiju programmas nodrošinājums ir pietiekams, bet viņu darba
kvalitāte studējošo pilnīgi apmierina (komentārā); studiju kursu sasniedzamie rezultāti ir
skaidri un vērtēšanas prasības arī nerada nekādus jautājumus vai pretenzijas, nodrošinājums ar
speciālo literatūru novērtēts kā pietiekams, bet studiju programmas kopējā struktūra pilnīgi
apmierina. Sevišķi ir jāatzīmē, ka respondents(e) ļoti atzinīgi novērtēja sadarbību ar
promocijas darba vadītāju: sadarbībā notika regulāri pēc studējošā(ās) iniciatīvas, tai pašā
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laikā (komentārā) tā bija „aktīva un abpusēja”. Atbildot uz jautājumu „Vai studējošaie var
ietekmēt studiju procesu un satura kvalitāti?” tika sniegta pozitīvā atbilde ar piebildi: „Bija
iespēja padziļināti studēt to, kas man nepieciešams” un „Komunicējot ar pasniedzējiem un
programmas direktoru”.

2.3.10.5. Absolventu aptauju rezultāti un to analīze
Programmas absolventi ir snieguši ļoti pozitīvus pašas programmas, kā arī studiju procesa
vertējumus, sevišķi atzīmējot programmas un docēšanas līmeņa augstu zinātniski
metodoloģisku līmeni, docētāju – promocijas darbu vadītāju nozīmi doktorantu profesionālās
kompetences attīstībā un pilnveidē, studijas un darba izstrādi veicinošu komunikatīvu vidi,
iespējas piedalīties zinātniskajos pasākumos, vispirms – konferencēs. Tiek arī atzīmēta
prgrammas un studiju procesa ietekme uz zinātniskās domāšanas attīstību un inovatīvas
pieejas programmas koncepcijā. Būtiskākais priekšlikums, kas noteikti jāievēro, domājot par
programmas turpmāko attīstību, ir dod iespēju doktorantiem iesaistīties arī akadēmiskajā
dīzvē, respektīvi studiju procesā īstenošanā vēstures maģistra un bakalaura studiju
programmā, lai doktorantiem būtu vairāk iespēju veidot un pilnveidot arī docētāju iemaņas un
prasmes. Skat. 10. PIELIKUMU.

2.3.10.6. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā
Doktorantu līdzdalība studiju programmas realizācijā ir vērojama ne tikai iesaistot viņus
programmas īstenošanas izvērtējumā (skat. šā pašnovērtējuma 2.3.10.4. sadaļu), bet arī risinot
radušās problēmas studiju programmas realizācijas laikā.
Doktorantiem ir iespējas iesniegt izskatīšanai DU Zinātnes padomē, DU Doktorantūras
padomē un DU vēstures doktora studiju programmas „Historiogrāfija un vēstures
palīgzinātnes” padomē jautājumus, kas skar viņu intereses, kā arī piedalīties diskusijās sakarā
ar jautājumu lemšanu.
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3.KOPSAVILKUMS
PAR
ATTĪSTĪBAS PLĀNIEM

STUDIJU

VIRZIENA

Lai pārraudzītu studiju programmu izpildi, plānotu to attīstību un sekmētu izvirzīto mērķu un
studiju rezultātu sasniegšanu, tiek veikta studiju stipro un vāji pušu, draudu un iespēju analīze,
tiek pārdomātas programmu pilnveidošanas iespējas un izstrādāts attīstības plāns.
2013./2014. studiju gadā notikusī AMSP Vēsture un AMSP Kultūras vēsture un teorija
apvienošana ļāva novērst nelietderīgu divu atsevišķu akadēmisko maģistra studiju programmu
pastavēšanu DU virzienā „Vēsture un filosofija”.

3.1. STUDIJU VIRZIENA ATTĪSTĪBAS PLĀNS
3.1.1. Studiju virziena SVID analīze
Vadoties no iegūtās pieredzes programmas realizācijā, rūpīgi analizējot un izvērtējot studiju
norisi un rezultātus, studiju programmas padome izvērtē studiju kursu apjomu, saturu un
metodisko nodrošinājumu, kā arī studiju organizāciju un piedāvā pilnveidošanas iespējas.
Balstoties uz katra studiju programmas realizācijas aspekta analīzi, kā arī uz studentu un
absolventu aptauju datiem, vērtējot attīstības virzienu un dinamiku, programmas vadība
nosaka studiju programmas stiprās puses, vājās puses, turpmākās attīstības iespējas un
iespējamos draudus programmas īstenošanā, lai paredzētu turpmāko programmas attīstību un
pilnveidošanu.

