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1. STUDIJU VIRZIENA RAKSTUROJUMS
1.1. STUDIJU VIRZIENA ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA UN KOPĪGIE MĒRĶI
DU Humanitārā fakultāte izveidota 1952. gadā. Filoloģija te tiek mācīta jau vairāk kā
60 gadus, izveidojusies un nostiprinājusies Daugavpils filoloģiskā skola, kas zināma ne tikai
Latvijā, bet ir starptautiski atzīta. Pēc 1991. gada filoloģijas studiju programmās integrēti arī
kultūras un mākslas studiju kursi, pakāpeniski pārtopot patstāvīgās studiju programmās.
Studiju virziena „Valodu un kultūras studijas (izņemot tulkošanu), dzimtās
valodas studijas un valodu programmas” mērķis: sagatavot akadēmiskos speciālistus
latviešu, krievu un angļu filoloģijā, Austrumeiropas kultūras studijās; dzimtās valodas,
literatūras un svešvalodu
speciālistus (skolotājus, redaktorus, e-tekstu, reklāmtekstu
speciālistus, preses sekretārus), starpkultūru attiecību menedžerus Daugavpilij, Latgalei,
Austrumlatvijai un valstij kopumā.
Studiju virziena mērķis un uzdevumi ir saistīti ar Daugavpils Universitātes attīstības
stratēģiju, kas apstiprināta DU Senāta sēdē 2016. gada 7. novembrī. Stratēģijas pilns teksts
atrodams http://du.lv/wp-content/uploads/2016/01/DU_attistibas_strategija_papild2016.pdf.
Par studiju virziena zinātnisko darbību informācija skatāma no 87. līdz 111.lpp.,
savukārt par studijām – no 144. līdz 159. lpp.).
Zinātnisko projektu ieviešanai un komunicēšanai ar sabiedrību tiek uzturēta DU HF
centru darbība: Mutvārdu vēstures centrs, Krievu kultūras centrs, Roberta Šūmaņa fonda
Francijas Informācijas centrs, Reģionālais vācu valodas un Vācijas valstsmācības
tālākizglītības centrs, Latvijas studiju centrs, Lituānistikas centrs un izstrādātas koncepcijas
jaunu pētniecisko centru izveidei, ko paredzēts izveidot nākamajā plānošanas periodā.
DU sistēmiski tiek pētīta mūsdienu valoda funkcionālajā aspektā: latviešu – slāvu,
latviešu – ģermāņu valodu kontakti, latviešu – lietuviešu valodas sastatāmajā aspektā; veiktas
zinātniskās iestrādes un pētnieciskā lauka definēšana lituānistikā, notiek starpdisciplināra
reklāmas tekstu pētniecība. Lielais studiju virziena piedāvātais studiju programmu valodu
spektrs (DU piedāvā studēt latviešu, angļu, krievu, vācu, zviedru, franču, spāņu, ķīniešu, poļu
filoloģiju, atsevišķu kursu veidā arī latīņu, ķīniešu un lietuviešu valodu) ir priekšnosacījums
tālākajiem moderno valodu pētījumiem.
Studiju virziena misija:
Daugavpils Universitāte ir lielākā reģionālā universitāte Latvijā. Tā atrodas Latgalē –
robežteritorijā, kurā vēsturiski un mūsdienās ir polilingvāls, multietnisks un daudzkonfesionāls
iedzīvotāju sastāvs. Tas ir būtisks priekšnoteikums DU humanitāro zinātņu pētījumiem,
fokusējoties tieši uz salīdzināmās un sastatāmās metodoloģijas izmantojumu visos
pētnieciskajos līmeņos: veicot tekstu korpusu apzināšanu un sistematizēšanu, lauka pētījumus,
ekspedīcijas, ieviešot tradicionālus un inovatīvus instrumentus zināšanu pārnesei uz sabiedrību.
DU studiju virziena „Valodu un kultūras studijas (izņemot tulkošanu), dzimtās valodas
studijas un valodu programmas” misija – būt lokālā kultūrvēsturiskā un lingvistiskā
mantojuma akumulētājam, glabātājam un uzturētājam, sniedzot ieguldījumu globālo valodas,
literatūras un kultūras procesu attīstībā.
Latvijas Republikas ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanā svarīga funkcija ir
reģionālistikai, dzimtās valodas un svešvalodu izpētes un apguves, kultūras, literatūras un
mākslu studijām. Tas kāpina valsts attīstības potenciālu, veido un uztur informatīvi izglītojošu
materiāli tehnisko bāzi, rada jaunas zināšanas un inovācijas, reģionālajā aspektā sabalansēti
piesaista cilvēkresursus, kā arī sekmē mazāk pievilcīgas valsts teritorijas sociālekonomisko
attīstību, radot priekšnoteikumus gan reģiona, gan visas valsts ilgtspējīguma un konkurētspējas
paaugstināšanai. Studiju virziena misija paredz sagatavot speciālistus darbam bilingvālā vidē
ar mazākumtautību pārstāvjiem, valsts valodas popularizēšanu Daugavpilī, kur latviešu valoda
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kā dzimtā valoda faktiski ir ap 17 % iedzīvotāju un sadzīves komunikācijā to lieto neliels
iedzīvotāju skaits; svešvalodu un starpkultūru attiecību speciālistu sagatavošanu
Austrumlatvijai un Latvijai veiksmīgai integrācijai Eiropas Savienībā un globālajā
ekonomiskajā un sociālpolitiskajā vidē.
Virziens ne tikai risina lingvistisko faktoru Latvijas Republikas iedzīvotāju
konkurētspējas veicināšanā, bet ar literatūras, kultūras un vēstures studiju starpniecību
pievēršas nacionālās un eiropeiskās identitātes segmentiem apgūstamo tekstu, vēstures
materiāla un kultūras fenomenu raksturojumā. Šāda pieeja paredz valodu un literatūru kā
materiālās un garīgās kultūras komponenti, starpdisciplināri studēt klasisko un mūsdienu tekstu
un konteksta attiecības, sociālās vēstures kontekstā interpretēt naratīvos reprezentētās
sociokultūras liecības.

1.2. STUDIJU VIRZIENĀ REALIZĒJAMĀS STUDIJU PROGRAMMAS
Tabula 1.2.1. Studiju virzienā realizētās studiju programmas

N.p.
k.

Studiju programmas Kredītnosaukums
punktu
skaits

Studiju
veids

Iegūstamais
grāds/profesionālā kvalifikācija

Studiju
programmas
atbilstība Latvijas
Republikas un
augstskolas vai
koledžas stratēģijai

1.

Akadēmiskā bakalaura
studiju programma
„Austrumeiropas
kultūras un biznesa
sakari”

120 KP

Pilna laika
klātienes
studijas

humanitāro zinātņu
bakalaurs
Austrumeiropas
kultūras studijās

Studiju programma
atbilst Daugavpils
Universitātes
attīstības stratēģijai

2.

Akadēmiskā bakalaura
studiju programma
„Filoloģija”

120 KP

Pilna laika
klātienes
studijas

humanitāro zinātņu
bakalaurs filoloģijā
ar specializāciju
vienā no šādiem
virzieniem:

Studiju programma
atbilst Daugavpils
Universitātes
attīstības stratēģijai

latviešu filoloģija
krievu filoloģija
angļu filoloģija
3.

Akadēmiskā maģistra
studiju programma
„Filoloģija”

80 KP

Pilna laika
klātienes
studijas

4.

Profesionālā maģistra
studiju programma
„Starpkultūru
attiecības”

80 KP

Pilna laika
klātienes
studijas
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humanitāro zinātņu
maģistrs filoloģijā
ar specializāciju
vienā no šādiem
virzieniem: latviešu
filoloģija
krievu filoloģija
angļu filoloģija
salīdzināmā
filoloģija
profesionālais
maģistra grāds
starpkultūru
attiecībās un
starpkultūru
attiecību menedžera
kvalifikācija

Studiju programma
atbilst Daugavpils
Universitātes
attīstības stratēģijai

Studiju programma
atbilst Daugavpils
Universitātes
attīstības stratēģijai

5.

Doktora studiju
programma
„Valodniecība”

120 KP

Pilna laika
klātienes
studijas

6.

Doktora studiju
programma
„Literatūrzinātne”

120 KP

Pilna laika
klātienes
studijas

filoloģijas doktors
valodniecības
nozarē salīdzināmās
un sastatāmās
valodniecības
apakšnozarē
filoloģijas doktors
literatūrzinātnes
nozarē
latviešu literatūras
vēstures,
literatūras teorijas,
salīdzināmās
literatūrzinātnes,cittautu literatūras
vēstures
apakšnozarēs

Studiju programma
atbilst Daugavpils
Universitātes
attīstības stratēģijai

Studiju programma
atbilst Daugavpils
Universitātes
attīstības stratēģijai

1.3. STUDIJU VIRZIENA UN STUDIJU PROGRAMMU PERSPEKTĪVAIS NOVĒRTĒJUMS
1.3.1. Studiju programmu atbilstība izglītības/profesijas standartiem
Visas studiju virziena programmas ir veidotas un tiek realizētas saskaņā ar Latvijas Republikas
Augstskolu likuma prasībām un citiem attiecināmajiem normatīvajiem aktiem.







Ar detalizētāku informāciju par atbilstību standartiem var iepazīties turpmākajā izklāstā:
akadēmiskā bakalaura studiju programma „Austrumeiropas kultūras un biznesa sakari”
[2.1.9.1. Studiju programmas atbilstība akadēmiskās/profesionālās izglītības
standartam],
akadēmiskā bakalaura studiju programma „Filoloģija” [2.2.9.1. Studiju programmas
atbilstība akadēmiskās/profesionālās izglītības standartam.],
akadēmiskā maģistra studiju programma „Filoloģija” [2.3.9.1. Studiju programmas
atbilstība akadēmiskās/profesionālās izglītības standartam],
profesionālā maģistra studiju programma „Starpkultūru attiecības” [2.4.9.1. Studiju
programmas atbilstība akadēmiskās/profesionālās izglītības standartam.],
akadēmiskā doktora programma „Literatūrzinātne” [2.5.9.1. Studiju programmas
atbilstība akadēmiskās/profesionālās izglītības standartam.],
akadēmiskā doktora programma „Valodniecība” [2.6.9.1. Studiju programmas
atbilstība akadēmiskās/profesionālās izglītības standartam].

1.3.2. Studiju virziena un studiju programmu atbilstība darba tirgus pieprasījumam
Filoloģijas bakalaura, maģistra un doktora studijas Daugavpils Universitātē ir
stratēģiski svarīgs jautājums, ko nosaka reģiona, novada un pilsētas iedzīvotāju
daudznacionālais un polilingvistiskais sastāvs, no kura tikai apmēram 17 % ir latvieši, bet
latviešu valoda kā dzimtā valoda ir vēl mazākam iedzīvotāju skaitam. Austrumlatvijā kā
Latvijas kontekstā salīdzinoši depresīvam reģionam svešvalodu zināšanas (lielāko un
populārāko pasaules valodu profesionāla pārzināšana) ir papildu faktors, kas nodrošina
konkurētspēju darba tirgū, paver iespēju turpināt izglītību mūsdienīgās inovatīvās profesijās,
iesaistīties starptautiskos projektos. Darba tirgus pieprasījuma ietekmē akadēmiskā bakalaura
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studiju programmas „Filoloģija” absolventi papildina reģionam stratēģiski svarīgo latviešu un
krievu filoloģijas programmu absolventu skaitu, kas strādā reģiona skolās, plašsaziņas
līdzekļos, pašvaldībās, ar angļu svešvalodas studijām (pēc studējošo vēlmes par otro svešvalodu
izvēloties angļu, vācu, poļu, zviedru, spāņu vai franču valodu). Kompetenti filoloģijas
speciālisti tāpat ir akūti nepieciešami darba tirgū pierobežas reģionā ar kaimiņvalstīm Krieviju
un Baltkrieviju. To apliecina profesionālu latviešu un krievu filologu pieprasījums tulku,
tulkotāju, preses sekretāru, interneta portālu redaktoru, korektoru, tīklu moderatoru, projektu
satura izstrādes darbam Daugavpils ziņu portālos, laikrakstu redakcijās, valsts un pašvaldības
institūcijās, privātās uzņēmējdarbības sfērā. Jaunākie pētījumi par latviešu un krievu valodas
lietojumu reģiona plašsaziņas līdzekļos uzrāda arvien vairāk neprofesionāla un pat kļūdaina
valodas lietojuma faktu.
Latviešu valodas un literatūras skolotāju skaits Daugavpils skolās ir gandrīz pietiekams,
taču liela daļa skolotāju ir vidējās un vecākās paaudzes pedagogi. Daugavpilī ir liels
pieprasījums pēc latviešu valodas un svešvalodu kursiem ne tikai, lai sagatavotos kārtot valsts
valodas prasmes un naturalizācijas pārbaudījumus, bet arī, lai uzturētu latviešu valodas un
svešvalodu zināšanu līmeni, apmeklējot valodas lietotāju nodarbības. Novadā pietrūkst
skolotāju, kas profesionāli un mūsdienīgi mācītu latviešu valodu cittautiešiem un svešvalodas
reģiona iedzīvotājiem.
Vēl viena aktuāla tendence – pieprasījums pēc latviešu valodas kā svešvalodas. Latviešu
filoloģijas programmas ietvaros ir nepieciešams gatavot latviešu valodas skolotājus, kas prastu
izstrādāt metodiku, lai mācītu latviešu valodu ārzemniekiem. Dažādās sadzīves situācijās
vērojams, ka proporcionāli latviešu filoloģijas absolventu skaita kritumam novadā pieaug
pieprasījums pēc speciālistiem ar profesionālām latviešu valodas zināšanām un sociokultūras
kompetences prasmēm, ko apliecina darba devēju interese par latviešu filoloģijas programmas
absolventiem. Ukrainas krīzes iespaidā un kā reakcija uz Lukašenko autoritāro politiku
Baltkrievijā Austrumlatvijas pierobežas reģionā vērojams bēgļu un trešo valstu valstpiederīgo
pieplūdums, kas, lai pievērstos naturalizācijas procesam, latviešu valodu apgūst kā svešvalodu.
HF studenti studiju laikā ne vien apgūst akadēmiskās zināšanas latviešu filoloģijā, bet
arī praktizējas ieviest projektus un mācās metodiskās prasmes, kas saistītas ar valsts valodas
apguvi. DU HF dažādu projektu ietvaros tiek organizēti latviešu valodas kursi daugavpiliešiem,
piemēram, integrētais Latvijas kultūras kanona un latviešu valodas apmācības kurss, lai stāstītu
par Latvijas kultūras kanonu un valsts simboliem, tradīcijām, naturalizācijas kursi „Piederīgs
Latvijai!”. Latviešu valodas lietotāju klubiņi domāti diskusijām un sarunām valsts valodā, lai
uzturētu mazākumtautību pārstāvju vidū pietiekamu latviešu valodas zināšanu līmeni, kas pēc
kursiem strauji mazinās, jo pilsētā un novadā nav atbilstošas vides, lai nostiprinātu latviešu
valodas lietošanu. Kursi daudziem ir iespēja pārvarēt valodas lietošanas psiholoģisko barjeru.
Studentiem pieredzējušu pasniedzēju vadībā ir iespēja apgūt valodas pasniegšanas praktiskās
iemaņas.
Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes studiju virzienā „Valodu un kultūras
studijas, dzimtās valodas studijas un valodu programmas” studējošie ir daudzu
sociokultūras zināšanām veltītu projektu iniciētāji un ieviesēji. Viņu darba vietas ir nacionālo
kultūru biedrības, projektu vadības un administrēšanas joma, kas saistīta ar kultūras
popularizēšanu Austrumlatvijā.
1.3.3. Studentcentrētas izglītības pieejas īstenošana
Studiju procesa īstenošana studiju virzienā „Valodu un kultūras studijas, dzimtās
valodas studijas un valodu programmas” tiek veikta tā, lai nodrošinātu studentcentrētu
mācīšanos, pasniegšanu un novērtēšanu.

Aktivitāte

Ieviešana
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Studentu
iedrošināšana
uzņemties aktīvu
lomu studiju procesā

Mūsdienīgu formu
ieviešana studiju
procesā

Studiju virziena programmu studiju kursu aprakstos ir iestrādāts studējošo
patstāvīgais darbs. Docētāji aicina studentus izteikt savu viedokli par
piedāvātajām patstāvīgā darba un tā prezentācijas formām, uzklausa
studentu vēlmes un koriģē patstāvīgajam darbam ieteikto literatūru,
avotus un prezentācijas formas.
Praktiskas ievirzes studiju kursos (svešvalodu apguve, „Projektu vadība”,
folkloras un dialektoloģijas prakse, vērošanas prakse kultūras un
nacionālajās biedrībās, prakse plašsaziņas līdzekļu iestādēs un
profesionālā prakse starpkultūru attiecību jomā u.c.) studējošie kopā ar
docētājiem izstrādā projektus (piemēram, Valsts Kultūrkapitāla fondam,
Daugavpils pilsētas domei, programmai „Jaunatne attīstībā”, Amerikas
Latviešu apvienības Kultūras fondam u.c.), lai dotos ekspedīcijās, lauka
pētījumos, valodas praksēs ārzemēs, organizētu vasaras skolas, ierakstītu
mūzikas diskus, veiktu labdarības akcijas bērnudārzā bērniem ar
speciālām vajadzībām, organizētu valodas kursus bērniem un tamlīdzīgi.
Pēdējo 6 gadu laikā katru gadu virzienā tiek īstenoti vismaz 10 šādi
projekti. Liela daļa no tiem jau kļuvuši par regulārām aktivitātēm, kuru
laikā studējošie pilnveido savas valodu, kultūras un vēstures zināšanas un
iegūst praktiskas projektu ieviešanas un komandas darba prasmes.
Virziena docētāji ievieš studiju kursus vai to atsevišķas tēmas Moodle
vidē.
Virziena studējošajiem ar videokonferences aprīkojuma starpniecību tiek
piedāvāta iespēja iesaistīties ārzemju vieslektoru lekcijās.
Organizējot konferences, tiek nodrošināta to satura pieejamība
studējošajiem video formātā. Piemēram, 2015. gada 4. – 5. novembrī
Daugavpils Universitātes Humanitārajā fakultātē notika 2.
Komparatīvistikas kongress „Dzīvā dzīve. Aspazija – Rainis – 150”. Tā
materiāli tika tehniski apstrādāti un ir pieejami studējošajiem
patstāvīgajam darbam, gatavojoties seminārnodarbībām.
https://www.youtube.com/watch?v=Gg-1oGQiK4s
Daugavpils Universitātes Starptautiskā starpdisciplinārā kongresa
"Dzīvā dzīve. Aspazija – Rainis – 150” atklāšana 2015. gada 4. novembrī.
https://www.youtube.com/watch?v=3O8u1I4aj50
Akadēmiskie lasījumi – 1, ”Dzīvā dzīve. Aspazija – Rainis – 150”
https://www.youtube.com/watch?v=hjEQFlyloKQ
Akadēmiskie lasījumi – 2, ”Dzīvā dzīve. Aspazija – Rainis – 150”
https://www.youtube.com/watch?v=LFg-tlPO4-4
Akadēmiskie lasījumi – 3, ”Dzīvā dzīve. Aspazija – Rainis – 150”
https://www.youtube.com/watch?v=lHpxwBGLpgQ
Akadēmiskie lasījumi – 4, ”Dzīvā dzīve. Aspazija – Rainis – 150”
https://www.youtube.com/watch?v=X9wGWc0j3pQ
Akadēmiskie lasījumi – 5, ”Dzīvā dzīve. Aspazija – Rainis – 150”
https://www.youtube.com/watch?v=X9wGWc0j3pQ
Akadēmiskie lasījumi – 6, ”Dzīvā dzīve. Aspazija – Rainis – 150”
https://www.youtube.com/watch?v=X9wGWc0j3pQ
Akadēmiskie lasījumi – 7, ”Dzīvā dzīve. Aspazija – Rainis – 150”

Docētāji savas publikācijas augšupielādē zinātniskajos forumos
„Researchgate” vai „Academia” un iestrādā studiju kursu aprakstu
literatūras sarakstos, lai studējošie tās varētu izmantot patstāvīgajam
darbam. Piemēram,
https://www.researchgate.net/publication/301635909_Skaidrojoso_vardnicu_izmantoju
ms_musdienu_latviesu_literatura_sociokulturas_interpretacija
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Studentu iesaistīšana
pārvaldībā

Vērtēšanas sistēmas
integrācija
studentcentrētas
izglītības kontekstā

Studentu
iepazīstināšana ar
augstākās izglītības
iestādes stratēģiju,
iesaistīšana tās
izstrādē un pilnveidē

Vieslektoru un rakstnieku lekcijas tiek ierakstītas video vai audioformātā,
un docētāji tās kā papildmateriālu nosūta studējošajiem, gatavojoties
konkrētām nodarbību tēmām vai semināriem.
Virziena studējošie, gatavojoties nodarbībām un izstrādājot pētnieciskos
darbus, izmanto elektroniskās datu bāzes.
Katru gadu pirms Studentu padomes vēlēšanām DU labi pārskatāmās
vietās ir izlikti aicinājumi studējošajiem piedalīties Studentu padomes
vēlēšanās.
DU studējošie ir pārstāvēti DU Senātā, DU Humanitārās fakultātes Domē,
Virziena padomē.
Katras programmas pašnovērtējuma ziņojumā ir sadaļa „Studējošo
līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā” (skat. attiecīgās sadaļas katras
programmas pašnovērtējumā).
Virzienā tiek izmantoti dažādi vērtēšanas veidi un principi, kas ir
piemēroti katras programmas vajadzībām un vērsti uz studentcentrētas
izglītības principa respektēšanu.
Sistēmas vērtēšanas principi pamatā balstās uz formatīvo vērtēšanu,
nosakot studējošā izaugsmi vai trūkumus, lai precizētu turpmāko studiju
stratēģiju un izmantoto metožu savstarpējo atbilstību, kā arī veicinot
studējošā pašnovērtēšanas prasmes un atbildību.
Lai motivētu studējošo savstarpējo vērtēšanu, tiek izmantotas dažādas
pieejas: prezentāciju, referātu savstarpēja vērtēšana pēc docētāja
piedāvātajiem kritērijiem; studējošo iesaistīšana studiju, bakalaura,
maģistra, promocijas darbu priekšaizstāvēšanas procesā, piedaloties
apspriedēs un iesaistoties diskusijās par citu izstrādātajiem pētījumiem;
iepriekšējos studiju gados izstrādāto darbu analīze pēc noteikta plāna un
izmantošana tālākajiem
pētījumiem;
piedalīšanās
semināros,
konferencēs, kolokvijos un kongresos, prezentāciju hospitēšana pēc
docētāju ieteiktā plāna un apspriešana studiju kursos, pakārtojot
apgūstamajai tēmai.
Pirms studiju kursa apguves docētājs precizē kursa prasības un skaidro
kursa apguves vērtēšanas principus.
Studiju kursos, kas ir orientēti uz komunikatīvo valodas apguvi, mācību
procesa sākumā pirms temata vai mācību priekšmeta apguves regulāri
tiek izmantota diagnosticējošā vērtēšana, nosakot studējošā zināšanu un
prasmju līmeni, lai regulētu turpmāko studiju procesu.
Studiju kursu un studiju programmas noslēgumā tiek piemērota
summatīvā vērtēšana, nosakot studējošā zināšanu un prasmju apguves
līmeni.
Katra studiju gada sākumā visiem pirmā studiju gada studējošiem notiek
sapulce, lai iepazīstinātu viņus ar studiju procesa norisi, universitātes un
fakultātes struktūru un darbības principiem.
Pēdējā studiju kursa studējošajiem sapulce notiek pirms izlaiduma. Tajā
Virziena padomes locekļi uzklausa studējošo ierosinājumus par
nepieciešamajām izmaiņām studiju procesā, programmas struktūrā un
ieteikumus jaunu studiju programmu izveidei atbilstoši darba tirgus
prasībām, ko izmanto DU Stratēģijas pilnveidei.
Paralēli studiju procesam regulāri notiek pasākumi, kas aktualizē
Humanitārās fakultātes tradīcijas un novitātes (semināri, memoriālo un
tematisko auditoriju atvēršana, piemēram, literatūrzinātnes profesora
Valda Ķikāna memoriālās auditorijas atvēršana 2014. gadā un vēstures
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profesora Joela Veinberga memoriālās auditorijas atvēršana 2016. gadā.
Šo auditoriju iekārtošanā un piemiņas pasākumu sagatavošanā lielu
ieguldījumu sniedza virziena studējošie).
Studējošie tiek iesaistīti Humanitārās fakultātes profila sociālā tīkla
„Facebook” uzturēšanā. Tas ir ļoti svarīgs instruments komunikācijai ar
virziena studējošajiem. Studējošie tur regulāri uzdod jautājumus un
nekavējoties saņem atbildes, uzzina par virziena rīkotajām aktivitātēm.
Facebook profilā „Humanitārā fakultāte” regulāri tiek atjaunota un
papildināta informācija par DU un Humanitārās fakultātes attīstības
stratēģiju.
Studiju gada beigās un biežāk pēc vajadzības tiek organizētas studējošo
aptaujas, lai noskaidrotu programmu aktualitāti, apzinātu vājās puses un
veiktu izmaiņas un uzlabojumus, kas ļautu programmas absolventiem
veiksmīgi konkurēt darba tirgū vai pielāgoties aktuālām darba tirgus
prasībām.
Docētāju motivāciju
Virziena docētāji regulāri izmanto apmaiņas programmas Erasmus+
inovatīvu vērtēšanas
apmācības mobilitātes iespējas, lai iepazītos ar ES augstskolu pieredzi
formu apguvei
vērtēšanas sistēmas modernizēšanā.
Studiju programmas „Filoloģija (latviešu filoloģija)” docētāji un
studējošie regulāri piedalās Latviešu valodas aģentūras semināros par
latviešu valodas kā dzimtās valodas, kā otrās valodas un kā svešvalodas
mācīšanu un vērtēšanu.
Visi programmas lingvistiskā moduļa priekšmetu docētāji apgūst CLIL
(integrētu valodas un mācību satura apguves metodiku).
Latviešu valodas aģentūra veido metodisko mācību līdzekli „Metodiskie
ieteikumi darbā ar CLIL pieeju”. Šī mācību līdzekļa sastādītāja un
redaktore ir prof. Maija Burima.
Studējošie tiek iesaistīti DU HF valodas apguves projektu realizācijā,
asistējot fakultātes docētājiem lekcijās, piedaloties valodas nometņu
organizēšanā un nodarbību vadīšanā mazākumtautību, nepilsoņu un trešo
valstu valstspiederīgo ģimenēm, kas apgūst latviešu valodu.
Topošo studējošo
DU virziena docētāji ir izveidojuši vairākus instrumentus topošo studentu
apzināšana un esošo
apzināšanai un karjeras konsultāciju sniegšanai. 2010. gadā tika izveidota
virziena studējošo
Jauniešu interešu izglītības skola „Humanitārā akadēmija jauniešiem”
iepazīstināšana ar
(HAJ), kurā vidēji katru studiju gadu mācās ap 120 jauniešu no 10-20
iespējām
Latvijas pilsētām. HAJ izveidots ar mērķi raisīt jauniešos interesi par
uzsākt/turpināt
literatūras, valodniecības, svešvalodu, teātra, kino, tēlotājmākslas,
studijas vai
reliģijas, folkloras un citām kultūras un mākslas jomām, kā arī motivēt
iesaistīties darba tirgū jauniešus humanitāro jomu izvēlei nākotnes studijām. Akadēmijā
darbojas Latvijas vidusskolu 10.–12. klašu skolēni, arodskolu audzēkņi
un visi, kuri padziļināti interesējas par humanitārajām zinātnēm.
Vairāk par akadēmiju te:
http://du.lv/fakultates/humanitara-fakultate/humanitara-akademijajauniesiem/
HAJ jauniešiem ir iespēja piedalīties bezmaksas lekcijās un praktiskajās
nodarbībās, ko vada kompetenti un erudīti Latvijas kultūras un mākslas
darbinieki un Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes docētāji,
pēc katra gada programmas apguves saņemt sertifikātu, ko paraksta DU
studiju prorektors un akadēmijas vadītājs.
Ar izsniegto sertifikātu var saņemt arī papildus 10 punktus, kas tiek
ieskaitīti, stājoties Daugavpils Universitātē studiju programmās
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Studējošo
iesaistīšanās
ārpusstudiju
aktivitātēs

„Filoloģija” (latviešu, krievu un angļu, vācu, poļu ar otro svešvalodu),
„Vēsture”, „Vēsture (kultūras vēsture)” un „Austrumeiropas kultūras un
biznesa sakari” (par 3 gadiem ir iespēja iegūt 30 papildus punktus).
Interešu
izglītības
skolas
„Humanitārā
akadēmija
jauniešiem” aizbildnis ir populārais latviešu kinorežisors Jānis Streičs.
Otrais
topošajiem
studentiem
izveidotais
instruments
ir
„Austrumlatvijas literārā akadēmija” (ALA). Tā ir izveidota 2013.
gadā un darbojas kā instruments talantīgu un radošu Austrumlatvijas
topošo literātu izglītošanai DU literatūrzinātnieku vadībā, kā
arī pieredzes apmaiņai radošajās darbnīcās un meistarklasēs ar
profesionāliem rakstniekiem, lai popularizētu rakstniecības iemaņas
Daugavpilī un Austrumlatvijā.
Radošās meistarklases, lekcijas un diskusijas topošajiem autoriem
Daugavpils Universitātē vadījuši ievērojami Latvijas dzejnieki, prozaiķi
un atdzejotāji (Anna Rancāne, Jānis Streičs, Pauls Bankovskis, Aivars
Eipurs, Kārlis Vērdiņš, Inga Žolude, Dace Rukšāne, Gundars Ignats,
Māris Salējs, Iveta Ratinīka, Inese Zandere, Andra Manfelde, u.c.), kā arī
DU docētāji – Dr. philol., prof. Maija Burima, Dr. philol., doc. Ingrīda
Kupšāne un Dr. philol., doc. Valentīns Lukaševičs. Valodas konsultācijas
sniegusi Latviešu valodas katedras lektore, Mg. philol. Veronika Ruža.
ALĀ darbojas latviski, latgaliski, krieviski, poliski rakstoši dažādu
vecumu topošie autori no Daugavpils, Rēzeknes, Preiļiem, Bērzgales,
Maļinovas, kas jau iepriekš izpaudušies ar savu radošo potenciālu.
2013. gadā apgāds „Mansards” ir izdevis Austrumlatvijas literārās
akadēmijas
dzejoļu
krājumu „Sarunas”, kurā apkopoti
deviņu ALAs autoru teksti. 2014. gadā tika izdots dzejas kopkrājums
“Rainis un Aspazija 21. gadsimta Austrumlatvijas literātu balsīs”, kurā
iekļauti 25 dzeoļi, prozas darbi un atdzejojumi.
Esošajiem studējošajiem programmu aprakstos ikgadējā pašnovērtējuma
ziņojuma diploma pielikumā ir definētas studējošo iespējas turpināt
studijas dažāda līmeņa programmās.
Informāciju par iespējām iesaistīties darba tirgū ar universitātē iegūtajām
zināšanām un prasmēm studējošie saņem šādos pasākumos, kuros
piedalās darba devēji: DU „Karjeras dienās”, iesaistoties Daugavpils
Tūrisma foruma organizēšanā, Daugavpils Marka Rotko centra
iniciatīvās, Uzņēmēju dienās, Daugavpils nacionālo kultūras dienu
pasākumos u.c.
Programmas „Starpkultūru attiecības” studējošajiem ir iespēja iepazīties
ar darba tirgus pieprasījumiem profesionālo prakšu laikā (26 KP) vai
piedaloties Erasmus+ programmas praksēs un Erasmus+ programmas
absolventu praksēs.
ABSP „Filoloģija (krievu filoloģija)” un ABSP „Austrumeiropas biznesa
un kultūras studijas” studējošie aktīvi piedalās krievu valodas kā
svešvalodas praktisko un indiviuālo nodarbību vadīšanā studējošajiem no
ASV, Norvēģijas, Beļģijas, Holandes, Turcijas, Polijas u.c. (ap 150
ārzemju studējošie pēdējo 3 gadu laikā).
Lai veicinātu piederības sajūtu augstskolai, studējošie ar lielu entuziasmu
iesaistās virziena iniciētajās aktivitātēs: organizē Daugavpils un novada
iedzīvotājiem „Eiropas Valodu dienas”, kas notiek Daugavpils pilsētas
parkos un laukumos.
Studējošie sadarbībā ar Angļu filoloģijas un translatoloģijas katedras
docētājiem ir izveidojuši interešu izglītības instrumentu studējošajiem un
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skolēniem „Angļu klubs”, ko vada Fulbraita lektori no ASV, kas katru
gadu brauc uz DU.
Dažādu studiju programmu studējošie sadarbībā ar docētājiem ievieš un
vada šādas iniciatīvas:
 Annas Lindes fonda pasākumus par starpkultūru attiecībām
„Starpkultūru dialogs”;
 Zviedru dienas Daugavpilī;
 „Vācu pavasaris”;
 Mihoelsa dienas;
 Slāvu lasījumi;
 Valodu gadatirgus;
 Atvērto durvju dienas;
 Karjeras dienas;
 Zinātnes festivāls;
 Zinātnieku nakts.
DU virziena studējošie popularizē studijas izstādēs „Skola” un piedalās
Karjeras konsultācijas pasākumos skolās.
Par aktīvu dalību universitātes tēla popularizēšanā aktīvākie virziena
studējošie tiek izvirzīti „DU Gada balvas” pasākuma nominācijai „Gada
students”. Jau septiņus gadus pēc kārtas šīs nominācijas ieguvējs ir DU
Humanitārās fakultātes studējošais.

1.3.4. Informācija par iepriekšējā studiju virziena akreditācijā izteikto ieteikumu ieviešanas
rezultātiem un konstatēto trūkumu novēršanu
Pēc iepriekšējās akreditācijas 2012. gada 13. janvārī tika saņemts „Ekspertu kopīgais
ziņojums” par virzienu „Valodas un kultūras studijas Latvijā” (Language and Culture Studies
in Latvia). Tajā virziens tika novērtēts ļoti atzinīgi, vairums ieteikumu attiecināmi uz izmaiņām
valstiskā vai universitātes līmenī.
Fakultātes darba uzlabošanai bija izvirzīti šādi ieteikumi, un virziena studiju saturs un
tā nodrošināšana tika pilnveidota ar šādiem pasākumiem.
Internacionalizācija
Docētāju internacionalizācija
un sadarbība
Sistēmai
ir
nepieciešams
pilnīgāk
atvērties
starptautiskajai
sadarbībai.
Gan studējošos, gan
mācībspēkus
ir
jāmudina
vairāk
izmantot
Erasmus
vienošanos
priekšrocības.

Virzienā „Valodu un kultūras studijas, dzimtās valodas studijas un valodu
programmas” kopš iepriekšējās akreditācijas ir intensificējusies studējošo un
docētāju starptautiskā sadarbība, kā arī studējošo ienākošās un izejošās
mobilitātes.
1. HF docētāji ir projektu vadošie partneri vai projekta partneri
projektos, kas tiek realizēti sadarbībā ar šādām valstīm:
2012./ 2013. st.g. – 11 valstis: Baltkrievija, Lielbritānija, Krievija,
Zviedrija, Somija, Dānija, Norvēģija, Vācija, ASV, Bulgārija, Polija;
2013./2014. st.g. – 10 valstis: Zviedrija, Lietuva, Somija, Igaunija,
Baltkrievija, Lielbritānija, Krievija, Vācija, ASV, Polija;
2014./2015. st.g. – 15 valstis: Zviedrija, Lietuva, Somija, Igaunija,
Norvēģija, Baltkrievija, Lielbritānija, Krievija, Vācija, Šveice, Taivāna,
Francija, ASV, Bulgārija, Itālija;
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2015./2016. st.g. – 15 valstis: Zviedrija, Lietuva, Somija, Igaunija,
Norvēģija, Baltkrievija, Lielbritānija, Krievija, Vācija, Taivāna, ASV,
Bulgārija, Itālija, Nīderlande, Francija.
Iesākoties jaunajam 2016./2017. st.g., sadarbība ir jau ar 10 valstīm:
Zviedrija, Lietuva, Somija, Igaunija, Islande, Norvēģija, Krievija, Vācija,
Bulgārija, ASV.
2. Docētāji un studējošie intensificē savu dalību starptautiskajās un
Latvijas mēroga zinātniskajās konferencēs.
DU docētāji piedalās konferencēs ārzemēs.
2013. gadā – 12 valstīs: Grieķija, Austrija, Itālija, Čehija, Igaunija, Krievija,
Nīderlande, Francija, Lietuva, Lielbritānija, Rumānija, Polija.
2014. gadā – 12 valstīs: Norvēģija, Baltkrievija, Lietuva, Bulgārija, Grieķija,
Igaunija, Krievija, Malta, Polija, Beļģija, Slovākija, Turcija.
2015. gadā – 14 valstīs: Norvēģija, Itālija, Bulgārija, Grieķija, Maķedonija,
Rumānija, Lielbritānija, Lietuva, Francija, Krievija, Polija, Vācija, Spānija,
Igaunija.
2016. gadā – 16 valstīs: Austrija, Brazīlija, Norvēģija, Taivāna, Beļģija,
Horvātija, Vācija, Krievija, Polija, Bulgārija, Zviedrija, Baltkrievija,
Francija, Lietuva, ASV, Nīderlande.
2017. gadā – 16 valstīs: Austrija, Brazīlija, Norvēģija, Taivāna, Beļģija,
Horvātija, Vācija, Krievija, Polija, Bulgārija, Zviedrija, Baltkrievija,
Francija, Lietuva, ASV, Nīderlande.
2013
Starptautiskās un citas konferences Latvijā – 82
Konferences ārvalstīs – 31
2014
Starptautiskās un citas konferences Latvijā – 51
Konferences ārvalstīs – 29
2015
Starptautiskās un citas konferences Latvijā – 113
Konferences ārvalstīs – 49
2016 (līdz 2016. gada 1. septembrim)
Starptautiskās un citas konferences Latvijā – 77
Konferences ārvalstīs – 32
2017
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3. Sadarbībā ar ārzemju partneriem vai piesaistot starptautisku
programmu un fondu finansējumu; veicot pētniecisko darbu uz
ārvalstu universitāšu zinātniskās bāzes, tiek izdoti zinātnisko rakstu
krājumi un publicētas metodiskas mācību grāmatas.
3.1.
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 978-5-80211573-2.
Monogrāfija
pieejama
arī
internetā:
http://mf.petrsu.ru/_lib/Varfolomeyev_Ivanov_2013b.pdf
3.2. Сырица Г.C. Актуализация авторских смыслов в художественном
тексте: лингвопоэтический аспект (Монография). Москва: ФЛИНТА:
Наука, 2014.- 160 с. Рецензенты: д-р филол. наук, проф. Е.Н.Ремчукова;
д-р филол. наук, проф. Н.Г.Бабенко ISBN 978-5-9765-1809-4
(ФЛИНТА) ISBN 978-5-02-038565-8 (Наука)
3.3. Laha I., Jakovele A., Ljungquist S., Serrander U., Bergman H.,
Björkberg-Suominen M., Mendele A., Jurgaityte V., Tedremaa-Levorato K.
Mācību līdzeklis – internetvietne zviedru valodas un kultūras apguvei
Nordplus projekta “Ett steg mot Sverige” (NPLA-2013/10087) ietvaros.
www.ettstegmotsverige.eu
3.4. Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta 2007-2013
pārrobežu
sadarbības
programmas
Lavija–Lietuva–Baltkrievija
projekta „Mutvārdu vēstures centru popularizēšana LV–BY pārrobežu
teritorijā”, ID Nr. LLB–2–143 (projekta vadītāja Maija Burima) ietvaros
sadarbībā ar Jankas Kupala Grodņas Valsts universitāti 2015. gadā ir
izveidots trilingvāls “Mutvārdu vēstures e-muzejs VITAMEMORIAE”:
www.vitamemoriae.eu, kurā publicēti projekta ietvaros apkopotie Latvijas
un Baltkrievijas pierobežas iedzīvotāju dzīvesstāsti. Šī vietne tiek izmantota
arī kā nākamo ar dzīvesstāstiem saistīto projektu platforma. Tā nodrošina
vēstures zināšanu pieejamību par Latvijas un Baltkrievijas pierobežas
teritoriju kultūras mantojumu, lai veicinātu sabiedrības izpratni par kultūras
saglabāšanas nepieciešamību.
3.5. Projekta ietvaros izdota kolektīvā Daugavpils Universitātes un Jankas
Kupala Grodņas Valsts universitātes docētāju kolektīvā monogrāfija angļu
valodā Cemeteries in Cross-Border Regions: Vita Memoriae. Comparative
Studies Vol. VI (2). Daugavpils, 2015.
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3.6. DU HF Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda
2013. gada programmas ”1. „a”. aktivitātes „Valodas un adaptācijas
programmu attīstība trešo valstu pilsoņu integrācijai un saliedētas
sabiedrības veidošanai”
projekta „Trešo valstu valstspiederīgo
sociokultūras adaptācijas pasākumi integrācijai Latvijas sabiedrībā –
DRAUGOS AR LATVIJU” (Granta līguma Nr. IF/2013/1.a./18, projekta
vadītāja Maija Burima), ietvaros publicēta Dr. philol. Maijas Burimas un
Dr. philol. Ineses Valteres „Projekta rokasgrāmata Trešo valstu
valstspiederīgo integrācijai Latvijas sabiedrībā”:
http://du.lv/wp-content/uploads/2016/01/B2B_Analiz_rus-1.pdf
3.7. DU HF 2011. gadā ir izveidota fakultātes docētājus un studējošos
apvienojoša Mūžizglītības, kultūras un zinātnes komunikācijas biedrība
„Intelekta parks”. 2014.–2015. gadā tā realizēja Eiropas Ekonomikas zonas
finanšu instrumenta 2009.–2014. gada perioda programmas „NVO fonds”
apakšprogrammas „Nevalstisko organizāciju projektu programmas”
projektu „Latviešu valodas un Latvijas kultūras kanona integrēta apguve
mazākumtautību pārstāvjiem un nepilsoņiem „Būsim pazīstami: Latvijas
kultūras kanons””, ID Nr.2013.EEZ/PP/2/MIC/022, projekta vadītāja prof.
Maija Burima. Projekta ietvaros fakultātes projektu koordinatote Inese
Valtere un profesore Maija Burima sagatavoja „Metodisko materiālu
integrētai latviešu valodas un Latvijas kultūras kanona apguvei”
http://du.lv/wpcontent/uploads/2016/02/Metodiskais_materials_kanons_Autosaved.pdf
5. Virzienā ir palielinājies iebraucošo ārzemju studējošo skaits no
Eiropas Savienības valstīm, ASV un trešajām valstīm.
5.1. Studējošie no Tadžikistānas, Baltkrievijas, Norvēģijas, Kazahstānas,
Ķīnas ABSP „Austrumeiropas biznesa un kultūras sakari”, PMSP
„Starpkultūru attiecības”, ABSP „Filoloģija”, AMSP „Filoloģija”
2014./2015. st.g. – 1
2015./2016. st.g. – 6
2016./2017. st.g. – 7
5.2. Studējošie no Amerikas Savienotajām valstīm.
2014./2015. st.g. – 39
2015./2016. st.g. – 33
2016./2017. st.g. – 4
5.3. Izejošās ERASMUS un ERASMUS+ programmas mobilitātes
Gads
Studijas
Prakse
Kopā
2014./2015.
15
10
25
2015./2016.
3
8
11
2016./2017.
7
8
15
Studējošo mobilitāte Erasmus+ programmā
2014./2015.
2015./2016.
2016./2017.
19
19
???
5.4.Ienākošās Erasmus mobilitātes
Studējošie
2012./2013.st.g. – 24 studenti
2013./2014.st.g. – 12 studenti
2014./2015.st.g. – 18 studenti
2015./2016.st.g. – 17 studenti
2016./2017.st.g. – 14 studenti
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Ienākošās Erasmus mobilitātes
Docētāji
2013./2014. st.g. – 15
2014./2015. st.g. – 5
2015./2016. st.g. – 9
2016./2017. st.g. – 9
Ienākošie vispārējais personāls
2015./2016. st.g. – 1
2016./2017. st.g. – 1
5.5. DU Humanitārajā fakultāte 2017. gadā noslēdzās Eiropas Ekonomikas
zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009. –2014.
gada perioda programmas LV05 „Pētniecība un stipendijas” aktivitātes
„Stipendijas” projekts „Stipendiju ieviešana valodu un kultūras studijām
Latvijā un Norvēģijā ar fokusu uz ievērojamu personu pieminekļu studijām
un to testēšanu tūrisma vajadzībām” (Nr. EEZ/NFI/S/2015/011), kura
sadarbības partneri ir no Norvēģijas Dienvidaustrumu universitātes
koledžas. Projekta ietvaros 10 DU studējošie (8 no studiju programmas
„Filoloģija”
un
2
doktoranti
no
studiju
programmas
„Literatūrzinātne”) vienu semestri studēja Norvēģijas Dienvidaustrumu
universitātes koledžā. 1 akadēmiskās maģistra studiju programmas
studējošais studēja DU AMSP „Filoloģija”. DU docētāji veica 8 pētnieciskās
mobilitātes Norvēģijā (viena nedēļa), un Norvēģijas Dienvidaustrumu
universitātes koledžas docētāji veica 4 pētnieciskās vienas nedēļas
mobilitātes DU.
5.6. Studenti un absolventi, kas studē vai ir pabeiguši Daugavpils
Universitāti, var pieteikties Elses Marijas Čermakas fondam un saņemt
finansējumu studiju gadam, semestrim, pētnieciskajai vizītei vai dalībai
konferencē kādā no Eiropas valstīm.
2015 – 4 studējošie
Anastasija Semjonova – pētījumu veikšana Īrijas Nacionālajā bibliotēkā,
Īrija (23.01.-31.01.16.)
Aļona Kasķeviča – pētījumu veikšana Sodertornas Universitātē, Zviedrijā
(14.12.-20.12.15.)
Anna Karlo – pētījumu veikšana Britu bibliotēkā, Lielbritānijā
Ilona Anaņko – pētījumu veikšana Britu bibliotēkā, Lielbritānijā (02.03.13.03.16.)
2014 – 6 studējošie
Savva Kirjušins – dalība lingvistikas forumā Mančesteras Universitātē,
Lielbritānijā (12.11.-15.11.14.)
Germans Fokins – dalība TESOL kolokvijā, Francijā (13.11.-17.11.14.)
Laura Bicāne – poļu valodas kursi Krakovas starptautiskajā poļu valodas un
kultūras skolā, Polijā (23.11.-06.12.14.)
Anastasija Gimbute – pētījumu veikšana Britu Bibliotēkā, Lielbritānijā
(02.03.-13.03.15.)
Anna Beļska – pētījumu veikšana Britu Bibliotēkā, Lielbritānijā (22.01.02.02.15.)
Anna Jarocka – pētījumu veikšana Britu Bibliotēkā, Lielbritānijā
2012. – 2013 – fonda statistika nav pieejama
2011 – 1 studējošais
Jeļena Tamane – pētījumu veikšana Britu Bibliotēkā, Lielbritānijā
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Pārāk daudz
fakultātes
publikācijas ir
vietējās.
Būtu stingri
jāveicina
publikācijas
starptautiski
recenzējamos
zinātniskajos
žurnālos.

Starp
studējošo
noslēgumu darbiem,
kuri tika apskatīti, ir
tikai neliels skaits
literatūras
ES
valodās,
ko
studējošie izmanto.
Mēs
ierosinām
universitātei izstrādāt
precīzas
prasības
attiecībā
uz
šo
jautājumu šajā līmenī
(aptuvenais garums,
izmantoto
avotu
skaits, avotu skaitu
svešvalodās
procentos) un ieviest
ārējos recenzentus,
kad vien iespējams.

Virziena docētāji ir palielinājuši ārzemēs izdoto publikāciju skaitu un
samazinājuši lokālu izdevumu un publikāciju skaitu.
Virziena docētāji ir publicējuši ievērojamu skaitu zinātnisko rakstu, kas
iekļauti Scopus un WOS krājumos.
Pielikums Nr.4.
Publikācijas:
2013
Web of Science, Scopus – 1
EBSCO, Copernicus u.c. anonīmi recenzētos krājumos –59
Citas publikācijas – 89
2014
Web of Science, Scopus – 14
EBSCO, Copernicus u.c. anonīmi recenzētos krājumos – 69
Citas publikācijas – 50
2015
Web of Science, Scopus – 19
EBSCO, Copernicus u.c. anonīmi recenzētos krājumos – 67
Citas publikācijas – 60
2016
Web of Science, Scopus – 40 (iesniegtas publicēšanai 3)
EBSCO, Copernicus u.c. anonīmi recenzētos krājumos –9
Citas publikācijas – 14
2017
Web of Science, Scopus – 40 (iesniegtas publicēšanai 3)
EBSCO, Copernicus u.c. anonīmi recenzētos krājumos –9
Citas publikācijas – 14
Sadarbībā ar ārzemju partneriem tiek izdoti zinātnisko rakstu krājumi:
Cemeteries in Cross-Border Regions. Comparative Studies Vol. VI (2), DU
Akadēmiskais apgāds „Saule”, 2015, ISSN 1691-5038; ISBN 978-9984-14710-9. Index: EBSCO
Virziena profilējošajās katedrās regulāri tiek izvērtēti un pilnveidoti studiju,
bakalaura un maģistra darba uzrakstīšanas metodiskie ieteikumi, kas tiek
apstiprināti Humanitārās fakultātes Domē un ar tiem tiek iepazīstināti
studējošie. Tajos tiek aktualizēta prasība par teorētisko avotu izmantošanu
svešvalodās un ārzemju tekstu korpusa izmantošanu pētījumu empīriskajai
bāzei. Pirmā kursa studējošajiem notiek informācijas dienas Daugavpils
Universitātes bibliotēkās, kuru laikā viņi tiek iepazīstināti ar pieejamajām
starptautiskajām zinātniskajām datu bāzēm un to izmantošanas iespējām.
Doktora studiju programmā iekļauti specializācijas kursi, kuros zinātniskais
vadītājs ar studējošajiem apkopo aktuālākos starptautiskos pētījumus par
doktoranta darba tēmu un, pamatojoties uz tiem, doktorants gatavo
prezentāciju Daugavpils Universitātes ikgadējās zinātniskās konferences
filoloģijas doktora programmu „Doktorantu sekcijā”, kas pēc tam tiek
publicēta konferences materiālu krājumā.
2 doktorantiem ir WOS/SCOPUS publikācijas.
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Studējošajiem, kas
apgūst
studijas
latviešu valodā, bija
teicamas
angļu
valodas zināšanas,
taču ir studējošie, kas
vilcinājās runāt un
tie, kas nebija spējīgi
izteikties vispār.
Tas pats varētu būt
attiecināts uz dažiem
darbiniekiem
(personāla
locekļiem).
Mēs iesakām, ka
daļai no studiju
kursiem ir jābūt
docētiem
angļu
valodā.
Samazināt absolūti
obligāto studiju
kursu daudzumu
Ievads dažādās
jomās (disciplīnās),
ko var izvēlēties no
saraksta.
Pilnīgi norādīti B
daļas moduļi
sarakstos.
Visi studiju kursi
rotē.
Mainīt ļoti
specifiskus studiju
kursu nosaukumus
uz vispārinātiem.
Palielināt pilnīgi
brīvās izvēles sadaļu.
Pēcdoktorantūras
programmām valsts
līmenī
varētu
izveidot starpposma
darba
vietas
jaunajiem
pētniekiem.

DU no 2015./2016. studiju gada ir ieviesta angļu valodas apguve BA
programmu 1. un 2. studiju gadā visu studiju programmu studējošajiem.
Personāls biežāk brauc uz ārzemēm pieredzes apmaiņā, uz konferencēm,
tādējādi pilnveidojot savas angļu valodas komunikācijas iemaņas.
Docētāji pirms ievēlēšanas akadēmiskajos amatos informē fakultātes Domi
par savas profesionālās angļu valodas zināšanu līmeni un angļu valodas
zināšanu līmeņa un komunikatīvo prasmju pilnveidošanas un uzturēšanas
aktivitātēm.

Kopš iepriekšējās akreditācijas akadēmiskajā bakalaura programmā
„Filoloģija” ir veiktas izmaiņas programmas saturā. ABSP „Filoloģija”
apakšprogrammās „Latviešu filoloģija” un „Krievu filoloģija” studējošie var
izvēlēties studēt otrās valodas, starp tām ir angļu valoda. Kombinācija
„Latviešu filoloģija ar angļu valodu” un „Krievu filoloģija ar angļu valodu”
ir populāra studiju programmas „Filoloģija” studējošo vidū.
Brīvās izvēles daļa tiek realizēta saskaņā ar MK noteikumiem, kuros
noteiktais obligāto studiju kursu apjoms ir 6 KP.
Pēc iepriekšējās akreditācijas ir veiktas izmaiņas ABSP „Filoloģija”, katram
studējošajam dodot iespēju izvēlēties kopā ar apgūstamo pirmo valodu
(latviešu, angļu, krievu) studēt otro valodu (angļu, krievu, latviešu, zviedru,
spāņu, franču, ķīniešu, poļu, vācu). Nelielā studējošo skaita dēļ tika slēgtas
apakšprogrammas „Vācu filoloģija ar otrajām valodām” un “Poļu filoloģija
ar otrajām valodām”. Vācu un poļu valoda tiek piedāvāta izvēlei kā otrā
valoda. 2015./2016. st. gadā vācu valodu kā otro valodu izvēlējās 20
studējošie, kas ir būtisks pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējiem studiju
gadiem.
Studiju kursu nepieciešamību nosaka MK noteikumi.

DU doktoranti, kas pēc doktorantūras absolvēšanas, ja nestrādā citur, turpina
darbu Daugavpils Universitātē savā specializācijā par pētniekiem
Humanitāro un sociālo zinātņu institūtā, krājuma glabātājiem DU Mutvārdu
vēstures centrā, latviešu valodas projektu pedagoģisko vadītāju DU Latvijas
studiju centrā, koordinatoru Lituānistikas centrā, DU HF zinātnisko
izdevumu redaktoru, docētājiem DU Svešvalodu katedrā.

Vairāk darba vietu LR, lai strādātu pamatdarbā universitātē, latviešu valodas prasmes C līmenī
būtu
jāizsludina nosaka „Valsts valodas likums”.
starptautiskā mērogā
un
nepieprasīt
latviešu
valodas
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zināšanas
kā
priekšnoteikumu.

1.4. IEKŠĒJĀ KVALITĀTES MEHĀNISMA DARBĪBA
Daugavpils Universitātes studiju virziena „Valodu un kultūras studijas (izņemot
tulkošanu), dzimtās valodas studijas un valodu programmas” saturs un tā ieviešana tiek
organizēti, pamatojoties uz nozīmīgiem starptautiskiem augstāko izglītību reglamentējošiem
dokumentiem: 1) Lisabonas konvencija (1997); 2) Boloņas deklarācijas (1999); 3) Erevānas
komunikē (2015), tuvinot studiju virzienu ES valstu universitāšu studiju programmām un
vienlaikus saglabājot tās atšķirības, kas atbilst Latvijas valsts augstākās izglītības prioritātēm.
Studiju programmas ir augstākās izglītības iestādes mācībmisijas kodols. Tās nodrošina
studējošos ar akadēmiskajām zināšanām, prasmēm un iemaņām, sekmējot individuālo attīstību
un nākotnes karjeru. Studiju programmu mērķi un uzdevumi ir saskaņoti ar DU stratēģiju, ir
skaidri formulēti sagaidāmie studiju rezultāti. Programmas izstrādē piedalās studējošie, darba
devēji, citas ieinteresētās puses un tajās ir labi noorganizētas prakses iespējas. DU studiju
programmu realizācija jānodrošina tādā veidā, lai tās sekmētu studējošo aktīvu iesaistīšanos
mācību procesā, un studentu vērtēšanas sistēmai jāatspoguļo šī pieeja. Uz studentiem
orientētam mācību procesam ir svarīga loma studējošo motivācijas paaugstināšanā,
pašrealizācijā un iesaistē studiju procesā.
Augstākās izglītības iekšējās un ārējās kvalitātes nodrošināšanā DU sadarbojas ar LR
Izglītības un zinātnes ministriju (IZM), Augstākās izglītības padomi (AIP) un Akadēmiskās
informācijas centru (AIC).
DU sistemātiski darbojas iekšējā kvalitātes nodrošināšanas sistēma: studiju darba
kvalitātes iekšējo kontroli pastāvīgi veic Virziena padome, profilējošās katedras un
struktūrvienības, šo darbu koordinē un vada DU Senāta apstiprināts Studiju kvalitātes
novērtēšanas centrs (SKNC), DU Studiju daļa un Studiju padome.
Iekšējā kvalitātes mehānisma pamatā ir:


ikgadējie studiju programmu un studiju virziena pašnovērtējuma ziņojumi, kuros
izvērtētas gan pozitīvās, gan negatīvās programmas īstenošanas puses. Studiju
programmas direktori katra studiju gada beigās sagatavo studiju programmas
pašnovērtējuma ziņojumu, ko iesniedz Studiju virziena padomei. Pēc virziena studiju
programmu izvērtēšanas atbildīgais par studiju virzienu sagatavo virziena kopīgo
ziņojumu, pēc tā apspriešanas un apstiprināšanas Studiju virziena padomē, tas tiek
iesniegts SKNC, apstiprināts DU Studiju padomē un pēc apstiprināšanas DU Senātā tiek
publicēts DU mājaslapā (https://du.lv/studijas/studiju-kvalitates-novertesanascentrs/pasnovertejuma-zinojumi/). SKNC izstrādātā studējošo aptaujas anketa, kas
studentiem tiek piedāvāta studiju gada beigās un kopš 2014./15. st.g. pieejama e-vidē.
Ir izstrādātas arī absolventu un darba devēju aptaujas anketas. Aptauju dati tiek analizēti
un apspriesti katedru sēdēs, Virziena padomes un fakultātes Domes sēdēs, tādējādi
nodrošinot atgriezenisko saikni ar studējošajiem, absolventiem un darba devējiem;



sadarbība ar studējošajiem, iesaistot viņus studiju procesa pilnveidošanā;



sadarbība ar absolventiem un viņu darba devējiem, kas sniedz informāciju par
absolventu nodarbinātību, viņu darba kvalitāti un kompetenci;



studiju programmas satura, akadēmiskā un zinātniskā darba salīdzināšana ar citās
Latvijas augstskolās realizētajām studiju programmām;
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regulāra informācijas par līdzīgām studiju programmām ārvalstīs apzināšana un analīze;



studiju procesa un pētnieciskā darba integrācijas pastiprināšana, uzskatot to par būtisku
kvalitātes nodrošināšanas sistēmas sastāvdaļu;



studentu un mācībspēku informēšana par Boloņas procesa aktualitātēm, lai veicinātu
izpratni par Latvijas augstākajā izglītībā notiekošajiem procesiem vienotas Eiropas
augstākās izglītības telpas kontekstā;



studiju procesa stratēģiskā plānošana, analizējot studiju programmas vājās puses, riskus,
attīstības iespējas un pārējos ar to saistītos aspektus;



programmā iesaistīto docētāju un studējošo pastāvīga savstarpēja informācijas apmaiņa,
kas ļauj operatīvi reaģēt un risināt aktuālus jautājumus;



katedras sēdes, kurās analizē un apspriež veicamo darbu, apspriež, apkopo bakalaura,
maģistra un doktora darbu tēmas.

Lai nepārtraukti pilnveidotu kvalitatīvos rādītājus un kopējo augstskolas sniegumu
augstskolas stratēģijā, tiek noteikti konkrēti mērķi gan izglītošanā, gan zinātniskajā darbībā un
inovācijās, gan vadības pasākumu un infrastruktūras, darba vides pilnveidošanā, kā arī konkrēti
uzdevumi šo mērķu īstenošanai, piemēram, piedalīšanās konferencēs, konferenču organizēšana,
sadarbības partneru piesaistīšana, dalība starptautiskos universitāšu sadarbības un mobilitātes
tīklos, iesaistīšanās klasteros, kompetences centros un zinātnes parkos (DU attīstības stratēģija).
DU kvalitātes politika balstās uz nepārtrauktu pilnveidošanos, attīstību, virzību uz
priekšu, uz izcilību, lai tādējādi nodrošinātu ilgtspējīgu rezultātu sasniegšanu. Izcilības modelis
ir strukturēts kvalitātes pārvaldības sistēmas modelis, kas nosaka vadlīnijas izcilības
sasniegšanai DU. Tas ietver kvalitātes pārvaldības sistēmas struktūru un nosaka vadlīnijas
kvalitātes pārvaldības sistēmas izveidei, uzturēšanai, pilnveidošanai un novērtēšanai, kuras ir
saistošas ikvienam DU darbiniekam. Izcilības modeļa būtība balstās uz priekšnoteikumu, ka,
pilnībā īstenojot noteiktās vadlīnijas, ir sasniedzami izcili rezultāti.
Izcilības modelī ir iekļauti deviņi kritēriji. Pieci no tiem aptver veicinātājus, pārējie četri
– rezultātus. Veicinātāju kritēriji atspoguļo to, ko DU dara un kā to dara, savukārt rezultātu
kritēriji – sasniegumus. Rezultātus sasniedz, pateicoties veicinātājiem, savukārt veicinātājus
pilnveido, atgriezeniski pamatojoties uz sasniegtajiem rezultātiem. Izcili darbības rezultāti ir
noteikti DU vīzijā. Efektīvi rezultāti sasniedzami ar vadības izpratni un atbalstu, mērķtiecīgi
virzītu DU stratēģiju un politiku, kas īstenota ar personāla sekmīgu līdzdalību, kā arī ar
pilnvērtīgas partnerības, resursus saudzējošas pieejas un procesu efektīvas pārvaldības
palīdzību. Bultas parāda Izcilības modeļa dinamisko pilnveides raksturu – jaunrades, inovāciju
un izglītošanās nozīmību veicinātāju pilnveidošanā, kas savukārt nodrošina labāku rezultātu
sasniegšanu. Izcilības modelis ļauj saprast cēloņu un seku sakarības starp darbībām, kuras DU
īsteno, un rezultātiem, ko tā sasniedz (DU attīstības stratēģija).
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1.4.1. attēls. Kvalitātes pārvaldības sistēmas modelis, kas nosaka vadlīnijas izcilības
sasniegšanai DU

DU studiju procesa mērķis ir: plašas zināšanu bāzes radīšana, atbalsts pētniecībai un
inovācijām, studējošo personības attīstības atbalstīšana, kā arī studējošo turpmākās karjeras
nodrošināšana, palielinot viņu nodarbinātību. Tādēļ augstākās izglītības kvalitāti var saprast
dažādi. Kvalitāte galvenokārt ir mijiedarbības rezultāts starp docētājiem, studējošajiem un
augstskolas mācīšanās vidi. DU studiju kvalitātes nodrošināšanai garantē studiju vidi, kurā
studiju programmu saturs, studiju iespējas, tehniskais aprīkojums un infrastruktūra atbilst
mērķim. Kvalitātes nodrošināšanas centrā ir saistītie kontroles un pilnveides pasākumi, tādējādi
radot uzticību DU darbībai un augstākajai izglītībai kopumā.
Iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēma DU atbilst prasībām, kuras ir noteiktas
standartos un vadlīnijās Eiropas augstākās izglītības telpā, ko izstrādājusi Eiropas asociācija
kvalitātes nodrošināšanai augstākajā izglītībā.

1.4.1. tabula. ESG standarts iekšējās kvalitātes nodrošināšanai
un DU atbilstības novērtējums
ESG standarts
Kvalitātes nodrošināšanas
politika
Programmu izstrāde un
apstiprināšana

DU darbības atbilstība ESG standartam
Kvalitātes nodrošināšanas politika ir daļa no DU stratēģijas. Kvalitātes
nodrošināšana ir nepārtraukts pilnveides cikls.
Programmu izstrāde un apstiprināšana DU norit saskaņā ar iekšējiem
normatīvajiem aktiem. Programmas tiek veidotas tā, lai ar to palīdzību
tiktu sasniegti stratēģijā izvirzītie mērķi. To veidošanā tiek iesaistīts gan
augstskolas personāls, gan studējošie, gan darba devēji. Programmās
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Studentcentrēta
mācīšanās, pasniegšana
un novērtēšana

Studentu imatrikulācija,
studiju gaita, kvalifikāciju
atzīšana un sertifikācija
Akadēmiskais personāls

Mācību līdzekļi un
atbalsts studentiem

Informācijas vadība

Sabiedrības informēšana

Studiju programmu
izvērtēšana un regulāra
pārbaude

iegūstamā kvalifikācija ir skaidri noteikta un aprakstīta. Studiju
programmas nodrošina studējošos gan ar akadēmiskajām zināšanām,
gan ar prasmēm, ieskaitot vispārējās, kas ietekmē personības attīstību un
var tikt izmantotas viņu nākotnes karjerā.
DU tiek rūpīgi veikta studiju programmu veidošana, īstenošana un
vērtēšana, lai tādējādi nodrošinātu studentcentrētu mācīšanos,
pasniegšanu un novērtēšanu. Daugavpils Universitātē studiju
programmas tiek īstenotas veidā, kas iedrošina studējošos aktīvi
iesaistīties studiju procesā. Tiek ņemta vērā studējošo vajadzību
daudzveidība; tiek izmantotas dažādas pedagoģiskās metodes un
regulāri novērtēti un piemēroti dažādi pasniegšanas veidi. Daugavpils
Universitātē tiek veicināta abpusēja cieņa studējošo un docētāju
attiecībās; tiek veicināta studējošo autonomija, saglabājot un nodrošinot
docētāju vadību un atbalstu.
Studentu imatrikulācijas, studiju gaitas, kvalifikācijas atzīšanas un
sertifikācijas procesā tiek izmantoti savlaicīgi iepriekš apstiprināti un
publiski pieejami iekšējie normatīvie akti (noteikumi, kārtības,
nolikumi), kuros precīzi tiek aprakstīta un izskaidrota iepriekšminēto
procesu gaita.
Akadēmiskā personāla loma ir ļoti būtiska, lai veidotu augstas kvalitātes
guvumu studējošajiem un nodrošinātu viņu zināšanu, kompetenču un
prasmju iegūšanu. DU tiek veicināta akadēmiskā personāla attīstība un
pilnveide, tiecoties uz kompetentu personālsastāvu. DU notiek taisnīgas
un atklātas docētāju vēlēšanas procedūras saskaņā ar „Daugavpils
Universitātes nolikumu par vēlēšanām akadēmiskajos amatos”.
DU garantē atbilstošu un viegli pieejamu mācību līdzekļu un atbalsta
studējošajiem nodrošināšanu. Ir pieejams plašs resursu klāsts
(bibliotēka, studiju aprīkojums, IT infrastruktūra), lai palīdzētu
studējošajiem mācīties un nodrošinātu sekmīgu augstākās izglītības
apgūšanu. Piešķirot, plānojot un iedalot mācību resursus un atbalstu
studējošajiem, tiek ņemta vērā studējošo daudzveidība, piemēram, darba
pieredze, nepilna laika studijas, ārzemju studenti, studenti ar īpašām
vajadzībām.
Daugavpils Universitātē tiek apkopota, analizēta un pēc tam izmantota
atbilstoša informācija efektīvai studiju programmu vadīšanai. Regulāra
informācijas apkopošana un analīze par studiju programmām
nepārtraukti uztur iekšējo kvalitāti.
Daugavpils Universitāte nodrošina sabiedrības informēšanu, regulāri
publicējot skaidru, precīzu, objektīvu, aktuālu un viegli pieejamu
informāciju par savu darbību, ieskaitot piedāvātās programmas un
atlases kritērijus uzņemšanai tajās, kā arī programmu sagaidāmajiem
mācīšanās rezultātiem un piešķiramo kvalifikāciju. Informācija par
augstskolas darbību ir noderīga gan topošajiem, gan pašreizējiem
studējošajiem, kā arī absolventiem, citām ieinteresētajām pusēm un
visai sabiedrībai.
Daugavpils Universitātē notiek sistemātiska un regulāra studiju
programmu apsekošana un pārbaude, lai pārliecinātos, vai tiek sasniegti
izvirzītie mērķi un studiju rezultāti. Minētie izvērtējumi veicina
nepārtrauktu studiju programmu pilnveidi, nodrošinot un uzturot
sabiedrības vajadzībām atbilstošu studiju programmu piedāvājumu un
radot atbalstošu un efektīvu studiju vidi studējošajiem. Studiju
programmu izvērtēšanā tiek iesaistīti gan studējošie, gan docētāji, gan
darba devēji. Apkopotā informācija tiek analizēta, un studiju
programma nepieciešamības gadījumā tiek koriģēta, lai nodrošinātu tās
aktualitāti un kvalitāti.
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Cikliska ārējā kvalitātes
nodrošināšana

DU piedalās cikliskā ārējās kvalitātes nodrošināšanā, veicot studiju
programmu licencēšanu un studiju virzienu akreditāciju saskaņā ar
normatīvajiem aktiem. Studiju procesa pilnveidošana notiek, pateicoties
nepārtrauktai iekšējās un ārējās kvalitātes nodrošināšanai.

1.5. AKADĒMISKĀ PERSONĀLA NOVĒRTĒJUMS
1.5.1. Akadēmiskā personāla skaits
Tabula 1.5.1.1.Studiju virziena īstenošanā iesaistītais akadēmiskais personāls
N.p.k.

Vārds, uzvārds

1.

Jeļena Antoņeviča

Mg. prof.tulk., asistente

Evita Badina

Dr. philol., docente

Ina Druviete

Dr. habil. philol., viesprofesore

Zaiga Ikere

Dr. habil. philol., profesore

Solveiga Liepa

Mg. philol., asistente

Sandra Meškova

Dr. philol., asociētā profesore

Nataļja Minova

Mg. philol., lektore

Ilze Oļehnoviča

Dr. philol., docente

Jeļena Semeņeca

Dr. philol., docente

10.

Vilma Šaudiņa

11.

Veronika Ruža

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Pamata
darba vieta

DU fakultāte, katedra

DU

Humanitārā fakultāte,
Angļu filoloģijas un
translatoloģijas katedra

DU

Humanitārā fakultāte,
Angļu filoloģijas un
translatoloģijas katedra

LU

Humanitārā fakultāte,
Angļu filoloģijas un
translatoloģijas katedra

DU

Humanitārā fakultāte,
Angļu filoloģijas un
translatoloģijas katedra

DU

Humanitārā fakultāte,
Angļu filoloģijas un
translatoloģijas katedra

DU

Humanitārā fakultāte,
Angļu filoloģijas un
translatoloģijas katedra

DU

Humanitārā fakultāte,
Angļu filoloģijas un
translatoloģijas katedra

DU

Humanitārā fakultāte,
Angļu filoloģijas un
translatoloģijas katedra

DU

Humanitārā fakultāte,
Angļu filoloģijas un
translatoloģijas katedra

Dr. philol., profesore

DU

Humanitārā fakultāte,
Latviešu valodas katedra

Mg. philol., lektore

DU

Humanitārā fakultāte,
Latviešu valodas katedra

Zinātniskais grāds, amats
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Svetlana
Polkovņikova

Dr. philol., docente

DU

Humanitārā fakultāte,
Latviešu valodas katedra

13.