Stiprās puses

Vājās puses

Studiju process

Studiju process

Iespēja iegūt pilnvērtīgu akadēmisko
izglītību vēsturē, kas ik gadu pilnveidojas
saturā un formās.

Nodrošinājums ar
latviešu valodā.

Studējošie tiek sagatavoti patstāvīgam
darbam vēstures nozarē.

Studiju procesa nodrošināšanai
nepietiekami izmantota elektroniskā vide.

mācību

literatūru

Izvēles kursu piedāvājums.

Docētāju pedagoğiskā pieredze.
Studiju un zinātniski pētnieciskā darba
integrācija; sadarbība ar DU HF
Komparativistikas institūtu, Mutvārdu
vēstures centru un Latgales pētniecības
institūtu.
Studentu iesaistīšanās jauno zinātnieku
aktivitātēs.
Notiek aktīva starptautiskā sadarbība
zinātniskās pētniecības jomā, kurā piedalās
arī studējošie.
Studējošo veiktie pētījumi tiek aprobēti
akadēmiskajā vidē, kā arī turpmāk
izmantoti absolventu patstāvīgajā darbā
izglītības, vēstures pētniecības un
88

Atgriezeniskā saikne ar absolventiem.

Finansiālas grūtības nodrošināt studentu
dalību zinātniskās konferencēs ārzemēs.
Studenti vāji izrāda patstāvīgu iniciatīvu
pētniecisko grantu ieguvē.
Studentu veiktie pētījumi nepietiekoši
prezentēti starptautiskajos forumos, it īpaši
ārzemēs.

popularizēšanas jomā.
Studējošajiem ir iespēja ietekmēt studiju
procesu.
Abpusējas cieņas attiecības starp
docētājiem un studējošajiem.

Studējošo aptaujas anketas ir novecojušas,
tās nodrošina iespēju iegūt kvantitatīvu
informāciju, nevis atspoguļo studentu
viedokli par studiju programmas saturu un
īstenošanu
Nepietiekoša informēšana „uz āru” par
studiju iespējām.

Studenti

Studenti

Iegūstama kvalitatīva izglītība.

Daļai studējošo (īpaši vecāka gadu
gājuma) ir vājas svešvalodu zināšanas, kas
neļauj viņiem pilnībā izmantot
programmas potenciālu.

Iespēja iegūt pilnu akadēmisko izglītību
vēsturē DU.
Vērtību skalas precizēšana un personības
briedums.
Akadēmiskais personāls

Akadēmiskais personāls

Docētāji ir iesaistījušies starptautiskos un
iekšzemes pētnieciskos projektos, publicē
pētījumu rezultātus, piedalās starptautiskās
konferencēs, paplašinot savu pieredzi un
pilnveidojot kompetenci.

Nevienmērīga programmas mācībspēku
līdzdalība zinātniskajās aktivitātēs;
samazinājušas iespējas veikt zinātniskās
pētniecības darbu nepietiekošā
finansējuma dēļ; zinātniskā pētniecība
balstās lielākoties uz pašu docētāju un
zinātnieku iniciatīvu un entuziasmu.

Docētāju sadarbība programmas ietvaros
nostiprina studiju kursu savstarpējo
saskaņotību.
Pārējie faktori

Pārējie faktori

Neliels studējošo skaits programmās, kas
ļauj daudz plašāk īstenot individuālo pieeju
katram studējošajam.

Neliels studējošo skaits programmās, kas
pasliktina programmas finansiālos
rādītājus.

Iespējas

Draudi (grūtības)

- ES atbalsta izmantošana docētāju un
studējošo mobilitātei.

- Nelabvēlīga demogrāfiskā situācija.

- Sadarbības paplašināšana ar citām Eiropas
universitātēm, izmantojot ERASMUS
iespējas studentu un docētāju apmaiņai.

- Potenciālo studentu aizplūšana uz
ārzemēm.

- Apzināt iespējas programmas pielāgošanai
ārvalstu studējošajiem.
- Veicināt angļu valodā pieejamās literatūras
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- Materiālās situācijas pasliktināšanās

izmantošanu studiju kursos.
- Kvalitatīvi pilnveidot informācijas ieguves
sistēmu no studējošajiem par studiju
programmas saturu un īstenošanu.

reģionā, iedzīvotāju maksātspējas
pazemināšanās un studentu nespēja segt ar
studijām saistītās izmaksas.

- Plašāk izmantot elektroniskās vides iespējas
studiju procesa nodrošināšanai.
- izmantot DU pieejamo MOODLE mācību
vidi studiju materiālu izvietošanai.
- Meklēt jaunas iespējas studiju programmas
popularizēšanai.