Inese Zuģicka

Mg. philol., asistente

DU

Humanitārā fakultāte,
Latviešu valodas katedra

14.

Inguna Teilāne

Mg. philol., lektore

DU

Humanitārā fakultāte,
Latviešu valodas katedra

Maija Burima

Dr. philol., profesore

DU

Humanitārā fakultāte,
Latviešu literatūras un
kultūras katedra

16.

Ingrīda Kupšāne

Dr. philol., docente

DU

Humanitārā fakultāte,
Latviešu literatūras un
kultūras katedra

17.

Gatis Ozoliņš

Dr. philol., docents

DU

Humanitārā fakultāte,
Latviešu literatūras un
kultūras katedra

18.

Valentīns
Lukaševičs

Dr. philol., docents

DU

Humanitārā fakultāte,
Latviešu literatūras un
kultūras katedra

19.

Rudīte Rinkeviča

Dr. philol., docente

DU

Humanitārā fakultāte,
Latviešu literatūras un
kultūras katedra

20.

Anita Stašulāne

Dr. theol., profesore

DU

Humanitārā fakultāte,
Latviešu literatūras un
kultūras katedra

21.

Benedikts Kalnačs

Dr. habil. philol., viesprofesors

LU LFMI

Humanitārā fakultāte,
Latviešu literatūras un
kultūras katedra

Kristīne Barkovska

Dr. philol., docente

DU

Humanitārā fakultāte,
Rusistikas un slāvistikas
katedra

Anna Brakovska

Mg. man., viesasistente

DU

Humanitārā fakultāte,
Rusistikas un slāvistikas
katedra

Inna Dvorecka

Dr. philol., docente

DU

Humanitārā fakultāte,
Rusistikas un slāvistikas
katedra

Fjodors Fjodorovs

Dr. habil. philol., profesors

DU

Humanitārā fakultāte,
Rusistikas un slāvistikas
katedra

26.

Nadežda
Fjodorova

Dr. philol., docente

DU

Humanitārā fakultāte,
Rusistikas un slāvistikas
katedra

27.

Elvīra Isajeva

Dr. philol., docente

DU

Humanitārā fakultāte,
Rusistikas un slāvistikas
katedra

Anatolijs
Kuzņecovs

Dr. philol., asociētais profesors

DU

Humanitārā fakultāte,
Rusistikas un slāvistikas
katedra

Andris
Kazjukevičs

Mg. philol., lektors

DU

Humanitārā fakultāte,
Rusistikas un slāvistikas
katedra

12.

15.

22.

23.

24.

25.

28.

29.
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30.

Genādijs Markovs

Dr. philol., docents

DU

Humanitārā fakultāte,
Rusistikas un slāvistikas
katedra

31.

Arkādijs
Ņeminuščijs

Dr. philol., asociētais profesors

DU

Humanitārā fakultāte,
Rusistikas un slāvistikas
katedra

32.

Gaļina Sirica

Dr. philol., asociētā profesore

DU

Humanitārā fakultāte,
Rusistikas un slāvistikas
katedra

33.

Gaļina Pitkeviča

Dr. philol., docente

DU

Humanitārā fakultāte,
Rusistikas un slāvistikas
katedra

34.

Anna Stankeviča

Dr. philol., asociētā profesore

DU

Humanitārā fakultāte,
Rusistikas un slāvistikas
katedra

35.

Elīna Vasiļjeva

Dr. philol., asociētā profesore

DU

Humanitārā fakultāte,
Rusistikas un slāvistikas
katedra

36.

Sergejs Poļanskis

Mg. philol., lektors

DU

Humanitārā fakultāte,
Svešvalodu katedra

37.

Valentīna
Baranovska

Mg. philol., lektore

DU

Humanitārā fakultāte,
Svešvalodu katedra

Aija Jakovele

Mg. philol., Mg. paed. lektore

DU

Humanitārā fakultāte,
Svešvalodu katedra

Iciar Arza Busto

Mg. philol., vieslektore

DU

Humanitārā fakultāte,
Svešvalodu katedra

Antje JohanningRadžiene

Dr. philol., viesdocente

DU

Humanitārā fakultāte,
Svešvalodu katedra

41.

Valentīna Taļerko

Dr. philol., docente

DU

Humanitārā fakultāte,
Svešvalodu katedra

42.

Nataļja Jundina

Dr. philol., docente

DU

Humanitārā fakultāte,
Svešvalodu katedra

43.

Andris Kupšāns

Mg. hist., Mg. paed., lektors

DU

Humanitārā fakultāte,
Vēstures katedra

Dmitrijs
Oļehnovičs

Mg. hist., lektors

DU

Humanitārā fakultāte,
Vēstures katedra

Inta Ostrovska

Dr. paed., docente

DU

Humanitāro un sociālo
zinātņu institūts,
Ilgtspējīgas izglītības centrs

46.

Ilze Kačāne

Dr. philol., pētniece

DU

Humanitāro un sociālo
zinātņu institūts, Kultūras
pētījumu centrs

47.

Alīna Romanovska

Dr. philol., pētniece

DU

Humanitāro un sociālo
zinātņu institūts, Kultūras
pētījumu centrs

48.

Žans Badins

Dr. philol., pētnieks

DU

Humanitāro un sociālo
zinātņu institūts, Kultūras
pētījumu centrs

49.

Ilona Ļaha

Dr. philol., pētniece

DU

Humanitāro un sociālo
zinātņu institūts, Kultūras
pētījumu centrs

38.
39.
40.

44.

45.
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50.

Jeļena Koroļova

Dr. philol., asociētā profesore

DU

Humanitāro un sociālo
zinātņu institūts, Kultūras
pētījumu centrs

51.

Olga Lavriņenko

Dr. oec., pētniece

DU

Humanitāro un sociālo
zinātņu institūts, Sociālo
pētījumu centrs

52.

Viktorija Šipilova

Dr. oec., pētniece

DU

Humanitāro un sociālo
zinātņu institūts, Sociālo
pētījumu centrs

Aleksandrs
Ivanovs

Dr. hist., profesors

DU

Humanitāro un sociālo
zinātņu institūts, Sociālo
pētījumu centrs

Jeļena Davidova

Dr. paed., profesore

DU

Izglītības un vadības
fakultāte, Pedagoģijas un
pedagoģiskās psiholoģijas
katedra

Valērijs
Dombrovskis

Dr. psych., docents

DU

Izglītības un vadības
fakultāte, Pedagoģijas un
pedagoģiskās psiholoģijas
katedra

Guntars Vanags

Mg. oec., asistents

DU

Sociālo zinātņu fakultāte,
Ekonomikas un socioloģijas
katedra

Nikolajs Jefimovs

Mg. iur., lektors

DU

Sociālo zinātņu fakultāte,
Tiesību katedra

Arvīds Ozerskis

Mg. iur., docents

DU

Sociālo zinātņu fakultāte,
Tiesību katedra

Mihails Aleksejevs

Mg. dat., vieslektors

DU

Sociālo zinātņu fakultāte,
Fizikas un matemātikas
katedra

Irēna Pučkina

Mg. vid., lektore

DU

Dabaszinātņu un
matemātikas fakultāte,
Ķīmijas un ģeogrāfijas
katedra

Rita Baltere

Mg. oec., vieslektore

DU

Sociālo zinātņu fakultāte,
Ekonomikas un socioloģijas
katedra

Dr. philol., pētniece

DU

Humanitāro un sociālo
zinātņu institūts, Kultūras
pētījumu centrs

53.

54.

55.

56.

57.
58.
59.

60.

61.

62.

Oksana Kovzele

1.5.2. Akadēmiskā personāla kvalifikācija
Virziena realizēšanā iesaistīts 61 docētājs: 67% ar doktora grādu, 33 % bez doktora
grāda. No tiem docētājiem, kam nav doktora grāda, 5 ir pabeiguši doktorantūru un noslēdz
promocijas darba izstrādi, 4 studē DU doktorantūru programmās. Vislielākais skaits docētāju
ar doktora grādu ir akadēmiskajās studiju programmās, savukārt mazāk docētāju ar doktora
grādu ir profesionālajā studiju programmā, kas skaidrojams ar programmas profesionālo ievirzi.
Virziena programmu realizēšanā iesaistīti DU Humanitāro un sociālo zinātņu institūta pētnieki,
nodrošinot aktuālu zinātnisko pētījumu atziņu pārnesi uz studiju procesu.
Akadēmiskais personāls atbilst Augstskolu likuma 55. panta pirmās daļas trešajā punktā
noteiktajām prasībām, proti, akadēmisko studiju programmu obligātās daļas un ierobežotās
izvēles daļas īstenošanā piedalās ne mazāk kā pieci profesori un asociētie profesori kopā, kuri
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ir ievēlēti akadēmiskajos amatos attiecīgajā augstskolā; doktora studiju programmu īstenošanā
piedalās ne mazāk kā pieci doktori, no kuriem vismaz trīs ir Latvijas Zinātnes padomes
apstiprināti eksperti attiecīgajā nozarē.
Doktora studiju programmas „Literatūrzinātne” sastāvā ir 3 profesori un 2 asociētie
profesori, kas ievēlēti akadēmiskajos amatos DU. 7 programmas docētāji ir Latvijas Zinātņu
padomes eksperti attiecīgajā zinātņu nozarē vai apakšnozarē.
Doktora studiju programmas „Valodniecība” sastāvā ir 2 profesori un 3 asociētie
profesori, kas ievēlēti akadēmiskajos amatos DU. 4 programmas docētāji ir Latvijas Zinātņu
padomes eksperti attiecīgajā zinātņu nozarē vai apakšnozarē.
Studiju virzienā strādā 21 docētājs, kas ir Latvijas Zinātņu padomes eksperts. 20 no tiem
Daugavpils Universitāte ir pamatievēlēšanas vieta.
2016. gada 6. oktobrī saņemts Augstākās izglītības padomes atzinums Nr. 1.10/19, kurā
AIP nolemj atbalstīt, ka Daugavpils Universitāte turpina īstenot akadēmisko bakalaura studiju
programmu „Filoloģija”, akadēmisko maģistra studiju programmu „Filoloģija”, doktora studiju
programmu „Literatūrzinātne” un doktora studiju programmu „Valodniecība”, kas paredzētas
mazāk nekā 250 pilna laika studējošajiem.
2009. gada 29. jūnijā saņemts Augstākās izglītības padomes atzinums Nr. 43, kurā AIP
nolemj atbalstīt, ka Daugavpils Universitāte turpina īstenot akadēmisko bakalaura studiju
programmu „Austrumeiropas kultūras un biznesa sakari”.
Diagramma 1.5.2.1. Akadēmiskā personāla sadalījums pēc amatiem

Akadēmiskā personāla sadalījums pēc amatiem
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Diagramma 1.5.2.2. Akadēmiskais personāls ar/bez doktora grādu/a

1.6. PĒTNIECISKĀS DARBĪBAS UN ZINĀTNISKO PROJEKTU IETEKME UZ STUDIJU
DARBU

Virziena docētāju zinātniskā darbība tiek realizēta lingvistikas, literatūrzinātnes,
antropoloģijas, kulturoloģijas jomās. Pētniecība tiek īstenota ar dažāda vēriena projektu darbu
starpniecību, kuru ietvaros, piesaistot dažādu programmu finansējumu, tiek izveidoti sadarbības
tīkli, organizētas starptautiska mēroga un nacionālas nozīmes konferences, publicēti pētniecības
rezultāti zinātnisko rakstu krājumu, monogrāfiju formātā, veidoti interaktīvi zinātniskie un
zinātnes pārneses instrumenti, piemēram e-muzejs.
Austrumlatvijas reģiona un Daugavpils pilsētas multilingvālais, multikulturālais,
reliģiskās un etniskās piederības daudzveidīgais sastāvs nosaka un veicina Daugavpils
Universitātes Humanitārās fakultātes galveno zinātniski pētniecisko virzienu tematiku, kas ir
saistīti ar universālu starpkultūru komunikācijas modeļu izkristalizēšanu un kopēju procesu
izpratni Eiropas kultūru komunikācijas kontekstā.
Studiju virzienā daudzu dekāžu laikā izveidojušās pasaules kontekstā pazīstamas
salīdzināmās literatūrzinātnes (komparatīvistikas) un sastatāmās valodniecības skolas, kurās
šobrīd darbojas pasaulē atpazīstama profesūra (7 profesori, 8 asociētie profesori, 10 LZP
eksperti). Virzienā ir izstrādāta fundamentāla zinātnisko tradīciju sistēma. Komparatīvistiskas
nozarē ir publicēti empīriski pētījumi un teorētiskas atziņas (monogrāfijas, zinātnisko rakstu
krājumi) par latviešu un cittautu (slāvu, ebreju, Ziemeļvalstu, Rietumu, Kaukāza reģiona)
kultūras, literatūras un valodu kontaktiem komparatīvā skatījumā.
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1.6.1. Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība un tā ietekme uz studiju darbu
Studiju virziena zinātniskā darbība no 2003. gada līdz 2014. gadam galvenokārt
centrējās ap Komparatīvistikas institūtu, kurā darbojās pētnieciskās darba grupas. 2014. gadā
DU Senāts pieņēma lēmumu izformēt fakultāšu institūtus, izveidojot vienu pētniecisko vienību
Humanitāro un sociālo zinātņu institūtu. Pēc šīs reorganizācijas bijušā Komparatīvistikas
institūta profesoru grupa turpināja darbu fakultātē, vadot studiju programmas un turpinot
iesāktos pētnieciskos virzienus. Humanitārā fakultāte pārņēma izformētā Komparatīvistikas
institūta Komparatīvistikas kongresu organizēšanas tradīciju (2015. gadā notika Raiņa un
Aspazijas 150 gadu jubilejai veltīts kongress), turpinās zinātnisko rakstu krājumu
“Comaparative Studies” (red. prof. Maija Burima, tiek publicēts angļu valodā) un
„Komparatīvistikas alamanahs” izdošana.
Pēc Komparatīvistikas institūta likvidēšanas un pētnieku pārcelšanas no fakultātes uz
institūtu DU Humanitārā fakultāte savu zinātnisko darbību organizē centros, kas izveidoti pie
katedrām:
N.p.k. Centra nosaukums

Izveidošanas laiks

Vadītājs

(profilējošā katedra)
1.

Roberta Šūmaņa fonda Francijas 1997. g.
Informācijas centrs

lekt. Sergejs Poļanskis

(Svešvalodu katedra)
2.

Reģionālais vācu valodas un
Vācijas valstsmācības
tālākizglītības centrs

2000. g.

Laura Lipska

Mutvārdu vēstures centrs

2003. gada

prof. Irēna Saleniece

(Vēstures katedra)

2. decembris

(Svešvalodu katedra)
3.

4.

Krievu valodas un kultūras centrs 2010.
(Rusistikas
un
slāvistikas marts

gada

26. doc. Gaļina Pitkeviča

katedra)
5.

Latvijas studiju centrs

2016. gada
(Latviešu literatūras un kultūras janvāris
katedra)

25. prof. Maija Burima

6.

Lituānistikas centrs

25. prof. Vilma Šaudiņa

(Latviešu valodas katedra)
7.

Konfūcija klase

2016. gada
janvāris
2015.
gada
novembris
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4. atbildīgā Mg. philol. Inesa
Antonova

Jaunākais centrs ir 2016. gadā pie Latviešu valodas katedras izveidotais Lituānistikas
centrs, kas šobrīd jau aktīvi iesaistās sadarbības projekta realizēšanā ar Zarasiem (Lietuva).
Sadarbībā ar Vītauta Dižā Kauņas Universitāti regulāri tiek organizētas
videokonferences – lekcijas bakalaura, maģistra un doktora līmeņa studējošajiem.
Latviešu literatūras un kultūras katedras Latvijas studiju centrs iesaista studējošos
projektu ieviešanā. 2016. gada 27. septembrī Rīgā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notika
raktniekam Knutam Skujeniekam veltīta zinātniskā konference. Latvijas studiju centrs bija
viens no līdzorganizētājiem. Visi studiju programmas „Filoloģija (latviešu filoloģija” studējošie
un docētāji piedalījās konferencē klausītāju statusā, centra vadītāja prezentēja priekšlasījumu.
2016. gada 8. oktobrī centrs organizēja režisora, LZA goda locekļa Jāņa Streiča
priekšlasījumu DU HF. Tajā piedalījās daudzi DU HF studējošie.
Centrs iesaista studējošos arī citu zinātnes un zinātnes pārneses aktivitāšu ieviešanā:
http://du.lv/fakultates/humanitara-fakultate/strukturvienibas/latvijas-studiju-centrs/
2015. gadā DU Humanitārājā fakultātē tika atvērta Konfūcija klase. Katru gadu 15-20
Humanitārās fakultātes studējošo piesakās un apmeklē ķīniešu valodas un kultūras kursus. 2 no
studentiem (ABSP programma „Filoloģija”) jau ir studējuši vienu gadu ķīniešu valodu Ķīnā:
2015./2016. st. g. – 1;
2016./2017. st.g. – 1.
Visi centru vadītāji strādā uz brīvprātības principiem. Atalgojums vai stundu skaits
slodzēs par šo pienākumu veikšanu nav paredzēts. Centri piesaista Latvijas un starptautiska
mēroga projektu, pašvaldības u.c. finansējumu, kas ļauj uzturēt centru un fakultātes
infrastruktūru. No projektiem tiek apmaksāts atalgojums par projekta personāla pienākumu
veikšanu. Daudzos DU HF centru projektos iesaistās studējošie uz brīvprātības principiem,
slēdzot brīvprātīgo darba līgumu.
2014./2015. st. g. noslēgti 15 studējošo brīvprātīgā darba līgumi;
2015./2016. st. g. – 16 studējošo brīvprātīgā darba līgumi.
Virziena docētājiem, kas ir pētnieki, zinātniskā darba veikšanai slodzēs ir ieplānotas 500
akadēmiskās stundas. Docētājiem, kas strādā fakultātes katedrās, akadēmiskās stundas zinātnei
slodzēs nav paredzētas. Katra kalendārā gada beigās katrs DU pētnieks un docētājs veic savas
zinātniskās darbības konvertāciju punktos, par ko DU Zinātnes padome no Zinātnes attīstības
finansējuma piešķir nelielu finansējumu struktūrvienībām zinātnes attīstībai (2016. kalendārajā
gadā Humanitārajai fakultātei – EUR 2300,00). Lielākoties zinātnisko darbību, zinātnes
popularizāciju un zinātnes komunikācijas pasākumus virziena docētāji, kas nav ievēlēti
pētnieku amatā, veic uz brīvprātības vai simboliskas atlīdzības pamata.
Akadēmiskā personāla zinātniskās pētniecības darbu tematika ir tieši saistīta ar studiju
virzienu un tam atbilstošo saturu.
Teorētisko atziņu izkristalizēšana noris vairākos virzienos: 1) teoriju prezentācija un
iekļaušana pasaules zinātnisko skolu sistēmā; 2) teorijas kļūst par jaunu metodoloģiju un
metožu avotu; 3) teorijas un atziņas tiek izmantotas jaunu tautsaimniecības un sabiedrības
intelektuālā un praktiskā patēriņa produktu ieviešanā; 4) pētniecības rezultāti tiek integrēti
visu līmeņu akadēmiskajās un profesionālajās studiju programmās: BA-MA-DR,
piemēram, virzienā ir akadēmiskā bakalaura studiju programma „Filoloģija”, akadēmiskā
maģistra studiju programma „Filoloģija”, doktora studiju programma „Literatūrzinātne” un
„Valodniecība” ar specializāciju salīdzināmās un sastatāmās valodniecības apakšnozarē un
promocijas padomes attiecīgajās nozarēs. Akadēmiskā bakalaura studiju programmā
„Austrumeiropas biznesa un kultūras sakari” reģionālistikas aspekti tiek aplūkoti
starpdisciplinārā un iepriekš iezīmēto triju teritoriālo perspektīvu kontekstā, aktualizējot tos
studiju un bakalaura darbos, tādējādi veidojot iestrādes reģionālo pētījumu empīriskajai bāzei.
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Galvenie zinātniski pētnieciskie virzieni balstās uz valodas (etnolingvistika pierobežā,
dialektoloģija, sastatāmā valodniecība, sociolingvistika, kognitīvā lingvistika), literatūras
(Eiropas literatūra kā sistēma, Ziemeļvalstu un latviešu, Rietumu un latviešu, baltu un slāvu
literatūras sakari), kultūras (universālie un lokālie Latvijas un Eiropas kultūras modeļi, ebreju
teksts Eiropas kultūrā, Latgale kā kultūras pierobeža) un vēstures (avoti un cilvēki) izpēti.
Fakultātes zinātniskās aktivitātes saistītas ar starptautiska un Latvijas mēroga zinātnisko
kongresu un konferenču organizēšanu, piedalīšanos citu institūciju rīkotajos zinātniskajos
pasākumos ārvalstīs un Latvijā, zinātniski pētnieciskos projektos un zinātnes komunikācijas
pārneses pasākumu (Humanitārā akadēmija jauniešiem, Austrumlatvijas Literārā akadēmija)
organizēšanu, nodrošinot zinātniskās un pētnieciskās darbības rezultātu iespaidu uz sabiedrību.
Humanitārajā fakultātē notiek ikgadējie Humanitārās fakultātes Zinātniskie lasījumi,
starptautiskā zinātniskā konference Slāvu lasījumi un kopš 2013. gada Komparatīvistikas
institūta organizētais starptautiskais Komparatīvistikas kongress. DU HF starptautiskajā
zinātniskajā konferencē Zinātniskie lasījumi katru gadu vidēji piedalās 250 dalībnieku no
aptuveni 15 valstīm darba grupās „Baltu valodas: sinhronija un diahronija”, „Vēsture: avoti un
cilvēki”, „Slāvu valodas vēstures un kultūras kontekstā”, „Angļu valodas kontrastīvais un
sociolingvistiskais aspekts”, „Vācbaltu teksti: valodniecība un poētika” un ikgadējās
specializētās kultūrantropoloģiskās sekcijas.
Kopš 1996. gada Slāvu lasījumi vieno izcilus filologus un folkloristus no dažādām
valstīm, fundamentālu folkloras, slāvu literatūras un valodas pētniekus. I starptautiskajā
Komparatīvistikas kongresā 2013. gada 14. – 16. novembrī piedalījās 121 komparatīvists no 12
valstīm darba grupās „Etnolingvistika. Lingvistiskā pasaules aina”, „Kultūras atmiņas izpēte”,
„Literatūras vēsture un komparatīvistika”, „Sabiedriskās attiecības”, „Kultūra un māksla”.
Starptautiskā zinātniskā konference Zinātniskie lasījumi (līdz 2016. gadam organizēta
26 reizes); starptautiskā zinātniskā konference Slāvu lasījumi (līdz 2016. gadam organizēta 21
reižu); starptautiskais komparatīvistikas kongress (2015. gadā notika 2. reizi („Dzīvā dzīve.
Aspazija–Rainis–150”). Virziena docētāji un studējošie aktīvi piedalās ikgadējā DU
starptautiskajā zinātniskajā konferencē, kas katru gadu notiek aprīlī.
Virziena zinātniskās pētniecības īstenošanā būtiska loma ir pētījumu rezultātu
aprobācijai starptautiskās zinātniskās konferencēs (skat. docētāju dalību konferencēs 4.
pielikumā).

Diagramma 1.6.1.1. Pārskats par virziena docētāju dalību
starptautiskajās zinātniskajās konferencēs
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1.6.2. Akadēmiskā personāla zinātnisko publikāciju un izstrādātās mācību literatūras saraksts.
Izvērsts akadēmiskā personāla zinātnisko publikāciju un izstrādātās mācību literatūras
saraksts pieejams 4. pielikumā.
Humanitārā fakultāte regulāri izdod zinātnisko rakstu krājumus:
Comparative Studies (kopš 1998. gada; iekļauts EBSCO datubāzē);
Komparatīvistikas almanahs/Journal of Comparative Studies (kopš 2005. gada; iekļauts
EBSCO datubāzē);
Literatūra un kultūra: process, mijiedarbība, problēmas (kopš 2001. gada; iekļauts
EBSCO datubāzē);
Vēsture: avoti un cilvēki (kopš 1997. gada; iekļauts EBSCO datubāzē);
Valoda dažādu kultūru kontekstā (kopš 2003. gada; iekļauts EBSCO datubāzē);
Humanitāro Zinātņu Vēstnesis (kopš 2002. gada; iekļauts MLA indeksā);
Kultūras studijas (kopš 2009. gada; iekļauts EBSCO datubāzē);
Slāvu lasījumi (kopš 2000. gada).
EBSCO indeksā iekļauti šādi DU HF zinātnisko rakstu krājumi: „Literatūra un kultūra:
process, mijiedarbība un problēmas” (līdz 2015. gadam iznākuši 15 numuri), „Kultūras
studijas” (līdz 2015. gadam iznākuši 7 numuri), „Valoda dažādu kultūru kontekstā” (līdz 2015.
gadam iznākuši 25 numuri), „Vēsture: avoti un cilvēki” (līdz 2015. gadam iznākuši 18 numuri),
„Славянские чтения” (līdz 2015. gadam iznākuši 10 numuri), „Comparative Studies” (iekļauts
arī Index Copernicus) (līdz 2015. gadam iznākuši 6 numuri), žurnāls „Komparatīvistikas
Almanahs” / “Journal of Comparative Studies” (līdz 2015. gadam iznākuši 36 numuri).
Virziena docētāji ir mainījuši stratēģiju attiecībā uz publikāciju sagatavošanu un
publikācijas vietas izvēli.
Kopējā statistika liecina, ka pašnovērtējuma ziņojuma pārskata periodā virziena docētāji
izstrādājuši 587 publikācijas (skat 4. pielikumu), tai skaitā indeksos Web of Science,
Thomson Reuters, SCOPUS - 75 publikācijas.
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Diagramma 1.6.2.1. Pārskats par virziena docētāju zinātniskajām publikācijām

Diagramma 1.6.2.2. Akadēmiskā personāla izejošās mobilitātes
(pētnieciskā darba veikšanai)

Projekti par pārskata periodu (2013./2014., 2014./2015., 2015./2016. studiju gads)
(skat. virziena docētāju iesaisti projektos 4. pielikumā)
Starp lielākajiem Humanitārajā fakultātē realizētajiem projektiem kopš 2005. gada ir
Latvijas Zinātnes padomes atbalstītais projekts Letonika, Latvijas un Baltkrievijas pārrobežu
projekts Popularisation of the centres of oral history in the LV-BY cross-border area, kurš tika
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īstenots laika posmā no 2013. gada 1. marta līdz 2014. gada 30. jūnijam (piešķirtais finansējums
168 824,00 EUR); Ziemeļu Ministru padomes programmas Nordplus Neighbour finansētais
projekts Ett steg mot Sverige (Solis tuvāk Zviedrijai), kura darbības laiks ir no 2013. gada 2.
septembra līdz 2016. gada 2. septembrim (piešķirtais finansējums 44 000 EUR); The Leverhulm
Trust (Lielbritānija) finansētais projekts Re-educating Latgale Youth: The Komsomol and
Schooling in Soviet Latvia, 1944–1959, kurš tika īstenots no 2008. gada līdz 2013. gadam ar
kopējo finansējumu £ 60 172.
Eiropas pētniecības telpā DU zinātnieku darbība vēsturiski ir atpazīstama ar
fundamentāliem pētījumiem komparatīvistikā, sastatāmajā valodniecībā, mutvārdu vēsturē un
sociālajās zinātnēs, kas realizēti ar IZM, KM, VKKF, Ziemeļvalstu Ministru padomes, ES
pārrobežu sadarbības programmas finansējuma piesaisti u.c.
Pētnieciskās darbības rezultāti tiek izmantoti studiju kursu izstrādē, kā arī nosaka
studiju, bakalaura un maģistra darbu tematikas izvēli, sniedz pamatu sastatījumam ar studentu
apzināto empīrisko materiālu.
Virziena specifika nosaka ilgstošu sadarbību ar daudzu valstu vēstniecībām Latvijā
(Norvēģijas, Zviedrijas, Francijas, Izraēlas, Krievijas, Baltkrievijas, ASV, Ķīnas, Vācijas,
Polijas) un kopīgu projektu izstrādi starpkultūru jomā. DU jomas pētniekiem ir izveidojušās
noturīgas sadarbības saites mobilitāšu, konferenču, kongresu, semināru organizēšanā un citu
zinātnisko aktivitāšu nodrošināšanā, kā arī izveidoti projektu ieviešanas tīklojumi ar daudzām
ārvalstu akadēmiskajām un zinātniskajām institūcijām.
Filoloģija saslēdzas ar jautājumiem par sabiedrības identitāti un ir nozīmīgs sabiedriskās
vērtības avots jaunu produktu un tehnoloģiju radīšanā. Starptautisko projektu ietvaros un ar
valsts pētniecisko programmu finansējumu DU tiek īstenota etniskās un nācijas identitātes,
diasporas, pierobežas kultūras, pārrobežu komunikācijas un vēstures notikumu izpēte
fenomenoloģiskā un salīdzināmā griezumā, īpaši pievēršoties lokālajiem kultūras konceptiem
– latgaliskajam, sēliskajam sinhronā un diahronā, reģionālā un globālā kontekstā.
Reģionā ar mazākumtautību dominanti jomas prioritārā misija ir latviskās identitātes
uzturēšana un iedzīvināšana ar latviešu valodas, literatūras, vēstures un sociokultūras pētījumu
starpniecību. Reģiona iedzīvotāji tiek iesaistīti lauka pētījumos, lai iegūtu empīrisko materiālu
par valodas lietojumu, konfesionālo piederību, tradīcijām, masu – elitārās kultūras izpausmēm
komparatīvā aspektā, latviešu un cittautu komponentu īpatsvaru reģionā. Uz pētījumu rezultātu
bāzes iegūtās jaunās teorētiskās atziņas tiek iekļautas globālajā zinātniskajā apritē.
Reģiona analīzei un attīstībai jomā izstrādātas jaunas metodoloģiskās un metodiskās
pieejas saistībā ar latviskās identitātes reprezentāciju, uztveri un integrāciju daudznacionālā
sabiedrībā, kur pamatnācijas iedzīvotāji atrodas diasporas situācijā – Latgales reģionā tikai
aptuveni 17% procenti no iedzīvotāju kopējā skaita ir latvieši. DU ir vienīgā Latvijas zinātniskā
iestāde, kas izveidojusi, aprobējusi, ieviesusi jaunus integrācijas instrumentus mazākumtautību,
nepilsoņu, trešo valstu valstspiederīgo un bēgļu integrācijai Latvijas sabiedrībā un Eiropas
sociālekonomiskajā telpā, turpina to pilnveidi, piedāvājot daudzveidīgas valodas apguves un
adaptācijas formas integrācijai un saliedētas sabiedrības veidošanai.
2012.–2015. gadā DU veikusi 440 mazākumtautību, nepilsoņu un trešo valstu
valstspiederīgo apmācību, kas rezultējusies ar kursantu pilsonības un valsts valodas prasmes
eksāmenu kārtošanu un integrāciju Latvijas sabiedrībā. Šim nolūkam piesaistīts EEZ,
Sabiedrības integrācijas fonda un LR KM finansējums. Pilnveidota esošā latviešu valodas kā
svešvalodas un latviešu valodas kā otrās valodas apguves metodika. Izstrādāta unikāla latviešu
valodas kā svešvalodas apguves trilingvālā metodika, ieviešot „Latvijas kultūras kanona un
latviešu valodas integrētas apguves” programmu, izveidojot un ar ieteikumiem metodoloģiski
pamatojot „Latviešu valodas runātāju klubiņu” un citus integrāciju veicinošus instrumentus.
1.6.3. Studējošo iesaistīšana pētnieciskajā darbā
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Bakalaura un maģistra studiju programmās studējošie tiek iesaistīti Daugavpils
Universitātes starptautisko zinātnisko konferenču sagatavošanas pasākumos, tādējādi gūstot
pirmo pieredzi un priekpar konferenču norises specifiku un funkcijām. Maģistranti un
doktoranti piedalās Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes ikgadējā zinātniskajā
konferencē Humanitārās fakultātes Zinātniskie lasījumi un citās konferencēs, aprobējot savu
maģistra un promocijas darbu atziņas. Doktorantūras studentiem ir obligāta dalība
starptautiskajās zinātniskajās konferencēs un publikāciju sagatavošana starptautiskajiem
zinātniskajiem izdevumiem. Tās izvērtē Promocijas padome, saņemot doktora grāda
pretendentu promocijas darbus priekšaizstāvēšanai. Akadēmiskā maģistra studiju programmas
prasībās ir iestrādāta vismaz viena maģistra darba tēmas aprobācija ar uzstāšanos zinātniskajā
konferencē.
Studiju programmā studējošie iesaistās arī DU realizēto zinātnes komunikācijas
aktivitāšu īstenošanā, organizējot aktivitātes HF Jauniešu interešu izglītības skolā Humanitārā
akadēmija jauniešiem, Austrumlatvijas Literārajā akadēmijā, DU Zinātnes skolā, kā arī
Zinātnes festivāla un Zinātnieku nakts pasākumu ietvaros.
DU Humanitārās fakultātes starptautiskajā zinātniskajā konferencē „Zinātniskie
lasījumi” un DU ikgadējā starptautskajā zinātniskajā konferencē piedalās virziena studējošie,
maģistranti un doktoranti, izstrādājot un prezentējot savas tēmas gan patstāvīgi, gan sadarbībā
ar savu maģistra un doktora darbu zinātniskajiem vadītājiem. 2013. gadā doktora studiju
programmas padome iniciēja „Doktorantu sekcijas” darba grupas izveidi DU ikgadējās
zinātniskās konferences ietvaros.
Virziena studējošo dalība konferencēs:
2012.g. – 31 studējošais
2013.g. – 47 st. (aizsākās „Doktorantu sekcija” – 18 stud.)
2014.g. – 32 st. („Doktorantu sekcijā” – 5 stud.)
2015.g. – 20 st.
2016.g. – 30 st. („Doktorantu sekcijā” – 10 stud.)
Diagramma 1.6.3.1. Pārskats par studējošo dalību starptautiskajās zinātniskajās
konferencēs, ko organizē Daugavpils Universitāte
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1.7.

STUDIJU

VIRZIENA

FINANŠU

RESURSI

UN
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NODROŠINĀJUMS

1.7.1. Studiju virziena finanšu resursi un materiāltehniskā bāze
DU ir valsts dibināta izglītības iestāde, kuras finanšu resursu struktūru apstiprina Senāts.
DU saimnieciskās darbības rezultāti tiek regulāri atspoguļoti gada pārskatā un revidentu
atzinumā. DU tiek nodrošināta regulāra budžeta izpildes kontrole, kas nodrošina racionālu
resursu izlietojumu un ir pamats ilgtspējas nodrošināšanai.
Studiju virziena „Valodu un kultūras studijas, dzimtās valodas studijas un valodu
programmas” procesa nodrošināšanai DU izmanto gan valsts budžeta dotāciju, finansējumu,
kas paredzēts „Zinātniskās darbības nodrošināšanai universitāšu latviešu filoloģijas, baltu
filoloģijas un vēstures studiju programmās”, zinātniskās darbības bāzes finansējumu, gan pašu
ieņēmumus.
Ieņēmumus veido dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, studiju maksa, ES
struktūrfondu finansējums, dalības maksas semināros, konferencēs, studentu viesnīcas
pakalpojumi, citi saimnieciskās darbības ieņēmumi.
DU finanšu resursi ļauj kvalitatīvi īstenot studiju virzienu, ir atbilstoši studiju saturam
un ļauj veiksmīgi organizēt studiju procesu.
Studējošo pašpārvaldes finansējums atbilst Augstskolu likuma 53. pantam. Studējošie
var izmantot studiju un studējošā kredītus LR Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.
Akadēmiskā personāla atalgojums atbilst MK 05.07.2016. noteikumiem Nr. 445
„Pedagogu darba samaksas noteikumi”.
DU finansējums studiju virzienam „Valodu un kultūras studijas, dzimtās valodas
studijas un valodu programmas” ir pieteikams, lai nodrošinātu finansējumu mācību literatūras
iegādei un elektronisko datubāzu abonēšanai (informāciju par DU bibliotēkas piedāvātajiem
resursiem skat. zemāk šajā plāna punktā).
Studiju virziena „Valodu un kultūras studijas, dzimtās valodas studijas un valodu
programmas” katras studiju programmas viena studējošā izmaksu aprēķins skatāms 12.
pielikumā.
DSP „Literatūrzinātne” 2009./2010. studiju gadā Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta
„Atbalsts Daugavpils Universitātes doktorantūras studiju īstenošanai” ietvaros atklāta konkursa
kārtībā mērķstipendijas saņēma zinātniskā grāda pretendentes Inna Dvorecka, Irina Presņakova,
Mārīte Opincāne un 2. kursa studente Oksana Komarova. 2010./2011.studiju gadā stipendiju
saņēma zinātniskā grāda pretendentes Inna Dvorecka (darbu aizstāvējusi 2011. gada jūnijā),
Inese Valtere, Tatjana Lavrecka (darbu aizstāvējusi 2012. gada februārī) un Oksana Komarova
(darbu aizstāvējusi 2013. gadā). 2011./2012. studiju gadā stipendiju saņēma Ināra Kudrjavska
(darbu aizstāvēja 2016. gadā).
DSP „Valodniecība” 2009./2010. studiju gadā Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta
„Atbalsts Daugavpils Universitātes doktorantūras studiju īstenošanai” ietvaros atklāta konkursa
kārtībā mērķstipendijas saņēma zinātniskā grāda pretendentes Inta Vingre, Svetlana
Polkovņikova, Elvīra Isajeva un 3. studiju gada doktorante Inese Zuģicka, kā arī 2. studiju gada
doktorante Ilze Oļehnoviča (stipendiju saņēma pavasara semestrī). 2010./2011.studiju gadā
stipendiju saņēma zinātniskā grāda pretendentes Irita Saukāne (rudens semestrī) un Veronika
Ruža.
2011./2012.studiju gadā ESF stipendiju saņēma zinātniskā grāda pretendente Ilze
Oļehnoviča un 2. st. gada doktorante Kristīne Kuņicka. 2012./2013. studiju gadā ESF
mērķstipendiju saņēma 3. st. g. doktorantes Kristīne Kuņicka, Diāna Rubene, Jeļena Tretjakova.
Diāna Rubene un Jeļana Tretjakova promocijas darbus ir aizstāvējušas 2015. gadā.
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Studiju programmu materiāltehniskais nodrošinājums atbilst programmu vajadzībām un
mūsdienu tehnoloģiju iespējām. Studējošajiem ir pieejama moderna zinātniskā vide – tehniskais
aprīkojums, datori, audio un video līdzekļi, orgtehnika, telpu aprīkojums un datu bāze. Studiju
programmas realizācijai tiek izmantotas Humanitārās fakultātes auditorijas, DU lasītavas u.c.,
kā arī citi studiju procesam nepieciešamie materiāltehniskie resursi.
Studiju procesā tiek izmantotas mūsdienu apmācības metodes un tehnoloģijas, tāpēc
fakultātē ir vairākas atbilstoši aprīkotas auditorijas. Programmu realizēšanā tiek izmantota šāda
materiāltehniskā bāze mācību korpusā Vienības ielā 13:


101., 111., 301., 303., 305., 308., 309., 312., 315., 322., 405., 406., 408. aud. ir aprīkotas
ar datoru, audio un video tehniku (visās auditorijās ir interneta pieslēgums);



101., 301., 307., 313. aud. ir aprīkotas ar interaktīvo tāfeli;



305. aud. ir iekārtots lingafonijas kabinets;



301., 308. aud. ir sinhronās tulkošanas iekārta (kopā ar aprīkojumu 60 cilvēkiem un
iespēju tulkot trīs valodās) un videokonferences iekārta;



324.aud. ir iekārtota datorklase (11 datori, skeneris, printeris); tulkotāju apmācībai ir
iegādātas 10 licences SDL Trados programmai, kas arī tiek izmantotas studiju procesā.



vēl 7 datori ir pieejami 101. aud., 5 – 406. aud.

Studiju un pētnieciskajam darbam studējošajiem ir iespējams izmantot arī portatīvos
datorus, video un audio ierakstīšanas un atskaņošanas tehniku. Tātad DU materiāli tehniskā
bāze pilnībā nodrošina studiju programmu realizācijas un turpmākās attīstības iespējas.
Lai nodrošinātu augstākās izglītības pieejamību personām ar kustību traucējumiem,
Daugavpils Universitātes mācību korpuss Vienības ielā 13, kopmītnes Parādes ielā 11 ir
aprīkotas ar uzbrauktuvi un kāpņu pacēlāju. Savukārt mācību korpusā Parādes ielā 1 ir pieejams
lifts.
Daugavpils Universitātē ir īstenots projekts „Daugavpils Universitātes studiju
programmu kvalitātes uzlabošana un vides pieejamības nodrošināšana”, ko līdzfinansē Eiropas
reģionālās attīstības fonds (ERAF) un tā ietvaros noritēja DU infrastruktūras modernizēšana un
pielāgošana personām ar īpašām vajadzībām, tādējādi uzlabojot vides pieejamību personām ar
funkcionāliem traucējumiem (kustību, redzes, dzirdes, garīga rakstura traucējumiem):


mācību korpusos Vienības ielā 13, Parādes ielā 1, DU mācību bāzē „Ilgas” notikusi
telpu pielāgošana personām ar īpašām vajadzībām. Mācību auditorijas ir pieejamas
cilvēkiem ratiņkrēslos – ierīkoti lifti un pacēlājs, likvidēti sliekšņi, piemērots durvju
platums.



izveidota bērnistaba, kas paredzēta studējošajiem jaunajiem vecākiem – mazuļa
pārtīšanai un barošanai, un rotaļistaba – studējošo vecāku bērnu nodarbināšanai lekciju
laikā.

Bibliotēka
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DU bibliotēkas fonds ir 288681 vienības, to veido:

Tabula 1.7.2.1. DU bibliotēkas fonds
grāmatas
periodiskie izdevumi
pārējie izdevumi
filoloģijas nozarē:
literatūrzinātnē
valodniecībā
daiļliteratūra

242028
32096
14557
31677
18393
29674
77319

Lielākā daļa no tiem ir e-kataloģizēta. Studiju programma ir nodrošināta ar
periodiskajiem izdevumiem latviešu, angļu, krievu, vācu u. c. valodās.
Studiju procesa un studējošo zinātniskā darba pilnveidošanai DU bibliotēkā tiek
izmantotas jaunās tehnoloģijas:
 interneta pieslēgums lasītavās t. sk. bezvadu, katedru kabinetos;


elektroniskais katalogs ALISE (Advanced Library Information Service);



automatizēta lasītāju apkalpošanas sistēma: grāmatu pasūtīšana, rezervēšana un
abonēšanas termiņa pagarināšana;



datori, printeri, skeneri, kopējamās iekārtas, multifunkcionālās iekārtas;



grāmatu nodošanas iekārta, kas ļauj nodot grāmatas ārpus bibliotēkas darba laika.
Tabula 1.7.2.2. DU bibliotēkas piedāvātās datubāzes

Nosaukums

Raksturojums

Pieejamības vieta

Interneta adrese

Letonika

Uzziņu un tulkošanas
sistēma internetā
Humanitāro un sociālo
zinātņu datubāze

Visā DU datortīklā

www.letonika.lv

Visā DU datortīklā

www.cambridge.org

Daudznozaru datu bāze
Nacionālās ziņu
aģentūras resursi
Aktuāla informācija
svarīgākajās Latvijas
biznesa nozarēs
Daudznozaru datu bāze

Visā DU datortīklā
Lasītavās

http://search.epnet.com
www.leta.lv

Lasītavās

www.nozare.lv

Visā DU datortīklā

www.sciencedirect.com

Cambridge
Journals
Online
EBSCO
LETAs arhīvs
NOZARE.LV

Science Direct

41

Scopus

Daudznozaru zinātnisko
publikāciju
bibliogrāfiskās un
citēšanas informācijas
datubāze

Visā DU datortīklā

www.scopus.com

Web of
Science

Daudznozaru datubāze
piedāvā plašas
meklēšanas, atlases un
rezultātu analīzes
iespējas
Laikrakstu bibliotēka

Visā DU datortīklā

www.webofknowledge.com

Lursoft

BIBLIOTĒKAS DARBA LAIKI
Nosaukums

Adrese

Darba laiks

Abonements

Parādes iela 1

10.00 – 12.00 13.00 – 15.00
30.09.2016. slēgts(spodrības diena)

Humanitāro un
mākslu zinātņu
abonements

Vienības iela 13, 117

10.00 – 12.00 13.00 – 15.00
30.09.2016. slēgts(spodrības diena)

Lasītava

Parādes iela 1

9.00 – 18.00
30.09.2016. slēgta(spodrības diena)

Humanitāro un
mākslu zinātņu
lasītava

Vienības iela 13, 116

9.00 – 18.00
30.09.2016. slēgta(spodrības diena)

Bibliogrāfijas un
informācijas
Vienības iela 13, 115
sektors

9.00 – 12.00 13.00 – 17.00
30.09.2016. slēgts(spodrības diena)

Bibliotēka strādā no pirmdienas līdz piektdienai, brīvdienas – sestdiena, svētdiena.
Mēneša pēdējā piektdiena – spodrības diena (bibliotēka lietotājiem slēgta).
Ievērojams zinātniskās literatūras fonds ir Latgales Centrālajā bibliotēkā. Izstrādājot
promocijas darbus, doktoranti izmanto citu bibliotēku: Latvijas Nacionālās bibliotēkas, Latvijas
Akadēmiskās bibliotēkas, Viļņas Universitātes bibliotēkas, Varšavas Universitātes bibliotēkas,
Helsinku Universitātes bibliotēkas, Krievijas Nacionālās bibliotēkas (Sanktpēterburga), Krievijas
Valsts bibliotēkas (Maskava) u.c. fondus.
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1.7.2. Studiju virzienā iesaistītās struktūrvienības
Tabula 1.7.2.1. Studiju virzienā iesaistītās struktūrvienības un to uzdevumi
1.

Humanitārā
fakultāte, Angļu
filoloģijas
un
translatoloģijas
katedra

Angļu filoloģijas un translatoloģijas katedra ir atbildīga par ABSP „Filoloģija (angļu
filoloģija)”, AMSP „Filoloģija (angļu filoloģija)”, DSP „Valodniecība”, DSP
„Literatūrzinātne”, ABSP „Filoloģija (latviešu, krievu filoloģija)” studiju satura un
attīstības plānošanu. Struktūrvienība nodrošina lielāko daļu no studiju programmā
ABSP „Filoloģija (angļu filoloģija)” īstenotajiem A daļas studiju kursiem, kā arī
piedalās AMSP „Filoloģija (angļu filoloģija)”, DSP „Valodniecība”, DSP
„Literatūrzinātne”un ABSP „Filoloģija (latviešu, krievu filoloģija)” īstenošanā.
Struktūrvienības galvenais uzdevums ir izglītot augsti kvalificētus speciālistus angļu
filoloģijā un tās apakšnozarēs. Angļu filoloģijas un translatoloģijas katedrai studiju
virziena realizācijā ir konkrēti uzdevumi:


studiju procesa nodrošināšana
o

o
o
o

docēt ABSP „Filoloģija (angļu filoloģija)”, AMSP „Filoloģija (angļu
filoloģija)”, DSP „Valodniecība”, DSP „Literatūrzinātne”, ABSP
„Filoloģija (latviešu, krievu filoloģija)” studiju plānos paredzētos studiju
kursus, kuri atbilst struktūrvienības zinātniskajai specializācijai, tās
personāla kompetencei un darba specifikai, komplektēt studiju kursu
realizēšanai nepieciešamo personālu un nepieciešamības gadījumā
uzaicināt viesdocētājus, iesaistīt studiju procesa nodrošināšanā Fulbraita
stipendiātus (ASV);
nodrošināt lekciju, semināru, praktisko nodarbību kvalitatīvu vadīšanu
struktūrvienības realizētajos studiju kursos, pieņemt ieskaites un
eksāmenus, piedalīties gala un noslēguma pārbaudījumu komisijās;
sniegt studējošajiem konsultācijas docētajos studiju kursos;
vadīt un recenzēt studiju, bakalaura, maģistra un promocijas darbus;



metodiskais darbs:
o veikt ar studiju programmas studiju kursu īstenošanu saistīto metodisko
darbu, proti, gatavoties lekcijām, semināriem un praktiskajām nodarbībām;
o organizēt un kontrolēt studējošo patstāvīgo darbu, t.i., veikt referātu,
kontroldarbu u.c. rakstu darbu pārbaudi docētajos studiju kursos;
o izstrādāt studiju kursu izdales un prezentācijas materiālus;
o apkopot akadēmiskā darba pieredzi un nodrošināt studiju metodisko
līdzekļu izstrādi;



zinātniski pētnieciskais darbs:
o veikt zinātniski pētniecisko darbu saskaņā ar katedras profilējošajiem
pētnieciskajiem virzieniem (salīdzināmā un sastatāmā lingvistika,
sociolingvistika, literatūras teorija, cittautu literatūras vēsture);
o sagatavot, vadīt un izpildīt zinātniski pētnieciskus projektus un
līgumdarbus;
o apkopot pētījumu rezultātus, sagatavot konferenču tēzes, publikācijas un
monogrāfijas, piedalīties un uzstāties konferencēs un simpozijos;
o recenzēt un rediģēt zinātniskās publikācijas;
o piedalīties zinātnes pārneses un komunikācijas pasākumos un aktivitātēs;
o iepazīstināt studējošos ar jaunākajiem pētījumiem un attīstības tendencēm
angļu filoloģijā (valodniecībā un literatūrzinātnē);
o piedāvāt studējošajiem studiju, bakalaura un maģistra darbu pētījumu
tematiku angļu filoloģijā (valodniecībā un literatūrzinātnē), ņemot vērā
katedras docētāju zinātnisko specializāciju, kompetenci un kvalifikāciju;
o iesaistīt studējošos zinātnisko pētījumu veikšanā, sniegt studējošajiem
konsultācijas zinātniski pētnieciskajā darbā;



organizatoriskais darbs:
o
sagatavot un iesniegt priekšlikumus ABSP „Filoloģija (angļu filoloģija)”
un AMSP „Filoloģija (angļu filoloģija)”satura un docēto studiju kursu
pilnveidei;
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apkopot priekšlikumus par studiju programmu satura un studiju kursu
pilnveidošanu un izmaiņām, nodrošināt to virzību uz apstiprināšanu
saskaņā ar DU noteikto kārtību;
o
piedalīties studiju virziena „Valodu un kultūras studijas, dzimtās valodas
studijas un valodu programmas” padomes darbā un ar tā novērtēšanu un
attīstības plānošanu saistīto jautājumu izlemšanā DU HF Domē;
o
sadarboties ar augstskolām, citām izglītības un pētniecības institūcijām,
vēstniecībām un informācijas centriem Latvijā un ārvalstīs (Latvijas
Universitāte, Mursijas Universitāte, Viļņas Universitāte, Tartu
Universitāte u.c., ASV vēstniecība, Britu Padome, ASV Informācijas
centrs u.c.),
o
organizēt ABSP „Filoloģija (angļu filoloģija)” studējošo, absolventu un
darba devēju aptaujas;
o
nodrošināt studiju programmu direktoru un atbildīgo par studiju
programmu obligātās izvēles daļu izvirzīšanu un tiem paredzēto uzdevumu
izpildi.
Katedras docētāji ir iesaistīti ABSP „Filoloģija” (apakšprogrammu „Latviešu
filoloģija ar specializāciju”, „Latviešu filoloģija ar otro valodu” un „Angļu/ krievu
filoloģija ar otro valodu: latviešu”, A, B, C daļa), ABSP „Austrumeiropas kultūras
un biznesa sakari” (A, B daļa), AMSP „Filoloģija” (A, B daļa), PMSP „Starpkultūru
attiecības” (A, B daļa), DSP „Literatūrzinātne” realizēšanā.
o

2.

Humanitārā
fakultāte,
Latviešu
literatūras
un
kultūras katedra

Piedalās studējošo izglītošanā, nodrošinot kvalitatīvu studiju, zinātniskā un
metodiskā darba organizāciju akadēmiskās un profesionālās izglītības ieguvei
humanitāro zinātņu jomā.
Organizē un vada studējošo zinātniski pētniecisko darbu (studiju, bakalaura, maģistra
un promocijas darbu) izstrādi, kvalifikācijas un akadēmiskās prakses.
Izvērtē un analizē studiju darba rezultātus, tādējādi apzinot nepieciešamo studiju
kvalitātes uzlabošanai.
Docētāji seko novitātēm literatūrzinātnē, folkloristikā, kultūras antropoloģijā u.c.
humanitārajās jomās, piedalās ERASMUS+ mobilitātēs, tādējādi pilnveidojot savu
profesionālo kvalifikāciju un kompetenci.
Veic pētniecisko darbu, piedaloties un organizējot starptautiska mēroga konferences,
zinātniskos seminārus Latvijā un ārvalstīs, izstrādājot zinātniskās un metodiskās
publikācijas, izdodot zinātniskos rakstu krājumus un monogrāfijas.
Iesaistās daudzveidīgu Latvijas un starptautiska mēroga projektu realizēšanā un
zinātnes pārneses aktivitātēs.
Organizē un piedalās zinātnes komunikācijas pasākumos.
Iesaistās tālākizglītības un profesionālās pilnveides kursu sagatavošanā un
realizēšanā.

3.

Humanitārā
fakultāte,
Latviešu valodas
katedra

Katedras docētāji ir iesaistīti studējošo izglītošanā vairākās studiju programmās:
- ABSP„Filoloģija” („Latviešu filoloģija” A, B, C daļas kursu realizēšanā
un „Latviešu valoda kā otrā valoda” B daļas realizēšanā),
- AMSP „Filoloģija” („Latviešu filoloģija” un „Salīdzināmā un sastatāmā
filoloģija” A un B daļas realizēšanā),
- DSP „Valodniecība” A un B daļas realizēšanā,
- ABSP „Austrumeiropas kultūras un biznesa sakari” B daļas realizēšanā.
Docētāji nodrošina kvalitatīvu studiju un metodisko darbu,
pētniecisko darbu.
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vada studējošo

Studiju procesa un programmu uzlabošanai docētāji pilnveido savu kvalifikāciju
(ERASMUS+ mobilitātes, sadarbības projekti u. c.), seko novitātēm lingvistikā, veic
zinātniskus pētījumus un izstrādā publikācijas, realizē pētījumu rezultātu pārnesi uz
studiju procesu.
Piedalās zinātniskās komunikācijas aktivitātēs un iniciatīvās.

4.

Humanitārā
fakultāte,
Rusistikas
un
slāvistikas katedra

Katedras docētāji ir iesaistīti studējošo izglītošanā ABSP „Filoloģija (krievu
filoloģija)”, ABSP „Austrumeiropas kultūras un biznesa sakari”, AMSP „Filoloģija
(krievu filoloģija)”, PMSP „Starpkultūru attiecības”, DSP „Valodniecība”, DSP
„Literatūrzinātne”;
pilnveido akadēmisko un profesionālo studiju programmas (ABSP „Austrumeiropas
kultūras un biznesa sakari”, ABSP „Filoloģija (krievu filoloģija)”, AMSP
„Filoloģija”, PMSP „Starpkultūru attiecības”, DSP „Valodniecība”, DSP
„Literatūrzinātne”;
seko studiju gaitai un organizē studējošo zināšanu pārbaudi un novērtēšanu, izvērtē
un analizē studējošo studiju sasniegumus, studējošo un absolventu aptaujas
rezultātus;
vada studiju, bakalaura, maģistra, promocijas darbu izstrādi un kvalifikācijas vai
akadēmiskās prakses;
veicina docētāju kvalifikācijas celšanu (piedalīšanās ERASMUS+ programmā) un
jaunu mācībspēku piesaisti;
izstrādā studiju kursu programmas, mācību, metodiskos materiālus un līdzekļus (t.sk.
ārvalstu studējošajiem);
piedalās zinātnes komunikācijas iniciatīvās un zinātnisko aktivitāšu organizēšanā
(starptautiskās zinātniskās konferences „Slāvu lasījumi”, „L.Dobičina lasījumi”,
katedras semināri);
veicina studējošo zinātnisko darbu un paaugstina tā kvalitāti, piesaistot studentus
dalībai katedras konferencēs, projektos un organizējot studentu seminārus un
konferences;
veido saikni ar izglītības un zinātniski pētnieciskajām iestādēm Latvijā un ārvalstīs:
Latvijas Universitātes FMZF Slāvu filoloģijas nodaļu; Belostokas Universitāti,
Jagelonas Universitātes Slāvistikas institūtu, Varšavas Universitātes Slāvu institūtu,
Lodzas Universitāti, Silēzijas Universitāti (Polija); Grasas Universitāti (Austrija);
Monsas Universitāti un Leuvenas Universitāti (Beļģija); Veronas Universitāti
(Itālija); Queen Mary University of London (Lielbritānija); Sanktpēterburgas
Kultūras un mākslas universitāti, A. Hercena Krievijas Valsts Pedagoģisko
universitāti, Krievijas Valsts Humanitāro universitāti, Maskavas pilsētas
pedagoģisko universitāti, Pleskavas Valsts pedagoģisko universitāti, Tveras Valsts
universitāti, Krievijas Zinātņu akadēmijas Slāvu pētījumu institūtu (Krievija);
Tallinas Universitātes Slāvu nodaļu, Tartu Universitāti (Igaunija); Vitebskas
Pedagoģisko universitāti, Grodņas Valsts universitāti (Baltkrievija); Viļņas
Universitāti, Viļņas Pedagoģisko universitāti (Lietuva);
iesaistās dažādos projektos („Learn Russian in the European Union”, „Krievu valoda,
literatūra un kultūra citvalodu telpā”, „Kultūra un identitāte Latvijā: mantojums un
mūsdienu prakse”, „Atbalsts EQAR (European Quality Assurance Register for
Higher Education / Eiropas augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas reģistrs);
veicina katedras docētāju publikāciju skaita palielināšanu starptautiski pieejamās
datu bāzēs (ERIH, SCOPUS, Web of Science u.c.);
sekmē informācijas apmaiņu ar darba devējiem un katedras darba reklamēšanu
Latgales skolās, plašsaziņas līdzekļos, Internetā;
pilnveido un papildina materiālo katedras bāzi.
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5.

Humanitārā
fakultāte,
Svešvalodu
katedra

Svešvalodu katedra ir atbildīga un nodrošina ABSP „Filoloģija (angļu, krievu,
latviešu filoloģija)” īstenoto B daļas studiju kursu studiju satura un attīstības
plānošanu, kā arī piedalās DSP „Valodniecība” un DSP „Literatūrzinātne”
īstenošanā. Svešvalodu katedrai studiju virziena realizācijā ir konkrēti uzdevumi:















6.

Humanitārā
fakultāte,
Vēstures katedra

nodrošināt ABSP „Filoloģija (angļu, krievu, latviešu filoloģija)” paredzēto
studiju kursu otrajās svešvalodās (angļu, franču, spāņu, vācu vai zviedru
valodās) kvalitatīvu apguvi;
komplektēt studiju kursu realizēšanai nepieciešamo personālu un
nepieciešamības gadījumā uzaicināt un iesaistīt studiju procesa nodrošināšanā
viesdocētājus no Francijas, Spānijas, Vācijas vai Zviedrijas;
nodrošināt zinātnisko un metodisko darbu akadēmiskās un profesionālās
izglītības ieguvei, proti, nodrošināt lekciju, semināru, praktisko nodarbību
kvalitatīvu vadīšanu struktūrvienības realizētajos studiju kursos; veikt ar studiju
programmu studiju kursu īstenošanai nepieciešamo metodisko darbu (gatavoties
praktiskajām nodarbībām, lekcijām un semināriem, izstrādāt studiju kursu
izdales un prezentācijas materiālus); pieņemt ieskaites un eksāmenus; piedalīties
gala un noslēguma pārbaudījumu komisijās; sniegt studējošajiem konsultācijas
docētajos studiju kursos; organizēt un kontrolēt studējošo patstāvīgo darbu
(referātus, kontroldarbus u.c. rakstu darbus docētajos studiju kursos);
veikt zinātniski pētniecisko darbu un apkopot pētījumu rezultātus, sagatavojot
konferenču tēzes, publikācijas un monogrāfijas, piedaloties un uzstājoties
konferencēs un simpozijos, tādējādi iepazīstinot studējošos ar jaunākajiem
pētījumiem un attīstības tendencēm filoloģijā (valodniecībā, literatūrzinātnē un
translatoloģijā);
sagatavot, vadīt un izpildīt zinātniski pētnieciskus projektus un līgumdarbus, lai
gūtu mūsdienīgas zinātniskās un metodiskās atziņas;
recenzēt un rediģēt zinātniskās publikācijas;
iesaistīt studējošos zinātnisko pētījumu veikšanā un sniegt studējošajiem
konsultācijas zinātniski pētnieciskajā darbā;
sagatavot un iesniegt priekšlikumus ABSP „Filoloģija (angļu, krievu, latviešu
filoloģija)” studiju programmu satura un docēto studiju kursu pilnveidei un
izmaiņām un nodrošināt to virzību uz apstiprināšanu saskaņā ar DU noteikto
kārtību;
organizēt un piedalīties zinātnes pārneses un komunikācijas pasākumos un
aktivitātēs, DU Informācijas dienās un svešvalodu popularizēšanas pasākumos
sadarbībā ar DU struktūrvienībām, vēstniecībām, kā arī Latvijas un ārvalstu
izglītības un kultūras institūcijām, proti, Valodu diena, Frankofonijas svētki,
Lūcijas diena, Vācijas kultūras pavasaris u.c.;
attīstīt un uzturēt kontaktus ar Latvijas, ārvalstu augstskolām, katedrām un citām
izglītības un pētniecības iestādēm, vēstniecībām, svešvalodu apmācības
veicināšanas centriem Latvijā un ārvalstīs.

Katedras docētāji ir iesaistīti studējošo izglītošanā studiju programmās ABSP
„Filoloģija”, ABSP „Austrumeiropas kultūras un biznesa sakari”, PMSP
„Starpkultūru attiecības”.
Iesaistās daudzveidīgu Latvijas un starptautiska mēroga projektu realizēšanā.
Piedalās zinātnes pārneses un komunikācijas pasākumos un aktivitātēs.
Studiju procesa un programmu uzlabošanai docētāji pilnveido savu kvalifikāciju
(ERASMUS+ mobilitātes, sadarbības projekti u. c.).

7.

Dabaszinātņu un Mg. dat. M. Aleksejevs nodrošina A daļas studiju kursu „Civilā aizsardzība” ABSP
„Filoloģija”, ABSP „Austrumeiropas kultūras un biznesa sakari”.
matemātikas
fakultāte, Fizikas
un matemātikas
katedra
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8.

Dabaszinātņu un Mg. vid. I. Pučkina nodrošina A daļas studiju kursu „Vides aizsardzība” ABSP
„Filoloģija”, ABSP „Austrumeiropas kultūras un biznesa sakari”.
matemātikas
fakultāte, Ķīmijas
un metemātikas
katedra

9.

Izglītības
un
vadības fakultāte,
Pedagoģijas
un
pedagoģiskās
psiholoģijas
katedra

Katedras docētāji ir iesaistīti studējošo izglītošanā ABSP „Austrumeiropas kultūras
un biznesa sakari” un PMSP „Starpkultūru attiecības”.
Iesaistās daudzveidīgu Latvijas un starptautiska mēroga projektu realizēšanā.
Piedalās zinātnes pārneses un komunikācijas pasākumos un aktivitātēs.
Studiju procesa un programmu uzlabošanai docētāji pilnveido savu kvalifikāciju
(ERASMUS+ mobilitātes, sadarbības projekti u. c.).

10. Sociālo zinātņu Mg. oec. G. Vanags nodrošina B daļas studiju kursu „Uzņēmējdarbības ekonomika”
PMSP „Starpkultūru attiecības”.
fakultāte,
Ekonomikas un
socioloģijas
katedra
11. Sociālo zinātņu Katedras docētāji ir iesaistīti studējošo izglītošanā ABSP „Austrumeiropas kultūras
fakultāte, Tiesību un biznesa sakari” un PMSP „Starpkultūru attiecības”.
katedra
12. Humanitāro
un Dr. paed., pētn. I. Ostrovska nodrošina A daļas studiju kursu „Mārketinga pamati”
sociālo
zinātņu un B daļas studiju kursu „Menedžments” ABSP „Austrumeiropas kultūras un biznesa
sakari”.
institūts,
Ilgtspējīgas
izglītības centrs
13. Humanitāro
un KPC pētnieki ir iesaistīti studējošo izglītošanā studiju programmās ABSP
sociālo
zinātņu „Filoloģija”, ABSP „Austrumeiropas kultūras un biznesa sakari”, PMSP
„Starpkultūru attiecības”, DSP „Literatūrzinātne”, DSP „Valodniecība”.
institūts, Kultūras
pētījumu centrs
14. Humanitāro
un
sociālo
zinātņu
institūts, Sociālo
pētījumu centrs

Dr.oec. ,vad. pētn. O. Lavriņenko ir iesaistīta studējošo izglītošanā studiju
programmā ABSP „Austrumeiropas kultūras un biznesa sakari”, nodrošinot divus A
daļas studiju kursus. Mg.oec., pētn. V. Šipilova nodrošina vienu A daļas studiju kursu
ABSP „Austrumeiropas kultūras un biznesa sakari”.
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1.7.3. Studiju virzienā iesaistītā palīgpersonāla raksturojums
Tabula 1.7.3.1.Studiju virzienā iesaistītais palīgpersonāls
N.p.
k.

1
.

PamaVārds, uzvārds

Ilona Mačevska

Amats

lietvede

DU fakultāte,
struktūrvienība

Veicamie uzdevumi

Humanitārās fakultātes
dekanāts

Pārzināt un laikus kārtot fakultātes
lietvedību;
pārraudzīt ar struktūrvienību
darbību saistītos jautājumus;
nodrošināt fakultātes informācijas
apstrādi, tās ievadīšanu un
glabāšanu datorsistēmā;
nodrošināt informācijas apmaiņu
un dokumentu apriti starp fakultāti
un
fakultātes struktūrvienībām,
fakultāti un universitātes
struktūrvienībām atbilstoši DU
iekšējiem normatīvajiem aktiem;
uzglabāt dokumentus, izgatavot
dokumentu norakstus, kopijas un
izrakstus;
fiksēt studējošo studiju rezultātus
un ievadīt tos DUIS;
nodrošināt bakalaura, maģistra,
profesionālās augstākās izglītības
maģistra studiju programmās
studējošo datu apstrādi, rīkojumu
projektu sagatavošanu un
ievadīšanu DUIS; sagatavot
studiju kartes;
sagatavot statistikas
atskaites,izmantojot DUIS;
sniegt studējošajiem, docētājiem
un apmeklētājiem nepieciešamo
informāciju par studiju darba
organizācijas jautājumiem;
nosūtīt, saņemt un reģistrēt
fakultātei adresēto korespondenci
un dokumentus;
sagatavot un nodot lietas arhīvā.

ta
darba
vieta

DU
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Pārzināt un laikus kārtot fakultātes
lietvedību, pārraudzīt ar
struktūrvienību darbību saistītos
jautājumus, nodrošināt
informācijas apmaiņu un
dokumentu apriti starp fakultāti un
fakultātes struktūrvienībām,
fakultāti un universitātes
struktūrvienībām atbilstoši DU
iekšējiem normatīvajiem aktiem;
veikt Humanitārās fakultātes
Stipendiju piešķiršanas
apakškomisijas sekretāra
pienākumus;
sadarbībā ar prodekāniem
sagatavot nodarbību un
pārbaudījumu sarakstus;
sadarbībā ar prodekāniem
sagatavot diplomus un diplomu
pielikumus, atbilstoši fakultātes
dekāna rīkojumam;

2
.

Eva Kasparenoka

pārvaldes
sekretāre

DU

Humanitārās fakultātes
dekanāts

nodrošināt doktora studiju
programmās studējošo datu
apstrādi, rīkojumu projektu
sagatavošanu un ievadīšanu DUIS;
sagatavot bakalaura, maģistra,
profesionālā maģistra un doktora
studiju programmu studējošo
akadēmiskās izziņas un studiju
kartes;
sniegt studējošajiem, docētājiem
un apmeklētājiem nepieciešamo
informāciju par studiju darba
organizācijas jautājumiem;
saņemt un reģistrēt fakultātei
adresēto korespondenci un
dokumentus;
iesaistīties fakultātes publicitātes
aktivitātēs;
gramatiski pareizi un noteiktos
termiņos sagatavot ar fakultātes
studiju darbu saistītos dokumentus
datorsalikumā;
rūpēties par preču un materiālu,
kas nepieciešami lietvedības un
studiju darbam, pasūtīšanu;
uzņemties materiālo atbildību par
dekanātā esošo inventāru un
materiālajām vērtībām.
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3.

Jana Butāne-Zarjuta

literārā redaktore

DU

Humanitārās fakultātes
dekanāts

Veikt zinātnisku un publicistikas
tekstu literāru rediģēšanu, tekstu
noformēšanu un sakārtošanu (HF
regulāri izdod septiņus ikgadējus
zinātnisko
rakstu
krājumus
„Comparative
Studies”,
„Komparatīvistikas almanahs /
Journal of Comparative Studies”,
„Literatūra un kultūra: process,
mijiedarbība,
problēmas”,
„Vēsture: avoti un cilvēki”,
„Valoda
dažādu
kultūru
kontekstā”, „Kultūras studijas”,
„Slāvu lasījumi”, monogrāfijas un
citus izdevumus);
sagatavot
manuskriptus
iesniegšanai izdevniecībā;
līdzdarbojoties ar citām HF
struktūrvienībām,
nodrošināt
fakultātes zinātniskās aktivitātes,
starptautisku
kongresu
(Komparatīvistikas
kongress),
konferenču
(HF
Zinātniskie
lasījumi, Slāvu lasījumi) un citu
pasākumu organizēšanu.

4
.