3.1.2. Studiju virziena attīstības plāns
DU studiju virziena „Vēsture un filozofija” visu līmeņu studiju programmu vājo pušu
pārvarēšana un programmas turpmākā attīstība plānojama DU un Humanitārās fakultātes
attīstības kontekstā. Paredzēti un tuvākajā laikā īstenojami šādi darbības virzieni un
aktivitātes:


visu studiju aspektu kvalitātes nemitīga pilnveidošana;



esošo starptautisko sakaru stiprināšana un paplašināšana;



viesprofesoru plašāka pieaicināšana studiju procesā,



studentu apmaiņas ar ārvalstu augstskolām veicināšana starptautisko programmu
(ERASMUS+ u.c.) ietvaros;



sadarbības projektu un līgumu slēgšana ar dažādām Latvijas un ārvalstu izglītības un
zinātniski pētnieciskām iestādēm, pašvaldībām un privātām iestādēm;



zinātnisko konferenču organizēšana, mācībspēku un studējošo piedalīšanās
starptautiskajās konferencēs DU un ārpus tās, kvalifikācijas paaugstināšanas
semināros u.c. pilnveides iespēju izmantošana;



bibliotēkas papildināšana ar jaunu zinātnisko literatūru un periodiku; materiāli
tehniskās bāzes pilnveidošana iespēju robežāš;



regulāru studentu, absolventu, darba devēju aptauju organizēšana, rezultātu
apkopošana, analizē un rezultātu izmantošana studiju procesa tālākā pilnveidošanā;



programmas prezentēšana un popularizēšana visā Latvijā, neaprobežojoties ar reģionu;



interesentu no ES un NVS valstīm, kas nodarbojas ar reģionālās vēstures pētniecību,
piesaistīšana studijām DU vēstures doktora studiju programmā;

2016. gadā ir nospraustas jaunas un precizētas dažas perspektīvās aktivitātes DU Vēstures
studiju virziena ietvaros:


akadēmiskā personāla atjaunošanas veicināšana, piedāvājot atsevišķu studiju kursu

docēšanu (uz līgumu pamata par stundu apmaksu) DSP “Vēsture” absolventiem;


esošo studiju programmu praktiskās ievirzes stiprināšana un profesionālās maģistra

programmas izveide (iespējams, sadarbībā ar Latvijas vai ārzemju augstskolām) vēstures
mantojuma saglabāšanas un popularizēšanas jomā;
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doktorantūras studiju un promocijas iespēju noregulēšana;



projektu izstrāde finansējuma piesaistei pētniecībai un studijām;



esošo starptautisko sakaru stiprināšana un paplašināšana:

- viesprofesoru plašāka pieaicināšana studiju procesā,
- docētāju un studentu apmaiņas ar ārvalstu augstskolām turpmākā veicināšana starptautisko
programmu (ERASMUS+ u.c.) ietvaros;
 e-studiju iespēju nostiprināšana;
 imatrikulēto studentu iespēju izlīdzināšanas fakultatīvās nodarbības (atšķirības: zināšanu
līmenis, informācijas prezentēšanas iemaņas, valodu prasmes darbā ar pieejamajiem
vēstures avotiem u.c.).

3.1.3. Studiju virziena un studiju programmu perspektīvais novērtējums, ņemot vērā
Latvijas uzdevumus Eiropas Savienības kopējo stratēģiju īstenošanā
Līdz ar Latvijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienības valstu saimei, aktuāla ir
kļuvusi Latvijas integrācija Eiropā. Kā liecina vēsture, integrācijas pamatā ir galvenokārt
kultūras vērtības, kuru pilnvērtīga apjēgsme ir iespējama tikai identitātes kontekstā, kurš savā
būtībā ir dziļi vēsturisks. Mūsdienu Eiropas kopīgā vērtību sistēma ir izveidojusies vēstures
gaitā un realizējas atsevišķu tautu kultūrās. Tāpēc jau tagad ir aktuāla un nākotnē aizvien
vairāk pieaugs nepieciešamība vispusīgi apzināties identitātes un kultūras faktora lomu gan
Eiropas sabiedrības integrācijas procesos, gan Latvijas vēstures un kultūras mantojuma
saglabāšanas un tālākās attīstības perspektīvā.
Balstoties uz veikto SVID analīzi, var secināt, ka DU studiju virziena „Vēsture un filozofija”
visu līmeņu studiju programmām stipro pušu un iespēju ir vairāk nekā vājo pušu un draudu.
Tas dod pamatu apgalvot, ka DU vēstures studiju programmas var būt īstenotas augstā
zinātniskā un metodoloģiskā līmenī atbilstoši starptautiskiem standartiem saskaņā ar Latvijas
uzdevumiem ES kopējo stratēģiju īstenošanā.
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