Tatjana Konopeļko

tehniskā
speciāliste

DU

Humanitārās fakultātes
dekanāts
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Nodrošināt darbu auditorijās ar
apmācības
un
prezentācijas
tehniskajiem līdzekļiem (audio,
miksera
pulti,
mikrofonu,
diktofonu, foto un videokameru,
DVD, VHS, projekcijas aparatūru
u. c. tehniku);
strādāt
ar
mikrofonu
un
akustiskajām sistēmām;
nodrošināt
tehniski
aprīkoto
auditoriju un auditoriju ar sinhronā
tulkojuma aparatūru un VKS
(video
konferenču
sistēma)
ekspluatāciju semināru, kongresu,
konferenču,
lekciju,
studiju
procesa laikā;
sniegt
metodisku
palīdzību
docētājiem, nodrošinot darbu
tehniski aprīkotajās auditorijās,
lingafonijas kabinetā;
nodrošināt sinhronā tulkojuma
sistēmas darbību un VKS;
pārzināt
iepriekšminēto
aprīkojumu,
tam
izvirzītās
tehniskās
prasības,
tehniskos
raksturojumus,
aprīkojuma
pamatuzdevumus,
mūsdienu
komunikācijas
un
apmācības
tehnisko līdzekļu ekspluatācijas
noteikumus;
sadarboties
ar
servisa
organizācijām
aprīkojuma
remontdarbu,
garantijas
jautājumos, kontrolēt remontdarbu
izpildi.

Uzturēt un administrēt datoru
tīklus, tai skaitā datortehniku,
lietojumprogrammas un visu veidu
konfigurācijas;
diagnosticēt problēmas aparatūrai
un programmatūrai;
nodrošināt informācijas
aizsardzību un drošību;

5
.

Vita Mendriķe

datortīklu
administratore

DU

Humanitārās fakultātes
dekanāts

sniegt tehnisko un konsultatīvo
atbalstu lietotājiem, kā arī
koordinēt piekļuvi datortīklam un
tā izmantošanu;
nodrošināt pasākumu ar sinhrono
tulkošanu norises tehnisko
atbalstu;
nodrošināt videokonferenču
tehnisko atbalstu;
uzturēt kārtībā pārnēsājamās un
stacionārās aparatūras aprīkojumu
(no atskaņošanas līdz
vizualizācijai) semināru,
konferenču u.c. HF pasākumu
laikā.
Piedalīties studiju procesa
nodrošināšanā ABSP „ Filoloģija
(latviešu filoloģija)”, AMSP
„Filoloģija (latviešu filoloģija)”;
palīdzēt docētājiem nodrošināt
katedras studiju procesu, pēc viņu
lūguma sagatavot nodarbībām
nepieciešamos
materiālus
un
tehniskos līdzekļus;
veidot un uzturēt kārtībā katedras
bibliotēku;

6
.

Astrīda Putāne

lietvedības
sekretāre

DU

Humanitārā fakultāte,
Latviešu literatūras un
kultūras katedra

rūpēties par inventāra, tehnisko un
citu mācību līdzekļu uzturēšanu
darba kārtībā;
veikt ar katedras darbu saistītus
datordrukas darbus;
apkopot un izplatīt elektroniski
iesniegto dokumentāciju katedras
darba vajadzībām;
izsniegt studentiem un docētājiem
pieprasīto literatūru;
iesniegt
katedras
vadītājam
priekšlikumus
par
darba
pilnveidošanu.
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7
.

Inguna Teilāne

lietvedības
sekretāre

DU

Humanitārā fakultāte,
Latviešu valodas
katedra

Nodrošināt ar ABSP „Filoloģija
(latviešu filoloģija)” un DSP
„Valodniecība” realizēšanu
saistītās informācijas ievadi DUIS
sistēmā;
piedalīties studiju procesa
nodrošinājumā, iesaistoties studiju
procesam nepieciešamo
palīgmateriālu izveidē;
piedalīties katedras docētāju un
studējošo konferenču, sanāksmju,
semināru organizēšanā;
sniegt studējošajiem nepieciešamo
informāciju, izsniegt pieprasīto
literatūru un metodiskos
materiālus;
pārraudzīt studiju procesā
nepieciešamās materiālās vērtības.

nodrošināt katedras
dokumentācijas savlaicīgu un
pareizu noformēšanu un
uzglabāšanu;
palīdzēt katedras vadītājam
pārraudzīt darbvedības
jautājumus;
piedalīties studiju procesa
nodrošināšanā ABSP
„Austrumeiropas kultūras un
biznesa sakari”, ABSP „ Filoloģija
(krievu filoloģija)”, AMSP
„Filoloģija (krievu filoloģija)”,
PSMP „Starpkultūru attiecības” ,
DSP „Literatūrzinātne”;
sagatavot nodarbībām
nepieciešamos materiālus
(kserokopijas, ilustratīvo
materiālu, grāmatas u.tml.);

8
.

Gaļina Vasiļkova

lietvedības
sekretāre

DU

Humanitārā fakultāte,
Rusistikas un
slāvistikas katedra

palīdzēt docētājiem prezentāciju
un mācību filmu sagatavošanā un
demonstrēšanā lekciju un
semināru laikā;
izsniegt studentiem un docētājiem
literatūru un metodiskos
materiālus no katedras un KVKC
bibliotēkas fondiem;
sniegt konsultācijas studiju darbu,
bakalaura, maģistra darbu,
promocijas darbu noformēšanas
jautājumos;
piedalīties katedras studējošo
piesaistes pasākumu organizēšanā
skolēniem (konkursi, intelektuālās
spēles utt.);
piedalīties katedras starptautisko
konferenču (Slāvu lasījumi,
Dobičina lasījumi), sanāksmju un
zinātnisko semināru organizēšanā;
piedalīties katedras un KVKC
projektu sagatavošanā un
īstenošanā.
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9
.

Inesa Antonova

lietvedības
sekretāre

DU

Humanitārā fakultāte,
Angļu filoloģijas un
translatoloģijas katedra,
Svešvalodu katedra

Dalība studiju un pētnieciskā darba
organizēšanā, t.i.
o saskaņā ar struktūrvienību
vadītāju vai akadēmiskā personāla
norādījumiem
sagatavot
nodarbībām
un
pētījumiem
nepieciešamo pieejamo zinātnisko
un uzziņu literatūru, materiālus;
o ar studiju procesa organizāciju
un norisi saistīto lietvedības
dokumentu sakārtošana un aprites
nodrošināšana;
o studējošo sekmības rādītāju
(gala pārbaudījumu protokolu un
rezultātu) ievadīšana DUIS;
o katedru vadītāju rīkojumu un
lēmumu sagatavošana un to
elektroniskās
aprites
nodrošināšana;
o nodrošināt komunikāciju starp
DU
administrāciju,
katedru
akadēmisko
personālu
un
studējošajiem, ieskaitot ienākošās
mobilitātes
docētājus
un
studējošos, kā arī ārzemju
viesdocētājus;
sniegt DU studējošajiem un
personālam nepieciešamo
informāciju, kas saistīta ar studiju
procesu.

1.8. ĀRĒJIE SAKARI
Starptautiskās sadarbības īstenošana ir būtiski nepieciešama DU zinātniskās darbības
attīstībā, nodrošinot starptautisku pētniecības projektu pieteikumu sagatavošanu, starptautisku
publikāciju izdošanu, kā arī starptautisku konferenču organizēšanu un apmeklēšanu.
Starptautiskā sadarbība arī veicina atpazīstamību ārvalstīs, kas sekmē ārvalstu uzņēmēju
interesi par sadarbību ar DU. Starptautisko studiju sadarbības īstenošanu regulē „Nolikums par
studijām DU” (2. punkts Tiesības studēt Daugavpils Universitātē, http://du.lv/par-mums/parmums/svarigakie-dokumenti/) un „Nolikums par Daugavpils Universitātes studējošo
pieteikšanos studijām, programmas nosacījumiem, atlases kārtību un apgūto studiju kursu
akadēmisko atzīšanu Eiropas Savienības programmā Erasmus+”
http://du.lv/wpcontent/uploads/2015/12/E-studiju-nolikums-2015-11-11.pdf).
Studiju virziens „Valodu un kultūras studijas, dzimtās valodas studijas un valodu
programmas” orientēts uz DU starptautiskās sadarbības uzdevumu izpildi, proti:
-

veicināt akadēmiskā personāla mobilitāti, iesaistoties dažādās mobilitātes
programmās/ projektos;
veicināt akadēmiskā personāla dalību starptautiskajos zinātniskajos pasākumos;
veicināt DU dalību starptautiskajās zinātniskajās organizācijās, asociācijās,
konsorcijos, tīklojumos u.tml.;
rīkot DU zinātnisko sasniegumu reklāmas kampaņas;
ārvalstu studējošo, īpaši doktorantu piesaiste;
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- starptautisko doktorantūras skolu organizēšana un akadēmiskā personāla un
doktorantu dalība citu zinātnisko institūciju organizētajās doktorantūras skolās;
- regulāra DU mājas lapas aktualizēšana, aktīva DU klātesamība sociālajos tīklos
(Twitter, FaceBook, ResearchGate u.c.) .
DU zinātnieki plaši izmanto zinātniskā aprīkojuma un pakalpojumu datu bāzi
UseScience, kā arī informācija par DU esošā zinātniskā aprīkojuma un pakalpojumu klāstu tiek
regulāri atjaunota un paplašināta.
1.8.1. Sadarbība ar darba devējiem
Studiju programmu efektīvas funkcionēšanas, turpmākās attīstības un atgriezeniskās
saiknes īstenošanai, kā arī programmu absolventu nodarbinātības nodrošināšanai ir izveidota
veiksmīga sadarbība ar darba devējiem. Ik gadu šī sadarbība paplašinās, pilnveidojas un variējas
arī sadarbības formas. Sadarbībā ar darba devējiem var minēt vairākus svarīgākos virzienus:


studiju programmu realizācijas un studiju kursu kvalitātes uzlabošana;



iesaistīšanās kopīgās aktivitātēs;



studējošo un absolventu nodarbinātība.

ABSP „Austrumeiropas kultūras un biznesa sakari” mācību prakses laikā studentiem ir
iespēja tuvāk iepazīties ar potenciālajiem darba devējiem. Noslēgti sadarbības līgumi ar
Daugavpils pilsētas domi, Latgales plānošanas reģionu, Daugavpils Novadpētniecības un
mākslas muzeju, Daugavpils Olimpisko centru, Daugavpils nacionālajām biedrībām.
ABSP „Filoloģija” absolventi visbiežāk izvēlas turpināt studijas akadēmiskajā maģistra
studiju programmā „Filoloģija”, profesionālajās maģistra studiju programmās „Izglītība
(vidējās izglītības skolotājs)”, „Starpkultūru attiecības” vai „Tulks, tulkotājs”. Profesionālās
studiju programmas absolventi izvēlas daudz labprātāk, jo tās ļauj iegūt ne vien maģistra grādu,
bet arī profesionālo kvalifikāciju. Pēc maģistrantūras studijām absolventi strādā skolās,
pašvaldībās, biedrībās, vēstniecībās, tulkojumu birojos, laikrakstos u.c. ABSP „Filoloģija” ir
veiksmīga un sekmīga sadarbība ar vēstniecībām (ASV, Francijas, Zviedrijas, Norvēģijas,
Polijas, Krievijas konsulātu Daugavpilī u. c.), pašvaldībām, skolām, tulkojumu birojiem,
laikrakstiem, redakcijām utt. Vēstniecības atbalsta konferenču, semināru, vasaras skolu u. c.
pasākumu organizēšanu, zinātnisko rakstu krājumu un monogrāfiju izdošanu. Mācībspēki
sadarbībā ar skolām un pašvaldībām rīko skolēnu olimpiādes un konkursus. Īpaši cieša
sadarbība ir izveidojusies ar Latgales reģiona, īpaši Daugavpils, skolām.
Galvenie darba devēji AMSP „Filoloģija” absolventiem ir skolu direktori, valstu
vēstniecības un konsulāti, LR IZM (Valsts izglītības satura centrs), avīžu redakcijas, dažādi
izglītības un kultūras centri, bibliotēkas u.c. Darba devēju atsauksmēs ir uzsvērts, ka AMSP
„Filoloģija” absolventiem piemīt augsta lingvistiskā un sociokultūras kompetence, plašs
redzesloks un erudīcija, analītiska domāšana, lieliskas komunikācijas prasmes un prasme
diskutēt, izteikt, pamatot un aizstāvēt savu viedokli, prasmes izmantot modernās tehnoloģijas.
Absolventi apgūtās zināšanas un prasmes veiksmīgi spēj integrēt savā profesionālajā darbā un
turpmākajā pētniecības darbībā, absolventiem piemīt atbildības sajūta un augstas darba spējas.
Darba devēji savās atsauksmēs ir izvirzījuši arī priekšlikumus lielāku uzmanību pievērst studiju
kursiem, kas stiprinātu saikni ar darba tirgus pieprasījumu, plašāk izmantot interaktīvās un
kooperatīvās darba formas, studiju procesā akcentēt studējošo kreatīvo spēju un iemaņu
izkopšanu. Uz rezultatīvu sadarbību vērsta komunikācija ļauj iepazīties ar darba devēju
prasībām topošajiem speciālistiem, kā arī ar darba tirgus tendencēm un pieprasījumu pēc
noteiktas jomas speciālistiem. Pamatojoties uz iegūtajiem rezultātiem, AMSP „Filoloģija”
saturs tiek pilnveidots, ieviestas jaunas, progresīvas mācību metodes. Turpinot aizsākto
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sadarbību ar darba devējiem, lielāka uzmanība jāpievērš jaunu sadarbības partneru piesaistei,
noteiktu tradīciju iedibināšanai.
PMSP „Starpkultūru attiecības” kontakti ar darba devējiem veidojas, akceptējot
profesionālās prakses (26 KP) vajadzības un iespējas, kā arī ievērojot programmas absolventu
un studējošo nodarbinātību. Prakses laikā potenciālajiem darba devējiem ir iespēja iepazīties ar
topošajiem starpkultūru attiecību speciālistiem. Savukārt, ievērojot prakšu vadītāju atsauksmes,
tiek precizēts studiju programmas saturs. Aptaujājot darba devējus, ir noskaidrots, ka reālie
darba devēji ir izglītības iestādes, valsts pārvaldes iestādes, plašsaziņas līdzekļi, kultūras
iestādes, starptautiskie uzņēmumi. Lai paplašinātu absolventu izredzes darba tirgū, regulāri tiek
parakstīti sadarbības līgumi ar prakses vietu devējiem (6. pielikums). Absolventu izredzes
iekļauties darba tirgū palielina maģistra darbu praktiskā ievirze. Tēmas pārsvarā ir saistītas ar
praktisko pielietojamību: kultūras projekti (daļai jau ir pasūtītāji), ekskursiju sagatavošana,
konkrētu sociokulturoloģisko situāciju izpēte.
Lai nodrošinātu studiju virziena ietvaros realizēto studiju programmu atbilstības darba
tirgus prasībām monitoringu, regulāri tiek īstenota darba devēju aptauja. Tā gan ir vairāk
attiecināma uz doktora un profesionālā maģistra studiju programmām, jo akadēmiskā bakalaura
studiju programmu absolventi lielākoties turpina studijas dažādās akadēmiskā un profesionālā
maģistra studiju programmās Latvijā un ārvalstīs. Darba devēju vērtējumiem un atsauksmēm
par absolventiem ir svarīga nozīme, jo šīs atsauksmes un vērtējumi var veicināt noteiktu
korekciju ieviešanu studiju programmu īstenošanas procesā.
Tabula 1.8.1.1. Darba devēju aptaujas rezultātu apkopojums
Nr.
1.

Anketas jautājums

Atbildes (%)

Cik DU profesionālā maģistra studiju programmas
„Starpkultūru attiecības” absolventu, kuri diplomus
ieguvuši pēdējo 5 gadu laikā, strādā Jūsu
uzņēmumā?

1 – 3 – 100%
4 – 5 – 0%
Vairāk kā 5 – 0%
Neviens, bet strādā vairāki, kas
ieguvuši diplomus agrāk- 0%
Neviens – 0%
Laba teorētiskā un praktiskā
sagatavotība, spējīgi uzreiz
patstāvīgi veikt savus darba
pienākumus – 40%
Pēc neilgas apmācības/ievada
darba vietā spēj veikt savus
darba pienākumus – 50%
Absolventi labi teorētiski
sagatavoti, bet nepietiekami
apgūtas praktiskās iemaņas –
10%
Absolventiem labas praktiskās
iemaņas, bet sliktas teorētiskās
zināšanas - 0%
Kopumā izteikt vērtējumu
grūti, jo absolventi ir ļoti
atšķirīgi – 0%
Cita atbilde – 0%

2.

Kā Jūs varētu kopumā raksturot pēdējo gadu
absolventus? (iespējamas vairākas atbildes)

3.

Jūsu komentāri, raksturojot pēdējo gadu
absolventus.
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Darba devēji raksturo bakalaura
un maģistra studiju programmu
absolventus
kā
kreatīvi

domājošus, aktīvus, radošus,
iniciatīvas bagātus darbiniekus,
kas aktīvi iesaistās uzņēmuma
darbībā,
nevairās
no
izaicinājumiem.
Doktora studiju programmu
absolventu darba devēji atzīmē,
ka DU absolventus raksturo
radošums, patstāvīgums un
kompetence; viņi ir zinoši
profesionāļi.
4.

5.

6.

Vai bakalaura studiju programmu absolventi spēj,
izmantojot apgūtās teorētiskās zināšanas un
prasmes, veikt profesionālu un inovatīvu darbību,
veicot darbu individuāli, komandā vai vadot citu
cilvēku darbu?
Vai maģistra studiju programmu absolventi spēj,
izmantojot apgūtās teorētiskās zināšanas un prasmes,
veikt augsti kvalificētas profesionālās funkcijas,
rīkoties neprognozējamos apstākļos un uzņemties
atbildību par personāla darbu?

Noteikti jā – 30%
Drīzāk jā – 70%
Drīzāk nē – 0%
Noteikti nē – 0%
Noteikti jā – 40%
Drīzāk jā – 60%
Drīzāk nē – 0%
Noteikti nē – 0%

Vai doktora studiju programmu absolventi spēj Noteikti jā – 100 %
patstāvīgi paaugstināt savu zinātnisko kvalifikāciju,
Drīzāk jā – 0%
īstenot zinātniskos projektus, komunicēt par savu
zinātniskās darbības jomu?
Drīzāk nē – 0%
Noteikti nē – 0%

Sadarbība ar darba devējiem ir regulāra doktora studiju programmās, jo darba devēji
galvenokārt ir Daugavpils Universitātes struktūrvienības. Kontakti ar darba devējiem veidojas,
rīkojot kopīgus seminārus, konferences, kongresus, piedaloties dažādos citos zinātniskos
pasākumos.
1.8.2. Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām
Tabula 1.8.2.1.Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām
Latvijas augstskola

Latvijas Universitāte

Sadarbības veids

Sadarbības sfēra

(projekti, mācību grāmatu
zinātniskā recenzēšana,
korespondētājlocekļi, dalība
konferencēs, kopīgu konferenču
rīkošana, zinātniskās
komunikācijas aktivitātes utt.)

(lingvistika, literatūrzinātne,
mācību metodika utt.)

Dalība zinātniski pētnieciskajās
konferencēs, zinātnisko rakstu
publicēšana institūcijas
izdevumos, sadarbības projekti,
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Literatūrzinātne (latviešu,
cittautu, salīdzināmā)
Valodniecība (latviešu, krievu,
angļu, vācu, franču, zviedru)

iesaistīšanās Profesoru padomes
darbā

Vēsture

Latvijas Kultūras akadēmija

Kopīgu konferenču
organizēšana kultūras kontaktu
un kultūras recepcijas izpētes
jomā, sadarbības projekti

Salīdzināmā literatūrzinātne
(latviešu – norvēģu, latviešu –
beļģu, latviešu – franču)

Rīgas Tehniskā universitāte

Dalība zinātniskajās
konferencēs

Humanitāro zinātņu metodika

Liepājas Universitāte

Dalība zinātniskajās
konferencēs, publikāciju
iekļaušana institūcijas
izdevumos

Literatūrzinātne

Rēzeknes Tehnoloģiju
akadēmija

Dalība zinātniskajās
konferencēs, kopīgu zinātnisko
izdevumu sagatavošana, kopīgu
projektu izstrāde

Reģionālistika

Ventspils Augstskola

Zinātnes komunikācijas
aktivitātes

Lingvistika

Ārvalstu augstskola

Valodniecība
Mācību metodika
Literatūra

Tulkošanas teorija

Sadarbības veids

Valsts

(projekti, mācību grāmatu
zinātniskā recenzēšana,
korespondētājlocekļi, dalība
konferencēs, kopīgu konferenču
rīkošana, zinātniskās
komunikācijas aktivitātes utt.)
Vītauta Dižā Universitāte

Šauļu Universitāte

Viļņas Universitāte

Klaipēdas Universitāte

Izglītības
zinātņu
Lietuvas
Universitāte
(Lithuanian
University
of
Educational
Sciences)

Piedalīšanās zinātniskajās
konferencēs, publikāciju
sagatavošana zinātniskajiem
izdevumiem, kopīgi sadarbības
projekti, mobilitātes projekti

Lietuva

Piedalīšanās zinātniskajās
konferencēs, publikāciju
sagatavošana zinātniskajiem
izdevumiem, kopīgi sadarbības
projekti, mobilitātes projekti

Lietuva

Piedalīšanās zinātniskajās
konferencēs, publikāciju
sagatavošana zinātniskajiem
izdevumiem, kopīgi sadarbības
projekti, mobilitātes projekti

Lietuva

Piedalīšanās zinātniskajās
konferencēs, publikāciju
sagatavošana zinātniskajiem
izdevumiem, kopīgi sadarbības
projekti, mobilitātes projekti,
pieredzes apmaiņa zinātnes
komunikācijas aktivitāšu
organizēšanā
Piedalīšanās zinātniskajās
konferencēs, mobilitātes projekti,
pieredzes apmaiņa zinātnes
komunikācijas aktivitāšu
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Lietuva

Lietuva

organizēšanā, dalība zinātnisko
izdevumu redkolēģiju darbā
Piedalīšanās zinātniskajās
konferencēs, publikāciju
sagatavošana zinātniskajiem
izdevumiem, kopīgi sadarbības
projekti, kopīgu semināru
organizēšana, mobilitātes projekti

Igaunija

Piedalīšanās zinātniskajās
konferencēs, publikāciju
sagatavošana zinātniskajiem
izdevumiem, kopīgi sadarbības
projekti, mobilitātes projekti

Igaunija

Sedeternas (Södertörn)
Augstskola

Piedalīšanās zinātniskajās
konferencēs, publikāciju
sagatavošana zinātniskajiem
izdevumiem

Zviedrija

Tromses (Tromsø) Universiāte

Piedalīšanās zinātniskajās
konferencēs, publikāciju
sagatavošana zinātniskajiem
izdevumiem, kopīgi sadarbības
projekti, mobilitātes projekti

Zviedrija

Bergenas (Bergen) Universitāte

Piedalīšanās zinātniskajās
konferencēs, publikāciju
sagatavošana zinātniskajiem
izdevumiem, kopīgi sadarbības
projekti, sadarbības tīkli,
mobilitātes projekti

Norvēģija

Vestfoldas Augstskola

Piedalīšanās zinātniskajās
konferencēs, publikāciju
sagatavošana zinātniskajiem
izdevumiem, kopīgi sadarbības
projekti, mobilitātes projekti

Norvēģija

Oslo Universitāte

Piedalīšanās zinātniskajās
konferencēs, publikāciju
sagatavošana zinātniskajiem
izdevumiem, mobilitātes projekti

Norvēģija

Fēru salu (the Faroe Islands)
Universitāte

Piedalīšanās zinātniskajās
konferencēs, publikāciju
sagatavošana zinātniskajiem
izdevumiem, iesaistīšanās
zinātnisko izdevumu redkolēģijas
darbā

Fēru salas

Baku Slāvu universitāte

Piedalīšanās zinātniskajās
konferencēs, publikāciju
sagatavošana zinātniskajiem
izdevumiem, kopīgi sadarbības
projekti, mobilitātes projekti

Azerbaidžāna

Lomonosova Maskavas Valsts
universitāte

Piedalīšanās zinātniskajās
konferencēs, publikāciju
sagatavošana zinātniskajiem
izdevumiem, kopīgi sadarbības
projekti, mobilitātes projekti

Krievija

Jaroslavļas (The Yaroslav-theWise)
Novgorodas
Valsts
universitāte

Piedalīšanās konferencēs

Krievija

Tartu Universitāte

Tallinas Universitāte
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Pleskavas Valsts universitāte

Piedalīšanās zinātniskajās
konferencēs, publikāciju
sagatavošana zinātniskajiem
izdevumiem

Krievija

Sanktpēterburgas
universitāte

Piedalīšanās zinātniskajās
konferencēs, publikāciju
sagatavošana zinātniskajiem
izdevumiem

Krievija

Piedalīšanās zinātniskajās
konferencēs, publikāciju
sagatavošana zinātniskajiem
izdevumiem

Krievija

Vitebskas Valsts universitāte

Piedalīšanās zinātniskajās
konferencēs, publikāciju
sagatavošana zinātniskajiem
izdevumiem

Baltkrievija

T. Ševčenko (Taras
Shevchenko) Kijevas Valsts
universitāte

Piedalīšanās zinātniskajās
konferencēs, publikāciju
sagatavošana zinātniskajiem
izdevumiem

Ukraina

Doņeckas Valsts universitāte

Piedalīšanās zinātniskajās
konferencēs, publikāciju
sagatavošana zinātniskajiem
izdevumiem, zinātnes
komunikācijas aktivitātes, dalība
zinātnisko izdevumu redkolēģijas
darbā

Ukraina

Varmijas-Mazūrijas Universitāte
Olštinā

Piedalīšanās zinātniskajās
konferencēs, publikāciju
sagatavošana zinātniskajiem
izdevumiem

Polija

Varšavas Universitāte

Kopīgu zinātnisko konferenču
organizēšana, piedalīšanās
zinātniskajās konferencēs,
publikāciju sagatavošana
zinātniskajiem izdevumiem

Polija

Toruņas N. Kopernika Valsts
universitāte

Kopīgu zinātnisko konferenču
organizēšana, piedalīšanās
zinātniskajās konferencēs,
publikāciju sagatavošana
zinātniskajiem izdevumiem,
mobilitātes projekti

Polija

Jagelonas Universitāte

Kopīgu zinātnisko konferenču
organizēšana, piedalīšanās
zinātniskajās konferencēs,
publikāciju sagatavošana
zinātniskajiem izdevumiem,
mobilitātes projekti

Polija

J. Kupalas Grodņas Valsts
universitāte
(Гродненский
государственный университет
имени Янки Купалы)

Piedalīšanās zinātniskajās
konferencēs, publikāciju
sagatavošana zinātniskajiem
izdevumiem, kopīgi ES finansētie
Latvijas – Lietuvas –
Baltkrievijas pārrobežu
sadarbības projekti, mobilitātes
projekti

Baltkrievija

Valsts

Urālu Federālā (Ural Federal)
universitāte
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Plovdivas Universitāte

Pieredzes apmaiņas braucieni

Bulgārija

Glāzgovas (Glasgow)
Universitāte

Piedalīšanās zinātniskajās
konferencēs, publikāciju
sagatavošana zinātniskajiem
izdevumiem

Lielbritānija

Piedalīšanās zinātniskajās
konferencēs, publikāciju
sagatavošana zinātniskajiem
izdevumiem

Somija

Monsas (Mons) Universitāte

Mobilitātes projekti

Beļģija

Zaragozas (Zaragoza)
Universitāte

Piedalīšanās zinātniskajās
konferencēs, publikāciju
sagatavošana zinātniskajiem
izdevumiem

Mursijas (Murcia) Universitāte

Mobilitātes projekti

Spānija

Gotenheimas (Gottenheim)
Universitāte

Piedalīšanās zinātniskajās
konferencēs, publikāciju
sagatavošana zinātniskajiem
izdevumiem

Vācija

Potsdamas (Potsdam)
Universitāte

Piedalīšanās zinātniskajās
konferencēs, publikāciju
sagatavošana zinātniskajiem
izdevumiem

Vācija

Fehtas (Vechta) Universitāte

Piedalīšanās zinātniskajās
konferencēs, publikāciju
sagatavošana zinātniskajiem
izdevumiem, dalība zinātnisko
redkolēģiju darbā, kopīga
reģionālistikas zinātniskās
metodoloģijas izstrāde,
mobilitātes projekti

Vācija

Leipcigas (Leipzig) Universitāte

Piedalīšanās zinātniskajās
konferencēs, publikāciju
sagatavošana zinātniskajiem
izdevumiem

Vācija

Marburgas (Marburg)
Universitāte

Kopīgu sadarbības projektu
realizācija

Vācija

Leibnica Hanoveras (Hannover
Leibniz) Universitāte

Sadarbība zinātnisko monogrāfiju
izdošanā

Vācija

Rostokas (Rostock) Universitāte

Zinātnisko semināru vadīšana

Vācija

Sorbonas (Sorbonne)
Universitāte

Piedalīšanās zinātniskajās
konferencēs, publikāciju
sagatavošana zinātniskajiem
izdevumiem, mobilitātes projekti

Francija

Mērdokas (Murdoch)
Universitāte

Piedalīšanās zinātniskajās
konferencēs, publikāciju
sagatavošana zinātniskajiem
izdevumiem

Austrālija

Piedalīšanās zinātniskajās
konferencēs, publikāciju

Japāna

Austrumsomijas Universitāte
(University of Eastern Finland)

Tsukuba Japānas Universitāte
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Spānija

sagatavošana zinātniskajiem
izdevumiem, sadarbība mutvārdu
vēstures jomā
Mobilitātes projekti, kopīgu
paneļdiskusiju organizēšana
starptautiskajās konferencēs,
piedalīšanās zinātniskajās
konferencēs, publikāciju
sagatavošana zinātniskajiem
izdevumiem, piedalīšanas Latvijā
rīkotajās mutvārdu ekspedīcijās

ASV

Rietummičiganas (Western
Michigan) Universitāte

Mobilitātes projekti, kopīgu
paneļdiskusiju organizēšana
starptautiskajās konferencēs,
piedalīšanās zinātniskajās
konferencēs, publikāciju
sagatavošana zinātniskajiem
izdevumiem, piedalīšanas Latvijā
rīkotajās mutvārdu ekspedīcijās

ASV

Atēnu Universitāte

Piedalīšanās zinātniskajās
konferencēs, publikāciju
sagatavošana zinātniskajiem
izdevumiem

Grieķija

Grand Veli (Grand Valley)
Valsts universitāte

1.8.3. Ārvalstu docētāju skaits, kas strādā studiju virzienā
Tabula 1.8.3.1. Ārvalstu docētāji, kas strādājuši studiju virzienā no 2010. līdz 2016. g.
N.

Vārds, uzvārds

Zinātniskais grāds, amats

p.k.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Pamata
darba
vieta

DU fakultāte, katedra

Dirk Baldes

Dr. philol., viesdocents

DU

Humanitārā fakultāte, Vācu
filoloģijas katedra

Iciar Arza Busto

Mg. philol., vieslektore

DU

Humanitārā fakultāte,
Svešvalodu katedra

Mg. philol., vieslektore

DU

Humanitārā fakultāte,
Svešvalodu centrs

Mg. philol., viesasistente

DU

Humanitārā fakultāte,
Rusistikas un slāvistikas
katedra

Kate McLellan

Fulbraita stipendiāte

DU

Humanitārā fakultāte, Angļu
filoloģijas katedra

Steven Vickers

Fulbraita stipendiāte

DU

Humanitārā fakultāte, Angļu
filoloģijas katedra

Antje
JohanningRadžiene

Dr. philol., viesdocente

DU

Humanitārā fakultāte,
Svešvalodu katedra

Odrija Persobe

vieslektore

DU

Humanitārā fakultāte,
Svešvalodu katedra

Pauline Le Bot

Joanna
Szostak

Teresa
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9.

10.

Simenū Moriss

vieslektors

DU

Humanitārā fakultāte,
Svešvalodu katedra

Zhijie Wang

brīvprātīgā pasniedzēja

DU

Humanitārā fakultāte,
Svešvalodu katedra

71.8.4. Studējošo skaits, kas studējuši ārzemēs
Izejošās ERASMUS un ERASMUS+ programmas mobilitātes
Gads
Studijas
Prakse
2014./2015.
15
10
2015./2016.
3
8

Kopā
25
11

Studējošo mobilitāte Erasmus+ programmā
2015./2016.st.g. – 17 studenti
DU Humanitārajā fakultātē 2015.–2017. g. tiek realizēts Eiropas Ekonomikas zonas
finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014. gada perioda programmas
LV05 „Pētniecība un stipendijas” aktivitātes “Stipendijas” projekts “Stipendiju ieviešana
valodu un kultūras studijām Latvijā un Norvēģijā ar fokusu uz ievērojamu personu pieminekļu
studijām un to testēšanu tūrisma vajadzībām” (Nr. EEZ/NFI/S/2015/011), kura sadarbības
partneri ir no Norvēģijas Dienvidaustrumu Universitātes koledžas. Projekta ietvaros 10 DU
studējošie (8 no studiju programmas „Filoloģija” un 2 doktoranti no studiju programmas
„Literatūrzinātne”) vienu semestri studēja Norvēģijas Dienvidaustrumu Universitātes
koledžā. 1 akadēmiskās maģistra studiju programmas studējošais studēja DU AMSP
„Filoloģija”. DU docētāji veica 8 pētnieciskās mobilitātes Norvēģijā (viena nedēļa) un
Norvēģijas Dienvidaustrumu Universitātes koledžas docētāji veica 4 pētnieciskās vienas
nedēļas mobilitātes DU.
Studenti un absolventi, kas studē vai ir pabeiguši Daugavpils Universitāti, var
pieteikties Elzes Marijas Čermakas fondam un saņemt finansējumu studiju gadam,
semestrim, pētnieciskajai vizītei vai dalībai konferencē kādā no Eiropas valstīm.
2015 – 4 studējošie
Anastasija Semjonova – pētījumu veikšana Īrijas Nacionālajā bibliotēkā, Īrija (23.01.–1.01.16.)
Aļona Kasķeviča – pētījumu veikšana Sodertornas Universitātē, Zviedrijā (14.12. –20.12.15.)
Anna Karlo – pētījumu veikšana Britu bibliotēkā, Lielbritānijā;
Ilona Anaņko – pētījumu veikšana Britu bibliotēkā, Lielbritānijā (02.03.–13.03.16.)
2014 – 6 studējošie
Savva Kirjušins – dalība lingvistikas forumā Mančesteras Universitātē, Lielbritānijā (12.11.–
15.11.14.)
Germans Fokins – dalība TESOL kolokvijā, Francijā (13.11.–17.11.14.)
Laura Bicāne – poļu valodas kursi Krakovas starptautiskajā poļu valodas un kultūras skolā,
Polijā (23.11.–06.12.14.)
Anastasija Gimbute – pētījumu veikšana Britu Bibliotēkā, Lielbritānijā (02.03.–13.03.15.)
Anna Beļska – pētījumu veikšana Britu Bibliotēkā, Lielbritānijā (22.01.–02.02.15.)
Anna Jarocka – pētījumu veikšana Britu Bibliotēkā, Lielbritānijā
2012 – 2013 – fonda statistika nav pieejama
2011 – 1 studējošais
Jeļena Tamane – pētījumu veikšana Britu Bibliotēkā, Lielbritānijā
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2015./2016. st.g. – 9 studējošie iesaistījušies studiju mobilitātē Norvēģijā (EEZ un Norvēģijas
finanšu instrumenta 2009.–2014. gada perioda programmas LV05 „Pētniecība un stipendijas”
aktivitātes „Stipendijas” projekts „Stipendiju ieviešana valodu un kultūras studijām Latvijā un
Norvēģijā ar fokusu uz ievērojamu personu pieminekļu studijām un to testēšanu tūrisma
vajadzībām”, ID Nr. EEZ/NFI/S/2015/011)
2015./2016. st.g. – 8 studējošie (bakalaura un maģistra st. programmās studējošie ERASMUS+
programmas ietvaros studējuši vai bijuši praksē Lietuvā, Polijā, Francijā, Spānijā).
1.8.5. Ārvalstu studējošo skaits virzienā
2012./2013. st.g. – 22 studējošie
Studējošie no Tadžikistānas, Baltkrievijas, Norvēģijas, Kazahstānas,
Ķīnas ABSP
„Austrumeiropas biznesa un kultūras sakari”, PMSP „Starpkultūru attiecības”, ABSP
„Filoloģija”, AMSP „Filoloģija”
2014./2015. st.g. – 1
2015./2016. st.g. – 6
2016./2017. st.g. – 7
Studējošie no Amerikas Savienotajām valstīm
2014./2015. st.g. – 39
2015./2016. st.g. – 33
2016./2017. st.g. – 4
Ienākošās Erasmus mobilitātes
Studējošie
2012./2013.st.g. – 24 studenti
2013./2014.st.g. – 12 studenti
2014./2015.st.g. – 18 studenti
2015./2016.st.g. – 17 studenti

2. STUDIJU PROGRAMMU RAKSTUROJUMS
2.1.AKADĒMISKĀ

BAKALAURA
KULTŪRAS UN BIZNESA SAKARI”

STUDIJU

PROGRAMMA

„AUSTRUMEIROPAS

2.1.1. STUDIJU PROGRAMMAS MĒRĶI UN UZDEVUMI
Bakalaura studiju programma „Austrumeiropas kultūras un biznesa sakari”
(turpmāk – studiju programma) ir paredzēta humanitāro zinātņu bakalaura grāda kultūrā
iegūšanai. Studiju programmas stratēģiskais mērķis ir nodrošināt studējošajiem teorētisko
zināšanu un pētniecības iemaņu un prasmju apguvi Austrumeiropas kultūras un biznesa jomā.
Studiju programmas mērķi ir:


sniegt studējošajiem iespēju gūt plašas teorētiskās zināšanas un kvalitatīvu pētniecisko
pieredzi un kompetenci kultūras jomā, sagatavojot studentus tālākai akadēmiskajai
darbībai radniecīgās vai tuvās zinātņu nozarēs;



attīstīt Latvijas kultūras videi nepieciešamas un starptautiskajā mērogā konkurētspējīgas
radošas personības;



sagatavot augsti kvalificētus speciālistus Austrumeiropas kultūras un biznesa sakaru
jomā, kas izglītības kvalitātes ziņā ir konkurētspējīgi darba tirgū Latvijā un
starptautiskajā vidē.
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Studiju programmas uzdevumi ir:







dot teorētiskās pamatzināšanas, lai veidotu studentu kompetenci Austrumeiropas
kultūras un biznesa sakaru jomā;
attīstīt studējošo zinātniskās analīzes spējas un prasmi patstāvīgi risināt problēmas,
sagatavojot studējošos turpmākajām zinātniskās pētniecības studijām;
attīstīt spējas vākt un analizēt atbilstošus datus savā studiju jomā, izdarīt slēdzienus un
secinājumus, kas ir ļoti svarīgi zinātniskā darba veikšanai; šādas prasmes un iemaņas ir
arī nepieciešamas bakalaura darbu izstrādāšanai un aizstāvēšanai;
attīstīt studentu patstāvīgas izziņas un izpētes darba iemaņas, sagatavojot tālākām
studijām maģistra vai profesionālajās programmās;
veidot starpkultūru komunikācijas prasmes un iemaņas;
sagatavot akadēmiski izglītotus speciālistus Austrumeiropas kultūras un biznesa sakaru
jomā, kas būtu spējīgi konkurēt akadēmiskajā un profesionālajā vidē Latvijā vai
ārvalstīs.

2.1.2. Iegūstamie studiju rezultāti zināšanu, prasmju un kompetenču formā
Programma paredz, ka studiju laikā studējošie apgūst noteiktas zināšanas,
metodoloģiskās nostādnes Austrumeiropas kultūras un biznesa jomā (skat. 2.1.2.1. tabulu).
Iegūstamie studiju rezultāti – zināšanas, prasmes un kompetences – ir atbilstošas
izvēlētajai studiju jomai.
Tabula 2.1.2.1.Iegūstamie studiju rezultāti
Zināšanas

Prasmes

Kompetence

Programmas
studējošie
spēj parādīt pamata un
specializētas
zināšanas
kulturoloģijā, socioloģijā,
ekonomikā un šo zināšanu
kritisku izpratni, turklāt
daļa
zināšanu
atbilst
kulturoloģijas,
socioloģijas, ekonomikas
jaunāko
sasniegumu
līmenim. Studējošie spēj
demonstrēt kulturoloģijas,
socioloģijas, ekonomikas
svarīgāko jēdzienu un
likumsakarību izpratni.

Programmas studējošie spēj, izmantojot
apgūtos teorētiskos
pamatus, veikt
inovatīvu un pētniecisku darbību,
formulēt
un
analītiski
aprakstīt
informāciju, problēmas un risinājumus
kulturoloģijā, socioloģijā, ekonomikā, tos
izskaidrot un argumentēti diskutēt par
tiem gan ar speciālistiem, gan ar
nespeciālistiem. Spēj patstāvīgi strukturēt
savu mācīšanos, virzīt savu un tālāku
mācīšanos un profesionālo pilnveidi,
parādīt
zinātnisku pieeju problēmas
risināšanā, uzņemties atbildību un
iniciatīvu, veicot
darbu individuāli,
komandā vai vadot citu cilvēku darbu,
pieņemt
lēmumus un rast radošus
risinājumus mainīgos vai neskaidros
apstākļos.

Programmas studējošie spēj
atlasīt un analizēt informāciju
un to izmantot, pieņemt lēmumus
un
risināt
problēmas
kulturoloģijā,
socioloģijā,
ekonomikā. Spēj parādīt, ka
izprot profesionālo ētiku, izvērtēt
savas darbības ietekmi uz vidi un
sabiedrību
un
piedalīties
kulturoloģijas,
socioloģijas,
ekonomikas jomas attīstībā.

2.1.3. STUDIJU PROGRAMMAS SATURS UN PLĀNS
Akadēmiskā programma sastāv no trim daļām: obligātās, ierobežotās izvēles un brīvās
izvēles daļas.
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Programmas saturu veido:





obligātā daļa (A) - 72 KP:
- nozares pamatnostādnes, principi, struktūra un metodoloģija – 31 KP;
- nozares attīstības vēsture un aktuālās problēmas – 19 KP;
- nozares raksturojums un problēmas starpnozaru aspektā – 22 KP;
ierobežotās izvēles daļa (B) – 42 KP;
brīvās izvēles daļa (C) – 6 KP
Tabula 2.1.3.1.Studiju programmas saturs
A daļa kopā: 72 KP
Studiju kursi, kuri atspoguļo nozares pamatnostādnes,
principus, struktūru un metodoloģiju (31 KP)

Nr.

Kursa nosaukums

KP

Pārbaudes
forma

1.

ES pamatnostādnes

2

dif.iesk.

2.

Modulis: Mākslas zinātnes
pamati:

5

eksāmens

Docētājs
Mg.hist., lekt. D.Oļehnovičs
Dr.philol., asoc.prof. E.Vasiļjeva
Dr.philol., asoc.prof. A.Ņeminuščijs
Dr.philol., doc. N.Fjodorova
Dr.philol., doc. I.Kupšāne

3.

Civilā aizsardzība

1

dif. iesk.

Mg. dat. M. Aleksejevs

4.

Vides aizsardzība

1

dif. iesk.

Mg. vid.I. Pučkina

5.

Lietišķā un biznesa etiķete

2

dif. iesk.

Dr. philol., prof. M. Burima

6.

Ekonomikas pamati

4

eksāmens

Mg.hist., lekt. D. Oļehnovičs

7.

Kultūras semiotika

2

dif. iesk.

Dr.philol., asoc.prof. A.Ņeminuščijs

8.

Etnosa teorija

2

dif. iesk.

Dr.philol., pētnieks Ž.Badins

9.

Kultūras teorija
2

dif. iesk.

10

aizstāvēšana

10.

Bakalaura darbs

Dr.philol., doc. G.Markovs

Studiju kursi, kuri atspoguļo
nozares attīstības vēsturi un aktuālās problēmas (19 KP)

1.

Kultūras procesa vēsture

7

dif. iesk.
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Dr.philol., asoc.prof. A. Stankeviča

2.

2

Tradicionālās
kultūras
(Latvija,
Lietuva,
Polija,
Krievija, Baltkrievija)
Modulis:
Mākslas vēsture
(Latvija,
Lietuva,
Polija,
Krievija, Baltkrievija)

2

10

dif. iesk.

Dr.philol., asoc.prof. A. Stankeviča

eksāmens

Dr.philol., doc. G. Markovs
Dr.philol., asoc. prof. A. Ņeminuščijs
Dr.philol., doc. I. Dvorecka
Dr.philol., doc. N. Fjodorova
Dr.philol., asoc.prof. E.Vasiļjeva
Dr.paed., prof. J. Davidova

Studiju kursi, kuri atspoguļo
nozares raksturojumu un problēmas starpnozaru aspektā (22 KP)
Austrumeiropas
kultūras
sakari un integrācija

3

eksāmens

2.

Austrumeiropas
sakari

3

eksāmens

3.

Pierobežas kultūras īpatnības
(Latvija, Lietuva, Polija,
Krievija, Baltkrievija)

3

eksāmens

4.

Austrumeiropas
valstu
uzņēmējdarbības vide

2

dif. iesk.

5.

Austrumeiropas
nodokļu sistēmas

2

dif. iesk.

1.

biznesa

valstu

Dr.philol., asoc. prof. E.Vasiļjeva
Dr.oec. ,vad. pētn. O. Lavriņenko
Dr.philol., doc. V.Lukaševičs
Dr.philol., pētn. Ž.Badins
Mg.oec., vad. pētn. O.Lavriņenko
Dr.oec., pētn. V.Šipilova
Mg.hist., lekt. D.Oļehnovičs

6.

Austrumeiropas
valstu
ekonomika (Latvija, Lietuva,
Polija, Krievija, Baltkrievija)

3

7.

Mārketinga pamati

3

8.

Mācību prakse II

1

9.

Studiju darbi (2)

2

eksāmens

eksāmens

dif. iesk.
dif. iesk.

Dr. paed., pētn. I.Ostrovska

Dr.philol., doc. I.Dvorecka

Dr.philol., asoc.prof. A.Stankeviča
Dr.philol., asoc.prof. A.Ņeminuščijs
Dr.philol., asoc.prof. E.Vasiļjeva
Dr.philol., prof. M.Burima
Dr.philol., doc. I.Kupšāne
Dr.philol., doc. G.Markovs
Dr.philol., doc. I.Dvorecka
Dr. paed., doc. I.Ostrovska
Mg.hist., lekt. D. Oļehnovičs
Dr. paed., doc. I.Šenberga
Mg.hist., lekt. A. Kupšāns

B daļa – Ierobežotās izvēles daļa. Kopā: 42 KP
Kultūrstudijas un biznesa studiju kursi (34 KP)
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1.

2.

3.

Valsts
studijas
Lietuva, Polija,
Baltkrievija)

(Latvija,
Krievija,

Dr.philol., doc. I.Dvorecka
3

eksāmens

1

dif. iesk.

6

dif. iesk. un
eksāmens

Mācību prakse I

Dr.philol., doc. I.Dvorecka

Profesionālā angļu valoda

Mg.ties., lekt. N. Jefimovs
Dr.philol., pētn. I.Kačāne

4.

Lietišķā latviešu valoda

3

eksāmens

Mg.philol., lekt. I.Teilāne

5.

Lietišķā krievu valoda

3

eksāmens

Dr.philol., doc. G.Pitkeviča

6.

Politika un valstu politiskās
attiecības ES valstīs

4

7.

Komerctiesības
Lietuva, Polija,
Baltkrievija)

4

8.

9.

10.

(Latvija,
Krievija,

Kultūras tūrisms

2

Menedžments

Mg.hist., lekt. D.Oļehnovičs

Mg.ties., lekt. N. Jefimovs
eksāmens

4

Projektu vadība

eksāmens

4

dif. iesk. un
eksāmens

Dr.philol., asoc.prof. A.Stankeviča
Dr.philol., asoc.prof. E.Vasiļjeva
Dr.philol., prof. M.Burima

dif. iesk.
eksāmens

Dr.paed., pētn. I.Ostrovska

Valodu kursi (8 KP)
1.

Latviešu sarunvaloda
komunikatīvā lingvistika

un

4

2.

Krievu
sarunvaloda
komunikatīvā lingvistika

un

4

3.

Poļu
sarunvaloda
komunikatīvā lingvistika

un

4

Lietuviešu sarunvaloda
komunikatīvā lingvistika

un

4.

dif. iesk.

dif. iesk.

Mg.philol., lekt. I. Teilāne
Dr.philol., doc. G.Pitkeviča
Mg.philol., lekt. A.Kazjukevičs

dif. iesk.
4

dif. iesk.

Dr.philol., prof. V.Šaudiņa

C daļa. Brīvās izvēles daļa (6 KP)
1.

Zviedru valoda

2.

Indijas kultūra
kultūru kontekstā

3.

Lietišķā
valoda

Austrumu

komunikācija

un

2

diferencētā
ieskaite

Mg.philol., lekt. A.Jakovele

2

diferencētā
ieskaite

Dr.philol., doc. G.Markovs

2

diferencētā
ieskaite

Mg.philol., lekt. I.Teilāne
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Ebreju diaspora: vēsture un
kultūra

2

diferencētā
ieskaite

Dr.philol., asoc.prof. E.Vasiļjeva

5.

Islāms – reliģija, kultūra,
politika

2

diferencētā
ieskaite

Dr.philol., prof. A.Stašulāne

6.

Valoda kultūru dialogā

2

diferencētā
ieskaite

Dr.philol., doc. S. Polkovņikova

7.

Vēstures paradoksi

2

diferencētā
ieskaite

Mg. hist., lektors A.Kupšāns

8.

Vācu valoda

2

diferencētā
ieskaite

Dr.philol., doc. V. Taļerko

4.

Studiju plāns ir 3. pielikumā.

2.1.4. STUDIJU PROGRAMMAS ORGANIZĀCIJA
Studiju process ir organizēts atbilstoši Augstskolu likumam, LR MK „Noteikumiem par
valsts akadēmiskās izglītības standartu” (MK 13.05.2014. noteikumi Nr. 240) un citiem LR
normatīvajiem dokumentiem, kuri ir spēkā Latvijas Republikā, kā arī saskaņā ar DU Satversmi
un studijas reglamentējošiem dokumentiem. Imatrikulācija notiek saskaņā ar Uzņemšanas
noteikumiem DU, kurus ik gadu apstiprina DU Senāts.
Studiju programmu realizāciju nodrošina DU Humanitārā, Dabaszinātņu un
matemātikas un Sociālo zinātņu fakultātes. Nepieciešamās izmaiņas studiju programmā vai
studiju plānā tiek izskatītas programmas padomes sēdēs vai HF struktūrvienību un HF Domes
sēdēs un apstiprinātas DU Studiju padomē.
Studiju process notiek gan latviešu, gan krievu valodā studiju kursos, kur tas ir
nepieciešams; kas atbilst Izglītības likuma 9.panta 3.3 punktam, kas nosaka, ka studiju
programmas var īstenot svešvalodā, ja tas nepieciešams studiju programmas mērķu
sasniegšanai, studijas svešvalodā var notikt valodu un kultūras studijās, valodu programmās.
Daži specializētie priekšmeti tiek pasniegti angļu, poļu, lietuviešu, baltkrievu valodā. Studenti
līdztekus svešvalodu apguvei iepazīst arī attiecīgo valstu kultūru, biznesa vidi, mūsdienu
sociālekonomisko un politisko situāciju. Svešvalodu zināšanas paplašina studējošo darba
iespējas gan Latvijā, gan arī Austrumeiropā un ES.
Studiju programmas akadēmiskais statuss
Pēc bakalaura studiju programmas apguves izglītojamie iegūst akadēmisko humanitāro
zinātņu bakalaura grādu Austrumeiropas kultūras studijās (LR MK „Noteikumi par valsts
akadēmiskās izglītības standartu” (MK 13.05.2014. noteikumi Nr. 240) . Bakalaura grādu –
izglītības zinātņu bakalaurs, humanitāro zinātņu bakalaurs, sociālo zinātņu bakalaurs,
dabaszinātņu bakalaurs, inženierzinātņu bakalaurs, lauksaimniecības zinātņu bakalaurs,
veselības zinātņu bakalaurs un vides zinātņu bakalaurs – piešķir radniecīgu zinātņu nozaru
grupā atbilstoši Latvijas Republikas Izglītības klasifikācijā noteiktajām izglītības tematiskajām
grupām).
Studiju programmas struktūra
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Akadēmiskā bakalaura studiju programma „Austrumeiropas kultūras un biznesa sakari”
(apjoms 120 KP) atbilst LR MK „Noteikumiem par valsts akadēmiskās izglītības standartu”
(MK 13.05.2014. noteikumi Nr. 240)” un ir strukturēta šādās daļās:
Akadēmiskās programmas saturu veido:





obligātā daļa (A) - 72 KP:
- nozares pamatnostādnes, principi, struktūra un metodoloģija – 31 KP;
- nozares attīstības vēsture un aktuālas problēmas – 19 KP;
- nozares raksturojums un problēmas starpnozaru aspektā – 22 KP;
ierobežotās izvēles daļa (B) – 42 KP;
brīvās izvēles daļa (C) – 6 KP.
Diagramma 2.1.4.1.Akadēmiskās programmas satura strukturējums
Obligātā daļa(A) 72 KP
6
42

Ierobežotās izvēles
daļa(B) 42 KP
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Brīvās izvēles daļa(C) 6
KP

2.1.5. IMATRIKULĀCIJAS NOTEIKUMI
Imatrikulācija studiju programmā notiek saskaņā ar Uzņemšanas noteikumiem DU, kuri
ik gadu tiek apstiprināti DU Senātā. Uzņemšanas noteikumi DU izdoti saskaņā ar Augstskolu
likumu, Ministru kabineta 2006. gada 10. oktobra noteikumiem Nr. 846 „Noteikumi par
prasībām, kritērijiem un kārtību uzņemšanai studiju programmās” un DU Satversmi.
Tiesības studēt DU ir Latvijas Republikas pilsoņiem un personām, kurām ir Latvijas
Republikas izdota nepilsoņa pase, kā arī personām, kurām ir izsniegtas pastāvīgās uzturēšanās
atļaujas Latvijā. Ārvalstniekiem, kuriem nav izsniegta pastāvīgās uzturēšanās atļauja, tiesības
studēt DU nosaka Augstskolu likuma 83. pants un DU Uzņemšanas noteikumi pilna laika
studijām ārvalstniekiem.
Daugavpils Universitāte dod iespēju apgūt studiju programmu reflektantiem, kuriem ir
vidējo izglītību apliecinošs dokuments.
Reflektanti tiek uzņemti, pamatojoties uz centralizēto eksāmenu rezultātiem.

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






lekcijas,
semināri,
praktiskās nodarbības, kur tiek izmantots gan individuālais, gan pāru, gan grupu
darbs,
studējošo patstāvīgais darbs,
studijas ar datortehnikas pielietojumu un interneta resursu izmantošanu,
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darbnīcas (workshops),
prakse.

Studiju realizācijas formu izvēli nosaka mūsdienīgas pasniegšanas pieejas:






kognitīvā pieeja;
pētnieciskā pieeja;
radošā pieeja;
problēmrisinājuma pieeja,
autonomas studijas.

Un metodes :
 vispārīgās studiju metodes,
 informācijas vākšana, sistematizācija, prezentācija;
 zinātniskās informācijas analīze un apkopošana,
 informācijas diahronā un sinhronā izpēte;
 diskursa analīze.
Studiju procesā izmantotās programmas īstenošanas formas veicina teorētisko zināšanu
apguvi un paplašināšanu, attīsta kritisko un radošo domāšanu, prasmi diskutēt un argumentēt
savu viedokli, prasmes un iemaņas izmantot aktīvās mācību metodes, analizēt un apkopot
informāciju.
Studiju formas docētāji izvēlas, ņemot vērā studiju kursu saturu un īpatnības, mērķus un
uzdevumus. Lielākajā daļā no studiju programmā paredzētajiem kursiem attiecība starp
kontaktnodarbībām un studējošo patstāvīgo darbu nepārsniedz 50%.
2.1.6.2. Prakse
Daugavpils Universitātes ABSP „Austrumeiropas kultūras un biznesa sakari” pēc plāna
ir paredzētas divas studiju prakses. „Mācību prakse I” (1 KP) ir vērošanas prakse, studenti
apmeklē latviešu, krievu, poļu, lietuviešu, baltkrievu kultūrbiedrības. Atskaites forma šīs
prakses noslēgumā – darbs, kurā studenti salīdzina un vispārina kultūras biedrību darbības
principus. „Mācību prakses II” (1 KP) laikā studējošie iepazīstas ar Lietuvas Republikas,
Krievijas Federācijas, Baltkrievijas Republikas, Polijas konsulātu un vēstniecību, kā arī
Daugavpils pilsētas domes un Latgales Plānošanas reģiona darbību kultūras un ekonomiskās
sadarbības projektu organizēšanā. Otrās prakses laikā studenti piedalās praktiskajā darbā,
realizējot kultūras un ekonomiskās sadarbības projektus. Daugavpils Universitāte ir noslēgusi
sadarbības līgumus ar lielāko daļu no augstākminētajām organizācijām par sadarbību BSP
„Austrumeiropas kultūras un biznesa sakari” studentu sagatavošanas ietvaros.

2.1.7. VĒRTĒŠANAS SISTĒMA
Vērtējot akadēmiskās bakalaura studiju programmas apguvi, ievēroti pamatprincipi,
kuri ir norādīti MK noteikumos Nr.240 „Noteikumi par valsts akadēmiskās izglītības
standartu”:




vērtējuma obligātuma princips – nepieciešams iegūt pozitīvu vērtējumu par
programmas satura apguvi;
vērtēšanā izmantoto pārbaudes veidu dažādības princips – programmas apguves
vērtēšanā izmanto dažādus pārbaudes veidus; pārbaudes pamatforma – ieskaite un
eksāmens;
vērtējuma atbilstības princips – studējošajiem tiek dota iespēja apliecināt savas
analītiskās, radošās un pētnieciskās spējas, parādīt zināšanas pārbaudes darbos un
zinātnisko atziņu lietošanas prasmi;
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studiju rezultātus vērtē 10 ballu skalā.
Studiju programmas beigās gala pārbaudījumu un bakalaura darbu vērtē ar atzīmi
Gala pārbaudījumu komisija, ko pēc fakultātes priekšlikuma apstiprina DU rektors.
Tādējādi tiek realizēta gan nepārtraukta, gan gala rezultātu vērtēšana.

Lai saņemtu bakalaura akadēmisko grādu:




sekmīgi jāapgūst studiju programmā paredzētie studiju kursi paredzēto kredītpunktu
apjomā;
sekmīgi jānokārto bakalaura gala pārbaudījumi;
jāizstrādā un sekmīgi jāaizstāv bakalaura darbs.

2.1.8. STUDIJU PROGRAMMAS PERSPEKTĪVAIS NOVĒRTĒJUMS
2.1.8.1. Studiju programmas atbilstība akadēmiskās/profesionālās izglītības standartam
DU bakalaura studiju programma „Austrumeiropas kultūras un biznesa sakari” ir
veidota saskaņā ar LR MK noteikumiem Nr. 240 „Noteikumi par valsts akadēmiskās izglītības
standartu”.
Tabula 2.1.8.1.1.Studiju programmas „Austrumeiropas kultūras un biznesa sakari”
atbilstība „Noteikumiem par valsts akadēmiskās izglītības standartu”
(MK 13.05.2014. noteikumi Nr. 240)
MK noteikumi Nr.240

Studiju programma „Austrumeiropas kultūras un
biznesa sakari”

Bakalaura studiju programmas apjoms ir vismaz Programmas apjoms ir 120 KP
120 KP
Bakalaura darbs vismaz 10 KP

Bakalaura darbs ir 10 KP

Programmas obligātā daļa (ne mazāk kā 50 KP):

Programmas obligātā daļa ir 72 KP:

1. nozares pamatnostādnes, principi, struktūra un 1. nozares pamatnostādnes, principi, struktūra un
metodoloģija (ne mazāk kā 25 KP),
metodoloģija ir 31 KP ( t.s. arī bakalaura darbs –
10 KP un studiju darbi – 2 KP)
2. nozares attīstības vēsture un aktuālās problēmas 2. nozares attīstības vēsture un aktuālās problēmas
(ne mazāk kā 10 KP) ,
ir 19 KP,
3. nozares raksturojums un problēmas starpnozaru 3. nozares raksturojums un problēmas starpnozaru
aspektā (ne mazāk kā 15 KP);
aspektā ir 22 KP;
Ierobežotās izvēles daļa (ne mazāk kā 20 KP)

Ierobežotās izvēles daļa ir 42 KP

Brīvās izvēles daļa

Brīvās izvēles daļa 6 KP

Bakalaura grādu (humanitāro zinātņu bakalaurs) Pēc studiju programmas apguves izglītojamie
piešķir radniecīgu zinātņu nozaru grupā atbilstoši iegūst humanitāro zinātņu bakalaura grādu
LR Izglītības klasifikācijā noteiktajām izglītības Austrumeiropas kultūras studijās
tematiskajām grupām
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2.1.8.2. Studiju programmas atbilstība profesijas standartam
Profesijas standarts akadēmiskajā studiju programmā nav paredzēts.
2.1.8.3. Studiju rezultātu un programmas salīdzinājums ar līdzīgām studiju programmām
Latvijā (1) un Eiropas Savienības valstīs (2)
Tabula 2.1.8.3.1. Studiju rezultātu un programmas salīdzinājums ar līdzīgām studiju
programmām Latvijā (1) un Eiropas Savienības valstīs (2)

Daugavpils
Universitātes BSP
„Austrumeiropas
kultūras un biznesa
sakari”

Jagelonas
Universitātes (Polija)
bakalaura studiju
programma
„Kulturoloģija”
specializācija
„Krievijas un
kaimiņvalstu kultūra”
(Kultūra Rosji i
narodów sąsiednich)

Latvijas Kultūras
akadēmijas bakalaura
studiju programmas
„Māksla”
apakšprogramma
„Starptautiskie kultūras
sakari Latvija – Polija”

Oksfordas
Universitātes
bakalaura studiju
programma „Krievijas
un Austrumeiropas
studijas”
(Russian&East
European Studies)

VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS
Studiju ilgums un apjoms
3 studiju gadi pilna
laika studijas,
120 KP

4 studiju gadi pilna 3 studiju gadi pilna 3 studiju gadi pilna
laika studijas,
laika studijas,
laika studijas,
160 KP

120 KP

120 KP

Prasības, uzsākot studiju programmu
Vispārējā
izglītība

vidējā Vispārējā
izglītība

vidējā Vidējā izglītība

Vidējā izglītība

Iegūstamais grāds
Humanitāro
zinātņu Humanitāro
bakalaura
grāds bakalaura
Austrumeiropas
mākslās
kultūras studijās

zinātņu Humanitāro
zinātņu Bakalaura
grāds bakalaurs kulturoloģijā lingvistikā

grāds

Programmu struktūra
Studiju
programma Studiju
programma Studiju
programma Obligātie
studiju
sastāv no trim daļām:
sastāv no trim daļām:
sastāv no trim daļām:
kursi: 20. gadsimta
Austrumeiropas valstu
A daļa – obligātie A daļa – obligātie A daļa – obligātie
vēsture; Politiskie un
studiju
kursi
– studiju kursi – kultūras studiju
kursi
–
ekonomiskie
sakari
kultūras
un un mākslas teorijā un Krievijas kultūrā 10.Austrumeiropā;
ekonomikas teorijā un vēsturē – 80 KP
20. gadsimtā – 50 KP
Krievijas
un
vēsturē – 62 KP
Austrumeiropas valstu
Bakalaura darbs – 10
kultūra.
KP
Kopā: 72 KP
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B daļa – Ierobežotās
izvēles
daļa
–
Austrumeiropas valstu
kultūra, ekonomika un
politika – 42 KP

B daļa – obligātās B daļa – obligātās
izvēles kursi – 80 KP
izvēles kursi – 10.-20.
gadsimta
Krievijas
Kursi sadalīti 3 blokos,
vēsture,
ģeogrāfija,
kuri
sastāv
no
tekstu semiotika – 62
10apakšprogrammām:
KP
starptautiskie kultūras
sakari:
tajā skaitā
Latvija
–
Polija;
vadībzinības; kultūras
socioloģija
un
menedžments; latviešu
folklora un tradicionālā
kultūra; ka arī modernā
māksla.

Izvēles kursiem ir 5
moduļi:
ekonomika;
vēsture,
politika,
literatūra; sabiedrība,
kultūra un sociālā
politika, no kuriem
studējošajiem
ir
jāizvēlas 2.

C daļa – brīvās izvēles C daļa – brīvās izvēles C daļa – brīvās izvēles
kursi – 6 KP
kursi – svešvalodas
kursi – 8 KP ar
moduļiem:
1)Baltkrievijas kultūra,
vēsture un valoda;
2)Ukrainas kultūra un
vēsture

Programmu salīdzinājums dod iespēju atzīmēt šādas kopīgas iezīmes:


struktūras ziņā programmas ir analoģiskas: sastāv no 3 (2) daļām, obligātajiem studiju
kursiem, obligātās (ierobežotās) izvēles studiju kursiem un brīvās izvēles kursiem;



programmās obligātajā daļā dominē kultūras un ekonomikas teorijas, vēstures un
metodoloģijas kursi;



obligātajā daļā daudzi studiju kursi sakrīt vai pēc nosaukuma, vai pēc būtības: kultūras
teorija un vēsture (DU, Latvijas Kultūras akadēmija, Jagelonas Universitāte), valodas,
literārā teksta interpretācija (DU, Latvijas Kultūras akadēmija);



obligātās (ierobežotās) izvēles studiju kursos tiek aplūkotas šaurākas problēmas
politikā, vēsturē, ekonomikā, literatūrā;



ekonomikas un biznesa studiju kursi ir Jagelonas Universitātes programmā, Oksfordas
Universitātes programmā, mazāk – Latvijas Kultūras akadēmijas programmā;



visās programmās iekļauti Austrumeiropas valstu kultūras, vēstures, valodas,
ekonomikas, politikas studiju kursi;



brīvās izvēles daļā visbiežāk iekļauti tādi kursi kā datorzinības, svešvalodas, atsevišķu
Austrumeiropas valstu vēsture, kultūra, valoda.
Salīdzināto studiju programmu atšķirības:



Oksfordas Universitātei programmas pamatā ir moduļu sistēma ar plašām izvēles
iespējām;



Jagelonas Universitātes (Polija) programmā lielāka uzmanība tiek pievērsta tieši
Krievijas kultūrai un vēsturei, kā arī studējošie papildus var izvēlēties Baltkrievijas un
Ukrainas studijas.
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2.1.9. STUDĒJOŠIE
2.1.9.1. Studējošo skaits
Uz doto brīdi studiju programmā pilna laika studijās studē – 46 studenti.
Tabula 2.1.9.1.1. Studējošo skaita dinamika
PILNA LAIKA STUDIJAS

NEPILNA LAIKA STUDIJAS

KOPĀ

2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013

1. studiju
gads
16
8
10
14

2. studiju
gads
14
9
10

3. studiju
gads
12
9

1. studiju
gads
5
-

2. studiju
gads
5
-

3. studiju
gads
4
-

21
27
35
33

2013/2014

15

11

10

-

-

-

36

2014/2015

16

13

8

_

_

_

37

2015/2016

20

14

11

_

_

_

55

2016/2017

39

17

13

_

_

_
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2013./2014. studiju gadā pavasara semestrī programmā uz kursu Valo2146, Lietišķā krievu valoda
(3KP) bija imatrikulēti 7 studenti ārzemnieki (ASV).
2014./2015. studiju gadā programmā bija imatrikulēti 33 studenti ārzemnieki.

2016./2017. studiju gadā programmā imatrikulēti 39 studējošie ārzemnieki.
2.1.9.2. Pirmajā studiju gadā imatrikulēto studējošo skaits
2012./2013. st.g. – Daugavpils Universitātes BSP „Austrumeiropas kultūras un biznesa sakari”
tika imatrikulēti 14 studējošie (pilna laika studijām). 2013./2014. st.g.– 15 studējošie,
2014./2015. st.g. – 16 studējošie, 2015./ 2016. st.g. – 20 studējošie.
2015./2016. studiju gadā programmā imatrikulēti 34 studenti ārzemnieki.
2016./2017. st.g.- 39 studējošie
2.1.9.3. Absolventu skaits
2011./2012.st.g. – 11, 2012./2013. st.g. – 6 absolventi, 2013./2014. st.g. – 9 absolventi,
2014./2015. st. g. – 7 absolventi, 2015./2016. st.g. – 10 absolventu, 2016./2017. st.g. - 8
absolventi
2.1.9.4. Studējošo aptauju rezultāti un to analīze
Katra studiju gada beigās tiek organizēta studentu anonīma aptauja. Tā tiek veikta, lai
vērtētu un turpmāk uzlabotu studiju kursu pasniegšanas kvalitāti, kā arī, lai iegūtu priekšstatu
par studentu attieksmi pret studiju procesa nodrošinājumu ar mācību un metodisko literatūru,
datortehnikas un Interneta pieejamību un izmantošanu, sadarbību ar mācībspēkiem,
nodrošinājumu ar vieslektoriem, izvēles kursu piedāvājumu. Pēdējos gados šo aptauju koordinē
DU Studiju kvalitātes novērtēšanas centrs (SKNC). Ļoti svarīgu informāciju sniedz studējošo
priekšlikumi, kas ļauj uzlabot studiju programmas kvalitāti. Tā kā uz vieniem un tiem pašiem
anketas jautājumiem atbild visu DU studiju programmu studenti, tad ir iespējams salīdzināt un
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analizēt iegūtos rezultātus visas universitātes mērogā. Anketu apstrādē palīdz DU Socioloģisko
pētījumu laboratorija, tādējādi nodrošinot anketēšanas datu profesionālu apstrādi.
Studenti programmas apguves laikā tiek iesaistīti studiju programmas norises
izvērtējumā.
Pēc ABSP „Austrumeiropas kultūras un biznesa sakari” studējošos aptaujas rezultātiem
pēdējo sešu gadu laika periodā (2010.g. – 2016.g.) secinām:


studiju programma kopumā (pilnīgi vai daļēji) apmierina vidēji 94 % studējošo,
neapmierinātību pauž vien 5% - 6% studējošo;



docēšanas līmenis visbiežāk novērtēts kā augsts. Komentāri:
Docētāji ir profesionāļi savā darbā. Visi pasniedzēji ir augsti kvalificēti.
Pasniedzēji lieliski pasniedz lekcijas.




studiju kursu saturu un to izklāstu studējošie kopumā vērtē pozitīvi, komentāros reizēm
izskan doma, ka biznesa kursu bloks nav tikpat svarīgs, kā kultūras kursu bloks;
apgūto studiju kursu vērtēšanas prasības galvenokārt tiek atzītas par skaidrām, loģiskām
un pamatotām; bet dažreiz studentiem šķiet, ka vērtēšana nav visai loģiska. Komentārs:
Vērtēšana ir ne visai saprotama, ja es staigāju uz lekcijām un nododu mājasdarbus un
tie, kas nestaigā saņem tādu pašu.



sadarbība ar pētnieciskā darba vadītāju visbiežāk notiek regulāri, saskaņā ar individuālo
pētnieciskā darba plānu, kas tiek izstrādāts, apspriežot studiju vai bakalaura darba tēmu;



studējošajiem ir pilnīgi vai daļēji skaidras patstāvīgā darba apjoma prasības, reizēm
pauž vēlmi vairāk, vai gluži pretēji – mazāk strādāt patstāvīgi;



studiju programmas nodrošinājumu ar vieslektoriem studējošie vērtē kā daļēji
pietiekamu, aicinot piesaistīt pēc iespējas vairāk vieslektoru;



studiju laikā studējošie visbiežāk izmanto periodiskos izdevumus, daiļliteratūru, uzziņu
un nozaru literatūru, elektroniskās datu bāzes un resursus internetā;



studiju programmas kopējā struktūra (studiju programmā iekļautie studiju kursi, to
sadalījums pa semestriem, studiju kursu apjoms) kopumā (pilnīgi vai daļēji) apmierina
vidēji 90 % – 95 % studējošo; 2016./2017.st.g - 82%;



katra studiju kursa sasniedzamie rezultāti studējošajiem ir skaidri;



vairums studējošo apmeklē 70%–80% nodarbību; ir studenti, kuri studē pēc individuālā
plānā;



studējošo aptauju rezultāti liecina, ka studējošie var ietekmēt studiju procesu un satura
kvalitāti;



nodrošinājums ar studijām nepieciešamo literatūru un metodiskajiem materiāliem tiek
vērtēts kā pietiekams, taču bieži vien studējošie min, ka bibliotēkas fondu krājumi ir
jāpapildina ar jaunāko zinātnisko literatūru;



studējošie piedalās un izmanto projektu Erasmus un Erasmus+ piedāvātās iespējas.

Jāatzīmē, ka aptaujā izteiktajiem viedokļiem dažkārt piemīt subjektivitāte, jo studējošo
vērtējums reizēm atkarīgs no iegūtās atzīmes un studējošo personīgā ieguldījuma studiju
procesā.
Visbiežāk minētie studējošo priekšlikumi:
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vairāk kontaktstundu (it īpaši svešvalodās): palielināt stundu skaitu mācību praksei un
ieviest studiju plānā mācību ekskursijas;
 vairāk kontaktstundu un interaktīvu metožu studiju darbā;
 uzlabot infrastruktūru (telpu renovācija, ēdnīca);
 vairāk iesaistīt studējošos studiju procesā (projekti utt.).
2015./2016.st.g. diagrammas ir 7. pielikumā.

2.1.9.5. Absolventu aptauju rezultāti un to analīze
Studiju programmas attīstības stratēģija pastāvīgi pilnveidojas, ievērojot izmaiņas darba
tirgū un svarīgākās attīstības tendences pasaulē. Pieprasījuma un darba tirgus pētīšana sekmēs
pastāvīgu studiju programmas koriģēšanu un attīstību.
Absolventu aptaujas rezultātu kopsavilkums (par 6 gadiem)
Apmierina

Daļēji apmierina

Pabeigtā programma
kopumā

95%

5%

Iegūtās teorētiskās zināšanas

91%
90%

9%
10%

91%

9%

75%
82%
90%

20%
18%
10%

91%

9%

90%

10%

91%

9%

Iegūtās praktiskās zināšanas
Iegūtās komunikācijas
prasmes
Iespējās turpināt izglītību un
pilnveidot iegūtās zināšanas
un prasmes

Neapmierina

5%

Lielākā programmas absolventu daļa turpina studijas maģistra programmās (DU, LU,
Rēzeknē, ārvalstu augstskolās). Iespēja turpināt studijas ir atkarīga no iegūtajām teorētiskajām
zināšanām, savukārt spēja konkurēt darba tirgū lielākoties ir atkarīga no komunikācijas
prasmēm, kas ir augstu novērtētas arī absolventu aptaujā. Aptaujas rezultāti apliecina, ka
programma dod lielu potenciālu tālākizglītībai.
Programmas absolventi strādā dažādās sfērās. Lielākais skaits strādā kultūras, sporta un
sociālajā jomā (Daugavpils pilsētas, Rēzeknes pilsētas, Daugavpils novada, Preiļu novada,
Jēkabpils novada, Visaginas pilsētas (Lietuva) municipālajās struktūrās (Tūrisma informācijas
centrs, Jaunatnes departaments, Sociālo lietu pārvalde, Municipālā policija, Nacionālās kultūras
biedrības, Daugavpils Olimpiskais centrs); mārketinga un biznesa sfērā (SIA DEPO, SIA
„ILGEZEEM” SIA LRR, SIA LATTELEKOM). Daži absolventi strādā vadītāja amatā (Igors
Barčes-Uškuris – SIA Barčis IU – vadītājs, Aļona Annišineca – Daugavpils novada domes
nodaļas vadītāja). Daudzi programmas absolventi kļuvuši par potenciāliem darba devējiem.
Absolventu un darba devēju atsauksmes 10. pielikumā.
2.1.9.6. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā
Studentu līdzdalība studiju programmas realizācijā ir vērojama, ne tikai iesaistot viņus
programmas darba izvērtējumā, kā tas bija aprakstīts augstāk, bet arī tieši ar programmas
direktora starpniecību, risinot radušās problēmas starp docētāju un studējošajiem par nodarbību
laikiem, kursa realizācijas gaitu un citas.
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Studējošo organizatoriskajās pilnsapulcēs studējošie aktīvi iesaistās diskusijās par
neskaidriem jautājumiem vai problēmām, kas rodas studiju kvalitātes nodrošināšanā, par
korekcijām studiju programmas realizācijas gaitā u.c. jautājumiem. Studējošo pārstāvis ir
Virziena padomē.
ABSP „Austrumeiropas kultūras un biznesa sakari” pārstāvji aktīvi darbojas DU
Studentu padomē, ar kuras starpniecību tiek apkopoti un sagatavoti priekšlikumi studiju procesa
un studiju vides kvalitātes uzlabošanai. Studenti ir pamatojuši un sagatavojuši konstruktīvus
priekšlikumus saistībā ar studiju procesa organizācijas un studējošo studiju un dzīves apstākļu
uzlabošanu, piemēram, par Studentu servisa centra izveidošanu, par DU Informācijas dienu un
darbu ar reflektantiem, par dienesta viesnīcām u.c.
HF Domes sēdēs, kur piedalās arī studentu pašpārvaldes deleģētie pārstāvji, studējošie
aktīvi iesaistās diskusijās par neskaidriem jautājumiem vai problēmām studiju kvalitātes
nodrošināšanā, par korekcijām studiju programmas realizācijas gaitā u.c. jautājumiem.

2.2. AKADĒMISKĀ BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMA „FILOLOĢIJA”
2.2.1. STUDIJU PROGRAMMAS MĒRĶI UN UZDEVUMI
Akadēmiskās bakalaura studiju programmas mērķis atbilstoši MK noteikumiem Nr.240.
ir nodrošināt studējošajiem teorētisko zināšanu un pētniecības iemaņu un prasmju apguvi
filoloģijā (latviešu filoloģijā vai krievu filoloģijā, vai angļu filoloģijā.
Studiju programmas galvenie uzdevumi ir:


dot teorētiskās pamatzināšanas valodniecības un literatūrzinātnes nozarēs, lai veidotu
studentu filoloģisko kompetenci;



attīstīt spējas vākt un analizēt atbilstošus datus savā studiju jomā, izdarīt slēdzienus un
secinājumus, kas ir ļoti svarīgi zinātniskā darba veikšanai; šādas prasmes un iemaņas ir
nepieciešamas arī bakalaura darbu filoloģijā izstrādāšanai un aizstāvēšanai;



attīstīt spējas izklāstīt informāciju, idejas un risinājumus gan speciālistu, gan
nespeciālistu auditorijā;



attīstīt studentu patstāvīgas izziņas un izpētes darba iemaņas, sagatavojot studentus
turpmākām studijām akadēmiskajās vai profesionālajās maģistra programmās;



veidot starpkultūru komunikācijas prasmes un iemaņas;



sagatavot akadēmiski izglītotus speciālistus filoloģijā, kas būtu spējīgi konkurēt
akadēmiskajā un profesionālajā vidē Latvijā un / vai ārvalstīs.

Angļu, latviešu, krievu filoloģijas apakšprogrammās nodrošināt iespēju apgūt otro
svešvalodu (zviedru, franču, vācu, spāņu, vai poļu val.); angļu filoloģijas apakšprogrammā
nodrošināt papildus iespēju izvēlēties un apgūt latviešu vai krievu kā otro valodu, kā arī latviešu
un krievu filoloģijas apakšprogrammās nodrošināt iespēju apgūt angļu kā otro svešvalodu vai
otro valodu (attiecīgi krievu un latviešu val.).
Saskaņā ar Studiju virziena akreditācijas lapu Nr.118 tiek piešķirts humanitāro zinātņu
bakalaura grāds filoloģijā ar specializāciju latviešu filoloģijā vai krievu filoloģijā, vai angļu
filoloģijā, vai vācu filoloģijā, vai poļu filoloģijā, taču objektīvu iemeslu dēļ no specializāciju
saraksta tika izņemts iegūstamais humanitāro zinātņu bakalaura grāds vācu un poļu filoloģijā.
Šo lēmumu noteikuši vairāki iemesli: studējošo skaita samazināšanās sakarā ar
demogrāfisko situāciju valstī un emigrāciju; daļa reflektantu izmanto iespēju studēt svešvalodu
tās dabiskajā vidē, kā arī vācu un poļu valoda nav tās valodas, kuras Latvijā apgūst kā pirmās
svešvalodas; reflektanti vairāk izvēlas studēt eksaktās un sociālās zinātnes, humanitārās
zinātnes kļuvušas mazāk prestižas u. c.
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2.2.2. IEGŪSTAMIE STUDIJU REZULTĀTI ZINĀŠANU, PRASMJU UN KOMPETENČU
FORMĀ

ABSP „Filoloģija” studiju rezultāti definēti atbilstoši 02.12.2008. MK noteikumiem
Nr.990 „Noteikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju”. Iegūstamie studiju rezultāti tiek
formulēti kā zināšanas, prasmes un kompetences.
Pēc studiju programmas apguves studējošie:
Tabula 2.2.2.1. Iegūstamie studiju rezultāti
Zināšanas

- spēj parādīt filoloģijai raksturīgās pamata un specializētās
zināšanas un šo zināšanu kritisku izpratni, turklāt daļa zināšanu
atbilst filoloģijas augstāko sasniegumu līmenim;
- spēj parādīt filoloģijas svarīgāko jēdzienu un likumsakarību
izpratni.

Prasmes

- spēj, izmantojot apgūtos teorētiskos pamatus un atziņas, veikt
inovatīvu vai pētniecisku darbību, formulēt un analītiski aprakstīt
informāciju, problēmas un risinājumus filoloģijas zinātnē, tos
izskaidrot un argumentēti par tiem diskutēt gan ar speciālistiem, gan
ar nespeciālistiem;
- spēj patstāvīgi strukturēt savu mācīšanos, virzīt savu turpmāko
mācīšanos un profesionālo pilnveidi, izmantot zinātniskas pieejas
problēmu risināšanā, uzņemties atbildību un iniciatīvu, veicot darbu
individuāli, komandā vai vadot citu cilvēku darbu, pieņemt
lēmumus un rast radošus risinājumus mainīgos apstākļos.

Kompetence

- spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt, analizēt un izmantot informāciju,
pieņemt lēmumus un risināt problēmas filoloģijas nozarē;
- spēj izvērtēt savas profesionālās darbības ietekmi uz vidi un
sabiedrību.

Studiju rezultāti definēti arī katram studiju kursam, atbilstoši MK Noteikumiem Nr. 990
„Noteikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju”, un līdz ar to arī pārskatīts un nepieciešamības
gadījumā mainīts studiju kursa saturs.

2.2.3. STUDIJU PROGRAMMAS SATURS UN PLĀNS
Studiju programma sastāv no A daļas studiju kursiem – obligātajiem filoloģijas un angļu,
krievu vai latviešu filoloģijas studiju kursiem, kas kopumā ir 81 KP katrā apakšprogrammā.
Studiju programmas „Filoloģija” apakšprogrammu B daļas (33 KP katrā apakšprogrammā)
ietver studiju kursus otrajā svešvalodā (franču, poļu, spāņu, vācu, vai zviedru); otrajā valodā
(krievu valoda kā otrā valoda angļu un latviešu filoloģijas apakšprogrammās); latviešu valoda
kā otrā valoda angļu un krievu filoloģijas apakšprogrammās) un angļu valoda kā otrā
svešvaloda latviešu un krievu filoloģijas apakšprogrammās. Studiju programmas brīvās izvēles
C daļā tiek piedāvāti studiju kursi, no kuriem studējošajiem ir iespēja izvēlēties vienu studiju
kursu semestrī (kopumā jāapgūst 6 KP).
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2.2.3.1. Apakšprogramma „Angļu filoloģija ar otro valodu: franču, krievu, latviešu, poļu,
spāņu, vācu, zviedru”.
Tabula 2.2.3.1.1. Apakšprogrammas „Angļu filoloģija ar otro valodu: franču, krievu, latviešu,
poļu, spāņu, vācu, zviedru” studiju saturs
Studiju kursu nosaukums
A daļa
Civilā aizsardzība

KP
81
1

Pārbaudījums

Docētāji

Dif.ieskaite

Vides aizsardzība

1

Dif.ieskaite

Ievads valodniecībā
Latīņu valoda
Ievads literatūrzinātnē
Literārā darba analīze

2
2
2
2

Eksāmens
Dif.ieskaite
Dif.ieskaite
Dif.ieskaite

Mg. soc. comp., prof. maģistra grāds
darba aizsardzībā, vieslekt.
M. Aleksejevs
Prof. maģistra grāds vides plānošanā lekt.
I.Pučkina
Mg.philol., lekt.N.Minova
Dr.philol., asoc.prof.A. Kuzņecovs
Dr.philol., pētn. I.Kačāne
Dr.philol., doc. I. Presņakova

Ievads ģermānistikā

2

Eksāmens

Studiju darbs angļu filoloģijā 1
(valodniecībā)

Dif.ieskaite

Studiju darbs angļu filoloģijā 1
(literatūrzinātnē)

Dif.ieskaite

Bakalaura darbs

Ieskaite

10

Angļu valodas fonētika un 2
fonoloģija
Leksikoloģija un frazeoloģija 4

Eksāmens

Sistēmiskā gramatika

Eksāmens

4

Eksāmens
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Dr.philol., asoc.prof. S. Meškova
Dr.philol., doc. I. Presņakova
Dr.philol., asoc.prof. S. Meškova
Dr.philol., asoc.prof. S.Meškova
Dr. habil. philol., prof. Z.Ikere
Dr.philol., doc. I.Oļehnoviča Mg.philol.,
lekt. N.Minova
Dr.philol., doc. J. Semeņeca
Mg.prof.tulk., as J.Antoņeviča
Mg.philol., asist. S.Liepa
Dr. philol., doc. E. Badina
Dr. philol., doc. I.Presņakova
Mg. paed., lekt. D. Ozola
Dr.philol., asoc.prof. S.Meškova
Dr. habil. philol., prof. Z.Ikere
Dr.philol., doc. I.Oļehnoviča Mg.philol.,
lekt. N.Minova
Dr.philol., doc. J. Semeņeca
Mg.prof.tulk., as J.Antoņeviča
Mg.philol., asist. S.Liepa
Dr. philol., doc. E. Badina
Dr. philol., doc. I.Presņakova
Mg. paed., lekt. D. Ozola
Dr.philol., asoc.prof. S.Meškova
Dr. habil. philol., prof. Z.Ikere
Dr.philol., doc. I.Oļehnoviča Mg.philol.,
lekt. N.Minova
Dr.philol., doc. J. Semeņeca
Mg.prof.tulk., as J.Antoņeviča
Mg.philol., asist. S.Liepa
Dr. philol., doc. E. Badina
Dr. philol., doc. I.Presņakova
Mg. paed., lekt. D. Ozola
Mg.prof.tulk., as J.Antoņeviča
Mg.philol., lekt. N.Minova
Dr.philol., doc. I.Oļehnoviča
Dr.philol., doc. I.Oļehnoviča

Angļu valodas ortogrāfija
2
Funkcionālā
komunikācija 4
(angļu valoda)
Normatīvā gramatika (angļu 8
valoda)

Dif.ieskaite
Dif.ieskaite

Mg.philol., lekt. N. Minova
Dr.philol., doc. I.Oļehnoviča

Dif.ieskaite
Eksāmens

Teksta lingvistiskā analīze 7
(angļu valoda)

Dif.ieskaite

Angļu valodas vēsture

4

Ievads sociolingvistikā
Britu un ASV literatūra līdz
19.gs.
19. gs. britu un ASV literatūra
20. gs. britu un ASV literatūra

2
4

Literārā teksta interpretācija
(angļu valoda)
Kultūrstudijas (Lielbritānijas
un ASV)
Bakalaura darba tehnoloģija
B daļa – obligātās izvēles
daļa (otrā svešvaloda: vācu/
franču/
zviedru/
poļu/
spāņu)
Otrās svešvalodas fonētika un
fonoloģija (vācu/ franču/
zviedru/ poļu/ spāņu kā otrā
svešvaloda)

3

Dif.ieskaite
Eksāmens
Dif.ieskaite
Dif. ieskaite
Eksāmens
Dif.ieskaites
Dif.ieskaite
Eksāmens
Dif.ieskaite

Dr.philol., doc. J.Semeņeca
Mg.philol., asist. S.Liepa
Mg.philol., lekt. N. Minova
Dr.habil.philol., prof. Z.Ikere
Dr.philol., asoc.prof. S.Meškova
Mg.philol., as. S.Liepa
Mg.philol., lekt. N.Minova
Dr.philol., asoc.prof. S.Meškova

4

Dif.ieskaite

Dr.philol., doc. J.Semeņeca
Dr.philol., doc. I.Presņakova
Dr.philol., doc. E.Badina
Dr.philol., doc. I. Presņakova
Dr.philol., asoc.prof. S.Meškova
Dr.philol., doc. J.Semeņeca

1

Dif.ieskaite

Dr.philol., doc. J.Semeņeca

Eksāmens

Mg.paed., Mg.philol., lekt. A. Jakovele
Dr.philol., pētn. I.Ļaha
Mg.philol., lekt. A.Kazjukevičs
Mg.philol., lekt.V.Baranovska
Mg.philol., lekt. S.Poļanskis
Dr.philol., doc.N. Jundina
Dr.philol., doc.V.Taļerko
Dr.philol., viesdoc. A. JohanningRadžiene
Mg.philol., lekt. S. Poļanskis
Mg.paed., Mg.philol., lekt. A. Jakovele
Mg.philol., lekt. A. Kazjukevičs
Mg.philol., lekt. V. Baranovska
Mg.philol., lekt.V.Taļerko
Dr.philol., viesdoc. A. JohanningRadžiene
Dr.philol., doc.N. Jundina
Dr.philol., pētn.I. Ļaha
Mg.paed., Mg.philol., lekt. A. Jakovele
Mg.philol.,lekt. A.Kazjukevičs
Mg.philol.,lekt. V.Baranovska
Dr.philol., doc. N.Jundina,
Mg.philol., lekt. V.Taļerko
Dr.philol., viesdoc. A. JohanningRadžiene
Mg.philol., lekt. S.Poļanskis
Dr.philol., pētn. I.Ļaha
Mg.paed., Mg.philol., lekt. A. Jakovele
Mg.philol., lekt.A.Kazjukevičs

4
4

Dr.philol., doc. I.Oļehnoviča
Dr.philol., doc. J.Semeņeca

33
2

Normatīvā gramatika(vācu/ 8
franču/ zviedru/ poļu/ spāņu
kā otrā svešvaloda)

Dif.ieskaite
Eksāmens

Teksta
lingvistiskā 6
analīze(vācu/ franču/ zviedru/
poļu/
spāņu
kā
otrā
svešvaloda)

Dif.ieskaite
Eksāmens

Funkcionālā
9
komunikācija(vācu/ franču/
zviedru/ poļu/ spāņu kā otrā
svešvaloda)

Dif.ieskaite
Eksāmens
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Kultūrstudijas
(Vācijas, 2
Francijas,
Zviedrijas,
Spānijas, Polijas)

Eksāmens

Literārā
teksta 4
interpretācija(vācu/ franču/
zviedru/ poļu/ spāņu kā otrā
svešvaloda)

Dif.ieskaite
Eksāmens

20.gs. literatūra(vācu, franču, 2
zviedru, poļu, spāņu)

Dif.ieskaite

B daļa – obligātās izvēles
daļa (otrā valoda: latviešu) 33
Komunikatīvā
lingvistika 8
(latviešu valoda kā otrā
valoda)
Latviešu valoda publiskajā
telpā (latviešu valoda kā otrā
valoda)
Literārā teksta interpretācija
(latviešu valoda kā otrā
valoda)
Literārā periodika (latviešu
valoda kā otrā valoda)
Latviešu valodas etiķete
(latviešu valoda kā otrā
valoda)
Latviešu
leksikogrāfiskais
materiāls:
pragmatika
(latviešu valoda kā otrā
valoda)
Bībeles tēli un motīvi latviešu
literatūrā (latviešu valoda kā
otrā valoda)
Daiļrades
psiholoģija
(latviešu valoda kā otrā
valoda)
Teksta lingvistiskā analīze
(latviešu valoda kā otrā
valoda)
Tradicionālās kultūras tekstu
analīze (latviešu valoda kā
otrā valoda)
Prozas kompozīcija un stils

Mg.philol., lekt. V.Baranovska
Vieslekt. I.Arza Busto
Dr.philol., viesdoc. A. JohanningRadžiene
Dr.philol., pētn.I.Ļaha,
Mg.paed., Mg.philol., lekt. A. Jakovele
Mg.philol., lekt. V. Baranovska
Mg.philol.,lekt.A.Kazjukevičs
Dr.philol.,doc.N.Jundina
Mg.paed., Mg.philol., lekt. A. Jakovele
Mg.philol, lekt.A.Kazjukevičs
Mg.philol., lekt. S.Poļanskis
Vieslektors I. Arza Busto
Dr.phil., viesdoc. A. Johanning-Radžiene
Mg.philol., lekt. S.Poļanskis
Mg.paed., Mg.philol., lekt. A.Jakovele
Dr.philol., pētn. I.Ļaha
Mg.philol., lekt. A.Kazjukevičs
Mg.philol., lekt. V.Baranovska
Vieslekt. I.Arza Busto

2

Dif.ieskaite

Dr. philol., doc. S.Polkovņikova
Dr.philol., prof. V.Šaudiņa
Mg.philol., lekt. V.Ruža
Mg.philol., lekt. I.Teilāne
Dr. philol., doc. S.Polkovņikova

8

Dif.ieskaite
Eksāmens

Dr.philol., prof. M.Burima
Dr.philol., doc. V.Lukaševičs

2

Dif.ieskaite

Dr.philol., doc. R.Rinkeviča

2

Eksāmens

Mg.philol., as. I.Zuģicka

2

Dif.ieskaite

Dr.philol., doc. S.Polkovņikova

2

Dif.ieskaite

Dr.theol., prof. A.Stašulāne

2

Dif.ieskaite

Dr.philol., doc. I.Kupšāne
Dr.philol., pētn. A.Romanovska

2

Dif.ieskaite

Dr.philol., doc. S.Polkovņikova

2

Dif.ieskaite

Dr.philol., doc. G.Ozoliņš

1

Dif.ieskaite

Dr.philol., doc. V.Lukaševičs

Dif.ieskaite
Eksāmens
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B daļa – obligātās izvēles
daļa (otrā valoda: krievu)
33
Krievu
sarunvaloda
un 2
komunikatīvā
lingvistika
(krievu valoda kā otrā valoda)
Normatīvā gramatika (krievu 12
valoda kā otrā valoda)

Dif.ieskaite

Dr. philol., doc. G. Pitkeviča

Eksāmens

Dr. philol., as. prof. G. Sirica
Dr. philol., doc. G. Pitkeviča
Dr. philol., doc. N. Fjodorova
Dr. philol., pētn. Ž. Badins

Austrumslāvu mitoloģija un 2
krievu folklora (krievu valoda
kā otrā valoda)
Krievu literatūras un kultūras 12
studijas (krievu valoda kā otrā
valoda)

Eksāmens

Krievu
ortogrāfijas
un
interpunkcijas pamati (krievu
valoda kā otrā valoda)
Krievu valodas funkcionālā
stilistika (krievu valoda kā
otrā valoda)
Jaunākā krievu literatūra
(krievu valoda kā otrā valoda)
C daļa
Indijas kultūra Austrumu
kultūru kontekstā
Zviedru valoda
Spāņu valoda
Lietišķā komunikācija un
valoda
Ebreju diaspora: vēsture un
kultūra
Islāms – reliģija, kultūra,
politika
Valoda kultūru dialogā
Vēstures paradoksi
KOPĀ:

2

Dif.ieskaite

Dr. philol., doc. G. Markovs
Dr. philol., as. prof. A. Ņeminuščijs
Dr. philol., doc. N.Fjodorova
Mg.philol. A.Kazjukevičs
Dr. philol., doc. I. Dvorecka
Dr. philol., doc.E.Isajeva

2

Dif.ieskaite

Dr. philol., as. prof. G. Sirica

1

Dif.ieskaite

Dr. philol., as. prof. E. Vasiļjeva

6
2

Dif.ieskaite

Dr. philol., doc. G. Markovs

2
2
2

Dif.ieskaite
Dif.ieskaite
Dif.ieskaite

Mg.philol., lekt. A.Jakovele
Mg.philol., Lekt. V.Baranovska
Mg.philol., lekt. I.Teilāne

2

Dif.ieskaite

Dr. philol., as. prof. E. Vasiļjeva

2

Dif.ieskaite

Dr.philol., prof. A.Stašulāne

2
2
120

Dif.ieskaite
Dif.ieskaite

Dr.philol., doc. S. Polkovņikova
Mg. hist., lektors A.Kupšāns

Eksāmens

GALA PĀRBAUDĪJUMI akadēmiskā grāda humanitāro zinātņu bakalaurs filoloģijā
(angļu filoloģijā) iegūšanai:
1. Bakalaura eksāmens angļu filoloģijā.
2. Eksāmens otrajā svešvalodā/ otrajā valodā.
3. Bakalaura darba aizstāvēšana angļu filoloģijā.
2.2.3.2. Apakšprogramma „Krievu filoloģija”
Tabula 2.2.3.2.1. Apakšprogrammas „Krievu filoloģija” studiju saturs
Studiju kursi

KP

A daļa
Civilā aizsardzība

81
1

Pārbaudes
forma

Docētājs

Dif.ieskaite

Mg. soc. comp., prof. maģistra grāds
darba aizsardzībā, vieslekt.
M. Aleksejevs

82

Vides aizsardzība

1

Dif.ieskaite

Ievads valodniecībā
Latīņu valoda
Ievads slāvistikā
Ievads literatūrzinātnē
Literārā darba analīze

2
2
2
2
2

Eksāmens
Ieskaite
Ieskaite
Ieskaite
Eksāmens

Studiju darbi krievu filoloģijā
-valodniecībā
-literatūrzinātnē

2

Prof. maģistra grāds vides plānošanā
lekt. I.Pučkina
Dr.philol., doc. E. Isajeva
Dr.philol., asoc.prof. A.Kuzņecovs
Dr.philol., asoc.prof. A.Kuzņecovs
Dr.philol., doc. N. Fjodorova

Dr.philol., doc. N.Fjodorova
Dr.philol., asoc.prof.
A.Ņeminuščijs
Dr.philol., asoc.prof. A.Kuzņecovs
Dr.philol., asoc.prof. G.Sirica
Dr.philol., asoc.prof.A.Stankeviča
Dr. philol., asoc.prof. E.Vasiļjeva
Dr.philol., asoc.prof. A.Ņeminuščijs
Dr.philol., doc. E. Isajeva
Dr.philol., doc. G.Pitkeviča

Dr.philol., doc. N.Fjodorova
Dr.philol., doc. G. Markovs
Dr. philol., doc. I.Dvorecka
Dr.philol., pētn. Ž.Badins
Dr.philol., asoc.prof. A.Kuzņecovs
Dr.philol., asoc.prof. G.Sirica
Dr.philol., asoc.prof.A.Stankeviča
Dr. philol., asoc.prof. E.Vasiļjeva
Dr.philol., asoc.prof. A.Ņeminuščijs
Dr.philol., doc. E. Isajeva
Dr.philol., doc. G.Pitkeviča
Dr.philol., doc. N. Fjodorova
Dr.philol., doc. G. Markovs
Dr. philol., doc. I.Dvorecka
Dr.philol., pētn. Ž.Badins
Dr.philol., doc. E. Isajeva
Dr.philol., asoc.prof. G.Sirica
Dr.philol., doc. E. Isajeva

Bakalaura darbs

10

Valodniecības pamati
Krievu valodas stilistika
Ortogrāfijas un punktuācijas
problēmjautājumi
Mūsdienu
krievu
literārā
valoda:
- MKLV fonētika I-II
- MKLV leksikoloģija I-II
- MKLV vārddarināšana I-II
- MKLV morfoloģija I-II
- MKLV sintakse I-II

2
2
2

Krievu dialektoloģija

2

Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Ieskaite,
Eksāmens
Eksāmens

2
un krievu 2

Eksāmens
Eksāmens

Dr.philol., asoc.prof. J.Koroļova
Dr.philol. doc. G. Pitkeviča
Dr.philol., asoc.prof. A.Kuzņecovs
Dr.philol., pētn. Ž.Badins

u kultūras 2

Dif.ieskaite

Dr.philol., doc. G. Markovs

un kultūras 1

Dif.ieskaite

Dr.philol., asoc.prof. A.Ņeminuščijs

un kultūras 4

Eksāmens

Dr.philol., doc. N.Fjodorova

Senslāvu valoda
Slāvu mitoloģija
folklora
Krievu literatūras
vēsture
Krievu literatūras
vēsture I
Krievu literatūras
vēsture II
Krievu literatūras
vēsture III

Ieskaite
Eksāmens
Dif.ieskaite

16
3
3
3
3
4

Dr.philol., doc. G.Pitkeviča
Dr.philol., asoc.prof. G.Sirica
Dr.philol., doc. G.Pitkeviča
Dr.philol., doc. G.Pitkeviča
Dr.philol., asoc.prof. A.Kuzņecovs

un kultūras 18
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Krievu literatūras un kultūras 3
vēsture IV
Krievu literatūras un kultūras 4
vēsture V

Eksāmens

Dr.philol., asoc.prof. A.Ņeminuščijs

Eksāmens

Krievu literatūras un kultūras
vēsture VI
Mākslinieciskās
apziņas
vēsture I
Mākslinieciskās
apziņas
vēsture II
Mākslinieciskās
apziņas
vēsture III
Mākslinieciskās
apziņas
vēsture IV
Mākslinieciskās
apziņas
vēsture V
Prakse
(krievu
dialektoloģijā/krievu folklorā)

4

Dif. ieskaite

2

Eksāmens

Dr. philol., doc. I.Dvorecka
Dr.philol., asoc.prof. A.Ņeminuščijs
Dr.philol., doc. N.Fjodorova
Dr.philol., doc. I.Dvorecka
Dr. philol., asoc.prof. E.Vasiļjeva
Dr.philol., asoc.prof.A.Stankeviča

2

Eksāmens

Dr.philol., asoc.prof.A.Stankeviča

2

Eksāmens

Dr.philol., asoc.prof.A.Stankeviča

2

Eksāmens

Dr.philol., doc. I.Dvorecka

2

Eksāmens

Dr.philol., doc. I.Dvorecka

1

Ieskaite

Dr.philol., doc. I.Dvorecka
Dr.philol., asoc.prof. I.Koroļova
Dr.philol., doc. G.Pitkeviča
Dr. philol., doc. G.Markovs

B daļa:ierobežotās izvēles
kursi
Krievu frazeoloģija
Runas kultūra
Krievu sarunvaloda
Teksta lingvistika
Kognitīvas lingvistikas pamati
Lingvopoētika
Krievu valodas vēsturiskā
gramatika
Rietumeiropas
literatūras
krievu recepcija I-II
19.
gs.
Krievijas
kultūrvēsturiskais fenomens
19.–21. gs. krievu dramaturģija
I-II
Bībele un antīkā pasaule 19.20. gs. krievu kultūrā
Slāvu literatūras vēsture
Teksta filoloģiskā analīze I-II

33
Dr.philol., asoc.prof. G.Sirica
Dr.philol., asoc.prof. G.Sirica
Dr.philol., doc. G.Pitkeviča
Dr.philol., asoc.prof. G.Sirica
Dr.philol., asoc.prof. G.Sirica
Dr.philol., asoc.prof.G.Sirica
Dr.philol., asoc.prof. A.Kuzņecovs

4

Dif. ieskaite
Dif. ieskaite
Dif. ieskaite
Dif. ieskaite
Dif. ieskaite
Eksāmens
Ieskaite,
Eksāmens
Dif. ieskaite

2

Dif. ieskaite

Dr.philol., asoc.prof. A.Ņeminuščijs

2

Dif.ieskaite

2

Dif. ieskaite

Dr.philol., asoc.prof. A.Ņeminuščijs
Dr.philol., doc. I.Dvorecka
Dr.philol., doc. G.Markovs

2
4

Krievu literatūra ārzemēs

2

Eksāmens
Ieskaite,
Eksāmens
Eksāmens

2
2
2
2
2
2
4

84

Dr.philol., doc. G.Markovs

Dr.philol., asoc.prof. A.Ņeminuščijs
Dr.philol., doc.. N. Fjodorova
Dr.philol., doc. N.Fjodorova

B daļa – obligātās izvēles
daļa
(otrā
svešvaloda: 33
angļu/
vācu/
franču/
zviedru/ poļu/ spāņu)
Otrās svešvalodas fonētika un 2
fonoloģija (angļu/ vācu/
franču/ zviedru/ poļu/ spāņu
kā otrā svešvaloda)
Normatīvā gramatika (angļu/ 8
vācu/ franču/ zviedru/ poļu/
spāņu kā otrā svešvaloda)

Eksāmens

Dif.ieskaite
Eksāmens

Mg.paed., Mg.philol., lekt. A.
Jakovele
Dr.philol., pētn. I.Ļaha
Mg.philol., lekt. A.Kazjukevičs
Mg.philol., lekt.V.Baranovska
Mg.philol., lekt. S.Poļanskis
Dr.philol., doc.N.Jundina
Dr.philol., doc.V.Taļerko
Dr.philol., viesdoc. A. JohanningRadžiene
Mg.philol., lekt. S.Poļanskis
Mg.paed., Mg.philol., lekt. A.
Jakovele
Mg.philol., lekt. A.Kazjukevičs
Mg.philol., lekt. V.Baranovska
Mg.philol., lekt. N.Minova

Teksta lingvistiskā analīze 6
(angļu/vācu/ franču/ zviedru/
poļu/
spāņu
kā
otrā
svešvaloda)

Dif.ieskaite
Eksāmens

Funkcionālā
komunikācija 9
(angļu/ vācu/ franču/ zviedru/
poļu/
spāņu
kā
otrā
svešvaloda)

Dif.ieskaite
Eksāmens

Kultūrstudijas (Britu un ASV, 2
Vācijas, Francijas, Zviedrijas,
Spānijas, Polijas)

Eksāmens

Literārā teksta interpretācija 4
(angļu/ vācu/ franču/ zviedru/
poļu/
spāņu
kā
otrā
svešvaloda)

Dif.ieskaite
Eksāmens
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Mg.philol., lekt.V.Taļerko
Dr.philol., viesdoc. A. JohanningRadžiene
Dr.philol., doc.N.Jundina
Dr.philol., pētn.I.Ļaha
Mg.paed., Mg.philol., lekt. A.Jakovele
Mg.philol.,lekt. A.Kazjukevičs
Mg.philol.,lekt. V.Baranovska
Mg.philol., asist. S.Liepa
Dr.philol., doc. N.Jundina,
Mg.philol., lekt. V.Taļerko
Dr.philol., viesdoc. A. JohanningRadžiene
Mg.philol., lekt. S.Poļanskis
Dr.philol., pētn. I.Ļaha
Mg.paed., Mg.philol., lekt. A.
Jakovele
Mg.philol., lekt.A.Kazjukevičs
Mg.philol., lekt. V.Baranovska
Vieslekt. I.Arza Busto
Mg.prof.tulk., as J.Antoņeviča
Dr.philol., viesdoc. A. JohanningRadžiene
Dr.philol., pētn.I.Ļaha,
Mg.paed., Mg.philol., lekt. A.
Jakovele
Mg.philol., lekt. V. Baranovska
Mg.philol.,lekt.A.Kazjukevičs
Dr.philol., doc. J.Semeņeca
Dr.philol.,doc.N.Jundina
Mg.paed., Mg.philol., lekt. A.
Jakovele
Mg.philol, lekt.A.Kazjukevičs
Mg.philol., lekt. S.Poļanskis,
Vieslektors I. Arza Busto
Dr.philol., asoc.prof. S. Meškova

20.gs. literatūra (Britu un 2
ASV, vācu, franču, zviedru,
poļu, spāņu)

B daļa – obligātās izvēles
daļa (otrā valoda: latviešu) 33
Komunikatīvā
lingvistika 8
(latviešu valoda kā otrā
valoda)
Latviešu valoda publiskajā
telpā (latviešu valoda kā otrā
valoda)
Literārā teksta interpretācija
(latviešu valoda kā otrā
valoda)
Literārā periodika (latviešu
valoda kā otrā valoda)
Latviešu valodas etiķete
(latviešu valoda kā otrā
valoda)
Latviešu
leksikogrāfiskais
materiāls:
pragmatika
(latviešu valoda kā otrā
valoda)
Bībeles tēli un motīvi latviešu
literatūrā (latviešu valoda kā
otrā valoda)
Daiļrades
psiholoģija
(latviešu valoda kā otrā
valoda)
Teksta lingvistiskā analīze
(latviešu valoda kā otrā
valoda)
Tradicionālās kultūras tekstu
analīze (latviešu valoda kā
otrā valoda)
Prozas kompozīcija un stils
B daļa – obligātās izvēles
daļa (otrā valoda: krievu)
C daļa
Indijas kultūra Austrumu
kultūru kontekstā
Zviedru valoda
Spāņu valoda
Lietišķā komunikācija un
valoda
Ebreju diaspora: vēsture un
kultūra

Dif.ieskaite

Dr.philol., doc. E.Badina
Dr.phil., viesdoc. A. JohanningRadžiene
Mg.philol., lekt. S.Poļanskis
Mg.paed., Mg.philol., lekt. A.Jakovele
Dr.philol., pētn. I.Ļaha
Mg.philol., lekt. A.Kazjukevičs
Mg.philol., lekt. V.Baranovska
Vieslekt. I.Arza Busto
Dr.philol., doc. E.Badina

2

Dif.ieskaite

Dr. philol., doc. S.Polkovņikova
Dr.philol., prof. V.Šaudiņa
Mg.philol., lekt. V.Ruža
Mg.philol., lekt. I.Teilāne
Dr. philol., doc. S.Polkovņikova

8

Dif.ieskaite
Eksāmens

Dr.philol., prof. M.Burima
Dr.philol., doc. V.Lukaševičs

2

Dif.ieskaite

Dr.philol., doc. R.Rinkeviča

2

Eksāmens

Mg.philol., as. I.Zuģicka

2

Dif.ieskaite

Dr.philol., doc. S.Polkovņikova

2

Dif.ieskaite

Dr.theol., prof. A.Stašulāne

2

Dif.ieskaite

Dr.philol., doc. I.Kupšāne
Dr.philol., pētn. A.Romanovska

2

Dif.ieskaite

Dr.philol., doc. S.Polkovņikova

2

Dif.ieskaite

Dr.philol., doc. G.Ozoliņš

1

Dif.ieskaite

Dr.philol., doc. V.Lukaševičs

33
6
2

Dif.ieskaite

Dr. philol., doc. G. Markovs

2
2
2

Dif.ieskaite
Dif.ieskaite
Dif.ieskaite

Mg.philol., lekt. A.Jakovele
Mg.philol., Lekt. V.Baranovska
Mg.philol., lekt. I.Teilāne

2

Dif.ieskaite

Dr. philol., as. prof. E. Vasiļjeva

Dif.ieskaite
Eksāmens

86

Islāms – reliģija, kultūra,
politika
Valoda kultūru dialogā
Vēstures paradoksi
KOPĀ:

2

Dif.ieskaite

Dr.philol., prof. A.Stašulāne

2
2
120

Dif.ieskaite
Dif.ieskaite

Dr.philol., doc. S. Polkovņikova
Mg. hist., lektors A.Kupšāns

Sakarā ar doc. N.Fjodorovas aiziešanu pensijā pavasara semestrī un asoc. prof. J.Koroļovas
slimību tika veiktas izmaiņas studiju kursu docētāju sastāvā, kas atspoguļots tabulās 2.2.3.1.1
un 2.2.3.2.1.
GALA PĀRBAUDĪJUMI akadēmiskā grāda humanitāro zinātņu bakalaurs filoloģijā
(krievu filoloģijā) iegūšanai:
1. Bakalaura eksāmens krievu valodā.
2. Bakalaura eksāmens krievu literatūrā.
3. Bakalaura darba aizstāvēšana krievu filoloģijā.
2.2.3.3. Apakšprogramma „Latviešu filoloģija”
Līdz ar izmaiņām ABSP „Filoloģija” 2014./2015. studiju gadā ieviestas izmaiņas arī
apakšprogrammā „Latviešu filoloģija”. Apakšprogrammā paredzētas divas specializācijas:
„Latviešu filoloģija ar specializāciju latviešu filoloģijā” un „Latviešu filoloģija ar otro valodu
(angļu, franču, krievu, poļu, spāņu, vācu, zviedru)”. Studiju plāni mainīti strukturāli, daļēji
mainīti arī studiju kursi.
Tabula 2.2.3.3.1.Apakšprogrammas „Latviešu filoloģija” studiju saturs
Studiju kursi

KP

Pārbaudes
forma

A daļa: obligātie studiju
kursi filoloģijā un latviešu
filoloģijā
Latīņu valoda

81
2

dif. ieskaite

Ievads valodniecībā

2

dif. ieskaite

Ievads literatūras zinātnē
Literāra darba analīze
Ievads baltu valodniecībā

2
2
2

dif. ieskaite
dif. ieskaite
eks.

Studiju darbi (2)
Bakalaura darbs
Mūsdienu latviešu valoda:
- fonētika
- leksikoloģija un
frazeoloģija
- morfoloģija

2
10

2 dif. ieskaites
ieskaite

2
2

eks.
eks.

3

- vārddarināšana
- sintakse

2
4

eks.
dif. ieskaite
eks.
eks.

Lietuviešu valoda

4

2 dif. ieskaites

Latviešu folklora

2

dif. ieskaite
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Docētājs

Mg. philol., lekt. V. Baranovska
Dr. philol., asoc.prof. A.Kuzņecovs
Dr. philol., prof. V. Šaudiņa
Mg. philol., lekt. I. Teilāne
Dr. philol., doc. V. Lukaševičs
Dr. philol., prof. M. Burima
Dr. philol., prof. V. Šaudiņa
Mg. philol., lekt. I. Teilāne

Mg. philol., lekt. V. Ruža
Mg. philol., lekt. V. Ruža
Mg. philol., lekt. I. Teilāne
Dr. philol., prof. V. Šaudiņa
Dr. philol., doc. S. Polkovņikova
Dr. philol., doc. S. Polkovņikova
Mg. philol., lekt. V. Ruža
Mg. philol., lekt. I. Teilāne
Dr. philol., prof. V. Šaudiņa
Dr. philol., prof. M. Burima
Dr. philol., doc. G. Ozoliņš

Antīkās, viduslaiku un
renesanses literatūras vēsture
Romantisms un reālisms
Rietumeiropas literatūrā
Trimdas literatūra
Latviešu literatūras vēsture:
- 17.–19. gs. literatūra

2

dif. ieskaite

Dr. teol., prof. A. Stašulāne

2

2 dif. ieskaites

Dr. philol., doc. R. Rinkeviča

2

eks.

Dr. philol., doc. I. Kupšāne

2

eks.

- 20. gs. sākuma literatūra
- 20. gs. 20.–30. g. literatūra

2
2

eks.
eks.

- 20. gs. 40.–90. g. literatūra

2

eks.

- latviešu jaunākā literatūra
(20. gs. 90.g. –21. gs.)

2

eks.

Prakse
(folklorā/dialektoloģijā)

1

dif. ieskaite

Baltu mītoloģija
Eiropas literārie virzieni
Latvijā
Latgaliešu 20.gs. proza
Latviešu bērnu literatūra
Latviešu dialektoloģija
Latviešu literatūras kritikas
vēsture

2
2

dif. ieskaite
dif. ieskaite

1
2
2
2

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

Latviešu literārās valodas
vēsture
Latgaliešu rakstu valoda
Lietišķo tekstu valoda
Stilistika un valodas kultūra

4

2 dif. ieskaites

2
2
2

dif. ieskaite
dif. ieskaite
2 dif. ieskaites

Civilā aizsardzība
Vides aizsardzība
B daļa: ierobežotās izvēles
studiju kursi
Folkloras pētniecības
novitātes
Ievads semantikā
Latviešu literatūras klasika
teātrī un kino
Literatūras filosofija
Literatūras teorija
Modalitāte latviešu valodā
Noveles žanrs latviešu
literatūrā
Pasaules bērnu literatūra
Personvārds kultūras apritē
Plašsaziņas līdzekļu valoda

1
1

dif. ieskaite
dif. ieskaite

Dr. philol., doc. V. Lukaševičs
Dr. philol., doc. G. Ozoliņš
Dr. philol., prof. M. Burima
Dr. philol., prof. M. Burima
Dr. philol., doc. V. Lukaševičs
Dr. philol., doc. V. Lukaševičs
Dr. philol., pētniece A. Romanovska
Dr.philol., prof. M. Burima
Dr. philol., doc. V. Lukaševičs
Dr. philol., pētniece A. Romanovska
Dr. philol., doc. V. Lukaševičs
Dr. philol., doc. G. Ozoliņš
Mg. philol., lekt. I. Teilāne
Dr. philol., doc. G. Ozoliņš
Dr. philol., doc. S. Meškova
Dr. philol., doc. I.Kupšāne
Dr. philol., doc. V. Lukaševičs
Dr. philol.,doc. R. Rinkeviča
Mg. philol., lekt. I. Teilāne
Dr. philol., prof. M. Burima
Dr. philol.,doc. R. Rinkeviča
Dr. philol., pētn. A.Romanovska
Dr. philol., prof. V. Šaudiņa
Mg. philol., as. I. Zuģicka
Mg. philol., lekt. I. Teilāne
Mg. philol., lekt. V. Ruža
Mg. philol., lekt. V. Ruža
Mg. philol., lekt. I. Teilāne
Mg. datorzin., viesl. M. Aleksejevs
Mg. vides zin., lekt. I. Pučkina

2

dif. ieskaite

Dr. philol., doc. G. Ozoliņš

2
2

dif. ieskaite
dif. ieskaite

Dr. philol., prof. V. Šaudiņa
Dr. philol.,doc. I. Kupšāne

2
2
2
2

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

Dr. philol., doc. V. Lukaševičs
Dr. philol., doc. V. Lukaševičs
Dr. philol., prof. V. Šaudiņa
Dr. philol.,doc. I. Kupšāne

2
2
2

dif. ieskaite
dif. ieskaite
dif. ieskaite

Radošā rakstniecība
Sintaktiskās struktūras
mūsdienu tekstos

2
2

2 dif. ieskaites
dif. ieskaite

Dr. philol.,doc. R. Rinkeviča
Mg. philol., as. I. Zuģicka
Dr. philol., doc. S. Polkovņikova
Mg. philol., as. I. Zuģicka
Dr. philol., doc. V. Lukaševičs
Mg. philol., lekt. V. Ruža
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Sižetoloģija
Teksta leksikostilistiskā
analīze
Teksta lingvistika

1
2

dif. ieskaite
dif. ieskaite

Dr. philol., doc. V. Lukaševičs
Dr. philol., doc. S. Polkovņikova

2

dif. ieskaite

2
2

dif. ieskaite
dif. ieskaite

Mg. philol., lekt. V. Ruža
Dr. philol., doc. S. Polkovņikova
Mg. philol., lekt. V. Ruža
Dr. teol., prof. A. Stašulāne

Valodas pragmatiskie aspekti
Zentas Mauriņas literārā
pasaule
B daļa – obligātās izvēles
daļa
(otrā
svešvaloda:
angļu/
vācu/
franču/
zviedru/ poļu/ spāņu)
Otrās svešvalodas fonētika un
fonoloģija (angļu/ vācu/
franču/ zviedru/ poļu/ spāņu
kā otrā svešvaloda)

33
2

Normatīvā gramatika (angļu/ 8
vācu/ franču/ zviedru/ poļu/
spāņu kā otrā svešvaloda)

Eksāmens

Dif.ieskaite
Eksāmens

Mg.paed., Mg.philol., lekt. A.
Jakovele
Dr.philol., pētn. I.Ļaha
Mg.philol., lekt. A.Kazjukevičs
Mg.philol., lekt.V.Baranovska
Mg.philol., lekt. S.Poļanskis
Dr.philol., doc.N.Jundina
Dr.philol., doc.V.Taļerko
Dr.philol., viesdoc. A. JohanningRadžiene
Mg.philol., lekt. S.Poļanskis
Mg.paed., Mg.philol., lekt. A.
Jakovele
Mg.philol., lekt. A.Kazjukevičs
Mg.philol., lekt. V.Baranovska
Mg.philol., lekt. N.Minova

Teksta lingvistiskā analīze 6
(angļu/vācu/ franču/ zviedru/
poļu/
spāņu
kā
otrā
svešvaloda)

Dif.ieskaite
Eksāmens

Funkcionālā
komunikācija 9
(angļu/ vācu/ franču/ zviedru/
poļu/
spāņu
kā
otrā
svešvaloda)

Dif.ieskaite
Eksāmens

Kultūrstudijas (Britu un ASV, 2
Vācijas, Francijas, Zviedrijas,
Spānijas, Polijas)

Eksāmens
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Mg.philol., lekt.V.Taļerko
Dr.philol., viesdoc. A. JohanningRadžiene
Dr.philol., doc.N.Jundina
Dr.philol., pētn.I.Ļaha
Mg.paed., Mg.philol., lekt. A.Jakovele
Mg.philol.,lekt. A.Kazjukevičs
Mg.philol.,lekt. V.Baranovska
Mg.philol., asist. S.Liepa
Dr.philol., doc. N.Jundina,
Mg.philol., lekt. V.Taļerko
Dr.philol., viesdoc. A. JohanningRadžiene
Mg.philol., lekt. S.Poļanskis
Dr.philol., pētn. I.Ļaha
Mg.paed., Mg.philol., lekt. A.
Jakovele
Mg.philol., lekt.A.Kazjukevičs
Mg.philol., lekt. V.Baranovska
Vieslekt. I.Arza Busto
Mg.prof.tulk., as J.Antoņeviča
Dr.philol., viesdoc. A. JohanningRadžiene
Dr.philol., pētn.I.Ļaha,
Mg.paed., Mg.philol., lekt. A.
Jakovele
Mg.philol., lekt. V. Baranovska

Literārā teksta interpretācija 4
(angļu/ vācu/ franču/ zviedru/
poļu/
spāņu
kā
otrā
svešvaloda)

Dif.ieskaite
Eksāmens

20.gs. literatūra (Britu un 2
ASV, vācu, franču, zviedru,
poļu, spāņu)

Dif.ieskaite

B daļa – obligātās izvēles
daļa (otrā valoda: krievu)
33
Krievu
sarunvaloda
un 2
komunikatīvā
lingvistika
(krievu valoda kā otrā valoda)
Normatīvā gramatika (krievu 12
valoda kā otrā valoda)

Mg.philol.,lekt.A.Kazjukevičs
Dr.philol., doc. J.Semeņeca
Dr.philol.,doc.N.Jundina
Mg.paed., Mg.philol., lekt. A.
Jakovele
Mg.philol, lekt.A.Kazjukevičs
Mg.philol., lekt. S.Poļanskis,
Vieslektors I. Arza Busto
Dr.philol., asoc.prof. S. Meškova
Dr.philol., doc. E.Badina
Dr.phil., viesdoc. A. JohanningRadžiene
Mg.philol., lekt. S.Poļanskis
Mg.paed., Mg.philol., lekt. A.Jakovele
Dr.philol., pētn. I.Ļaha
Mg.philol., lekt. A.Kazjukevičs
Mg.philol., lekt. V.Baranovska
Vieslekt. I.Arza Busto
Dr.philol., doc. E.Badina

Dif.ieskaite

Dr. philol., doc. G. Pitkeviča

Eksāmens

Dr. philol., as. prof. G. Sirica
Dr. philol., doc. G. Pitkeviča
Dr. philol., doc. N. Fjodorova
Dr. philol., pētn. Ž. Badins

Austrumslāvu mitoloģija un 2
krievu folklora (krievu valoda
kā otrā valoda)
Krievu literatūras un kultūras 12
studijas (krievu valoda kā otrā
valoda)

Eksāmens

Krievu
ortogrāfijas
un
interpunkcijas pamati (krievu
valoda kā otrā valoda)
Krievu valodas funkcionālā
stilistika (krievu valoda kā
otrā valoda)
Jaunākā krievu literatūra
(krievu valoda kā otrā valoda)
C daļa
Indijas kultūra Austrumu
kultūru kontekstā
Zviedru valoda
Spāņu valoda
Lietišķā komunikācija un
valoda
Ebreju diaspora: vēsture un
kultūra
Islāms – reliģija, kultūra,
politika
Valoda kultūru dialogā
Vēstures paradoksi
KOPĀ:

2

Dif.ieskaite

Dr. philol., doc. G. Markovs
Dr. philol., as. prof. A. Ņeminuščijs
Dr. philol., doc. N. Fjodorova
Dr. philol., doc. I. Dvorecka
Dr. philol., doc.E.Isajeva

2

Dif.ieskaite

Dr. philol., as. prof. G. Sirica

1

Dif.ieskaite

Dr. philol., as. prof. E. Vasiļjeva

6
2

Dif.ieskaite

Dr. philol., doc. G. Markovs

2
2
2

Dif.ieskaite
Dif.ieskaite
Dif.ieskaite

Mg.philol., lekt. A.Jakovele
Mg.philol., Lekt. V.Baranovska
Mg.philol., lekt. I.Teilāne

2

Dif.ieskaite

Dr. philol., as. prof. E. Vasiļjeva

2

Dif.ieskaite

Dr.philol., prof. A.Stašulāne

2
2
120

Dif.ieskaite
Dif.ieskaite

Dr.philol., doc. S. Polkovņikova
Mg. hist., lektors A.Kupšāns

Eksāmens
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GALA PĀRBAUDĪJUMI akadēmiskā grāda humanitāro zinātņu bakalaurs filoloģijā
(latviešu filoloģijā) iegūšanai:
1. Bakalaura eksāmens latviešu valodā.
2. Bakalaura eksāmens latviešu literatūrā.
3. Bakalaura darba aizstāvēšana latviešu filoloģijā.

2.2.4. STUDIJU PROGRAMMAS ORGANIZĀCIJA
Studiju process ir organizēts atbilstoši Daugavpils Universitātes Satversmei, Augstskolu
likumam, Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr.240. un citiem normatīvajiem
dokumentiem, kuri ir spēkā Latvijas Republikā, kā arī saskaņā ar DU Senātā pieņemtiem
studijas reglamentējošiem dokumentiem. Imatrikulācija notiek saskaņā ar Uzņemšanas
noteikumiem DU, kurus ik gadu apstiprina DU Senāts.
ABSP „Filoloģija” kopējo vadību nodrošina DU Studiju padome, konkrētos jautājumus
risina HF dekanāts, programmas padome, ko veido atbildīgie docētāji par katru
apakšprogrammu. Programmas realizācijā piedalās akadēmiskais personāls no HF katedrām,
kā arī no citām DU struktūrvienībām. Studijas notiek pamatā HF auditorijās. ABSP „Filoloģija”
vada programmas direktore Dr. philol., pētn. Alīna Romanovska.
ABSP Filoloģija ietver šādas apakšprogrammas:


Latviešu filoloģija (apakšprogrammas direktore Dr.philol., prof. Vilma Šaudiņa),



Krievu filoloģija (apakšprogrammas direktore Dr. philol., doc. Inna Dvorecka),



Angļu filoloģija (apakšprogrammas direktore Dr.philol., doc. Ilze Oļehnoviča).

Pēc studiju programmas apguves izglītojamie iegūst humanitāro zinātņu bakalaura
akadēmisko grādu angļu, latviešu vai krievu filoloģijā.
Iegūstamais humanitāro
apakšprogrammas izvēlei:

zinātņu

akadēmiskais

bakalaura

grāds

atbilstoši

Humanitāro zinātņu akadēmiskais bakalaura grāds latviešu filoloģijā
Humanitāro zinātņu akadēmiskais bakalaura grāds krievu filoloģijā
Humanitāro zinātņu akadēmiskais bakalaura grāds angļu filoloģijā

ABSP „Filoloģija” absolventiem ir iespēja turpināt studijas DU akadēmiskajā maģistra
studiju programmā „Filoloģija”, profesionālajā maģistra studiju programmā „Starpkultūru
attiecības”, profesionālajā maģistra studiju programmā „Tulks, tulkotājs”, profesionālajā
maģistra studiju programmā „Izglītība (vidējās izglītības skolotājs)” vai līdzīgās studiju
programmās citās Latvijas augstskolās.
ABSP „Filoloģija” (apjoms 120 KP) atbilst MK noteikumiem Nr.240. „Noteikumi par
valsts akadēmiskās izglītības standartu” un ir strukturēta šādās daļās:
A daļa. Obligātie studiju kursi – 81 KP, tai skaitā:


studiju kursi, kuri atspoguļo zinātņu nozares raksturojumu un problēmas
starpnozaru aspektā (Tie ir obligāti visiem bakalaura studiju programmā
studējošajiem); studiju kursi, kuri atspoguļo zinātņu nozares pamatnostādnes,
principus, struktūru un metodoloģiju, kā arī tās attīstības vēsturi un aktuālas
problēmas (šie studiju kursi veido apakšnozares moduli un ir obligāti visiem
apakšnozarē studējošajiem.);
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B daļa –Ierobežotās izvēles daļa – 33 KP;
C daļa –Brīvās izvēles daļa – 6 KP.

2.2.5. IMATRIKULĀCIJAS NOTEIKUMI
Imatrikulācija studiju programmā notiek saskaņā ar Uzņemšanas noteikumiem DU, kuri
ik gadu tiek apstiprināti DU Senātā. Uzņemšanas noteikumi DU izdoti saskaņā ar Augstskolu
likumu, Ministru kabineta 2006. gada 10. oktobra noteikumiem Nr. 846 „Noteikumi par
prasībām, kritērijiem un kārtību uzņemšanai studiju programmās” un DU Satversmi.
Tiesības studēt DU ir Latvijas Republikas pilsoņiem un personām, kurām ir Latvijas
Republikas izdota nepilsoņa pase, kā arī personām, kurām ir izsniegtas pastāvīgās uzturēšanās
atļaujas Latvijā. Ārvalstniekiem, kuriem nav izsniegta pastāvīgās uzturēšanās atļauja, tiesības
studēt DU nosaka Augstskolu likuma 83. pants un DU Uzņemšanas noteikumi pilna laika
studijām ārvalstniekiem.
Daugavpils Universitāte dod iespēju apgūt akadēmisko bakalaura studiju programmu
„Filoloģija” reflektantiem, kuriem ir vidējo izglītību apliecinošs dokuments.
Reflektanti tiek uzņemti, pamatojoties uz centralizēto eksāmenu rezultātiem.

2.2.6. STUDIJU PROGRAMMAS PRAKTISKĀ ĪSTENOŠANA
2.2.6.1. Izmantojamās studiju metodes un formas
ABSP „Filoloģija” tiek izmantotas šādas studiju realizācijas formas: lekcijas, semināri,
praktiskās nodarbības (frontālais un grupu darbs), konsultācijas, studējošo patstāvīgais darbs,
referāti u.c. Studiju realizācijai formu izvēli nosaka mūsdienīgās pieejas un metodes.
Pieejas:






kognitīvā pieeja;
pētnieciskā pieeja;
radošā pieeja;
problēmrisinājuma pieeja;
autonomā mācīšanās.

Metodes:
 vispārīgas studiju metodes;
 informācijas diahronā un sinhronā izpēte;
 informācijas vākšana, sistematizācija, prezentācija;
 zinātniskās informācijas analīze un apkopošana;
 diskursa analīze.
Studiju formas docētāji izvēlas, ņemot vērā studiju kursu saturu un īpatnības, mērķus
un uzdevumus. Lekcijas un semināri veicina teorētisko zināšanu apguvi un paplašina, attīsta
kritisko un radošo domāšanu, prasmi diskutēt un argumentēt, aizstāvēt savu viedokli.
Praktiskās nodarbības (otrā svešvaloda u.c.) veicina valodas kompetences un iemaņu apguvi.
Studējošo individuālais darbs nodrošina atsevišķu valodniecības un literatūrzinātnes jautājumu
studēšanu, informācijas mediju (prese, TV, radio, internets u.c.) izmantošanu studiju nolūkos.
Referātu izstrādāšana dod iespējas patstāvīgi izpētīt un iegūt zinātnisko informāciju par
noteiktiem jautājumiem, kā arī veicina pētītās problēmas dziļāku apzināšanu, lai pēc tam to
izklāstītu mutiskā vai rakstiskā veidā atbilstoši personīgai jautājumu izpratnei.
Studējošo pētnieciskais darbs galvenokārt notiek akadēmisko darbu izstrādāšanas
ietvaros. Studiju un bakalaura darbu tematika atbilst BSP saturam, t.i. bakalaura darbi tiek
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izstrādāti lingvistikas un literatūrzinātnes nozarēs vai ir starpdisciplināri pētījumi, kas arī atbilst
katedru zinātnisko pētījumu stratēģijai.
Lielākajā daļā no studiju programmā paredzētajiem kursiem attiecība starp
kontaktnodarbībām un studējošo patstāvīgo darbu nepārsniedz 50%.
2.2.6.2. Prakse
Apakšprogramma „Angļu filoloģija”
Prakse nav paredzēta.
Apakšprogramma „Krievu filoloģija”
Krievu filoloģijas apakšprogrammā paredzēta dialektoloģijas/folkloras prakse, lai
pilnveidotu studējošo pētnieciskā darba iemaņas un prasmes krievu dialektoloģijā / folklorā.
Prakses norises laiks: 1 nedēļa (1 KP). Prakse notiek krievu etniskajās kopienās Latvijā vai
ārpus Latvijas. Lai nodrošinātu prakses norisi, DU Rusistikas un slāvistikas katedra rīko
ekspedīciju (tomēr studējošajiem ir iespēja vākt materiālus individuāli docētāja pārraudzībā).
Apakšprogramma „Latviešu filoloģija”
Lai pilnveidotu studējošo pētnieciskā darba iemaņas un prasmes, 2. studiju gadā ir
paredzēta dialektoloģijas un folkloras prakse (1 kredītpunkta apjomā). Tā notiek kā materiālu
vākšanas ekspedīcija noteiktā areālā. Studējošo uzdevums ir ne tikai apgūt prasmi veidot
dialekta vai folkloras tekstu vākumu, bet arī veikt to apstrādi un sistematizēšanu.

2.2.7. VĒRTĒŠANAS SISTĒMA
Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 240 „Noteikumi par akadēmiskās
izglītības standartu” zināšanu vērtēšana notiek pēc 10 ballu skalas.
Vērtēšana notiek saskaņā ar šādiem pamatprincipiem:


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



vērtēšanā izmantoto pārbaudes veidu dažādības princips – programmas apguves
vērtēšanā izmanto dažādus pārbaudes veidus; pārbaudes pamatformas – ieskaite un
eksāmens;



vērtējuma atbilstības princips – pārbaudes darbos studējošajiem tiek dota iespēja
apliecināt savas analītiskās, radošās un pētnieciskās spējas, apgūtās zināšanas un
zinātnisko atziņu lietošanas prasmi.

Studējošo zināšanas tiek vērtētas, balstoties uz šādām kontroles formām: mutiskās
atbildes, rakstiskie testi, esejas, referāti, diskusija semināru laikā, diferencētās ieskaites,
eksāmeni, gala pārbaudījums, bakalaura darba aizstāvēšana.
Studiju kursos, kas vairāk saistīti ar praktisku iemaņu un prasmju apguvi (piem. otro
svešvalodu studiju kursi), izmanto gan mutiskas atbildes, gan rakstisku darba kontroles formu.
Studiju kursos, kas saistīti ar teorētisko atziņu izpēti un apguvi, vērtēšana galvenokārt notiek
semināru laikā, kā arī ar uzdoto eseju, referātu vai cita rakstveida kontroldarbu palīdzību. Šādas
zināšanu kontroles formas nodrošina ne tikai studējošo zināšanu apguves kontroli, bet arī attīsta
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viņu individuālā darba prasmes un iemaņas. Tiek koptas arī prasmes runāt publiski, diskutēt,
aizstāvēt savu viedokli.
Visi studiju kursi noslēdzas ar eksāmenu vai diferencēto ieskaiti. Studiju programmas
beigās gala pārbaudījumu un bakalaura darbu vērtē ar atzīmi gala pārbaudījumu komisija, ko
pēc fakultātes priekšlikuma apstiprinājusi DU rektors. Tādējādi tiek realizēta gan studiju gaitas,
gan gala rezultātu vērtēšana.
Lai saņemtu bakalaura akadēmisko grādu:
1) sekmīgi jāapgūst studiju programmā paredzētie studiju kursi paredzēto kredītpunktu
apjomā;
2) sekmīgi jānokārto bakalaura gala pārbaudījumi;
3) jāizstrādā un sekmīgi jāaizstāv bakalaura darbs.

2.2.8. STUDIJU PROGRAMMAS PERSPEKTĪVAIS NOVĒRTĒJUMS
2.2.8.1. Studiju programmas atbilstība akadēmiskās/profesionālās izglītības standartam
Studiju programmas struktūra atbilst „Noteikumiem par valsts akadēmiskās izglītības
standartu” (MK 13.05.2014. noteikumi Nr. 240).

PRASĪBAS MK NOTEIKUMOS NR. 240
(KP)

BAKALAURA STUDIJU
„FILOLOĢIJA” (KP)

Bakalaura studiju programmas apjoms
pilna laika studijas ir 120 līdz
160 kredītpunktu

Bakalaura studiju programmas apjoms ir
120 KP

Obligātā daļa (ne mazāk kā 50 KP)

Obligātā daļa satur no 62 līdz 86 KP
atkarībā no apakšprogrammas

Ierobežotās izvēles daļa (ne mazāk kā 20
KP)

Ierobežotās izvēles daļa satur no 28 līdz 50
KP atkarībā no apakšprogrammas.

Brīvās izvēles daļa (KP skaits nav
reglamentēts)

Brīvās izvēles daļa – 6 KP.

Bakalaura darbs (ne mazāk kā 10 KP)

Bakalaura darbs – 10 KP.

PROGRAMMA

2.2.8.2. Studiju programmas atbilstība profesijas standartam
Nav attiecināms.

2.2.8.3. Studiju rezultātu un programmas salīdzinājums ar līdzīgām studiju programmām
Latvijā (1) un Eiropas Savienības valstīs (2)
Apakšprogramma „Angļu filoloģija”
Tabula 2.2.8.3.1. Studiju rezultātu un programmas salīdzinājums ar līdzīgām studiju

programmām Latvijā (1) un Eiropas Savienības valstīs (2)
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Daugavpils Universitātes LU Angļu filoloģijas Mančesteras
BSP Filoloģija (angļu BSP
Universitātes
filoloģija)
(Lielbritānijā) BSP

Oulu Universitātes
(Somija) BSP

VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS
Studiju ilgums un apjoms
3 studiju gadi,120 KP

4 st. gadi, 160 KP

4 gadi, 480 KP

3 st. gadi, 120 KP

Prasības, sākot studiju programmu
Vispārējā vidējā izglītība

Vispārējā
izglītība

vidējā C līmeņa zināšanas C līmeņa zin. angļu
angļu valodā
valodā

Iegūstamais grāds
Humanitāro
zinātņu Humanitāro
zinātņu BA (Bachelor of BA (Bachelor of
bakalaurs filoloģijā
bakalaurs filoloģijā
Arts)
(Humanitāro Arts) (Humanitāro
zinātņu bakalaurs)
zinātņu bakalaurs)
STRUKTŪRA
Studiju programma sastāv LU BSP arī sastāv no 3 Obligāto
kursu Obligāto
kursu
no 3 daļām:
daļām:
apjoms 200 KP
apjoms 100 KP
A daļa – obligātie studiju A daļa – obligātie kursi
kursi – 81 KP
– 86 KP
B daļa – obligātās izvēles B daļa: obligātās
kursi (otrā valoda: vācu /
izvēles kursi – 72 KP
franču / zviedru / spāņu /
poļu / latviešu / krievu val) ar moduļiem:
– 33 KP
 Angļu
–
angļu
modulis;

Izvēles kursu apjoms
200 KP un viens
studiju kurss no
galveno studiju kursu
sarakstā
neiekļautajiem
kursiem – 80 KP

Izvēles
kursu
apjoms 20 KP
Iekļauti studiju kursi
„Tehniskā
komunikācija”

 Angļu – skandināvu
modulis.
C daļa: brīvās izvēles kursi
– 6 KP
C daļa: brīvās izvēles
(trešā
svešvaloda, kursi - citu zinātņu
nozaru kursi – 2 KP
kultūrstudiju kursi)
SATURS
DU BSP sastāv no trīs kursu Ir teorētiskie studiju
blokiem:
kursi
lingvistikā,
literatūrzinātne,
- studiju kursi lingvistikā un
kultūrstudijās.
sociolingvistikā;
Studējošie
papildus
studiju
kursi apgūst
lietišķās
literatūrzinātnē;
valodniecības studiju
kursus.
- kultūrstudijas.
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Programma piedāvā
studijas lingvistikā,
literatūrzinātnē,
sociolingvistikā,valo
das
vēsturē, strruktūra un
evolūcijā.
1.kursā stundu skaits,
kas domāts studiju
programmas

Ir teorētiskie studiju
kursi
lingvistikā,
literatūrzinātne,
kultūrstudijas.
Studējošie papildus
apgūst tulkošanas
teorijas
un
didaktikas

pamatvalodas (angļu pamatkursus izvēles
val.) apgūšanai un daļā.
otrās
svešvalodas
apgūšanai, ir vienāds.
Tālākajos
kursos
proporcijai
jābūt
šādai:
2/3
laika
jāvelta pamatvalodas
(angļu
val.)
apgūšanai un 1/3 otrās
svešvalodas
apgūšanai.
III
studiju
gadā
studējošie
studē
valstīs,
kurās
apgūstamā valoda ir
dzimtā valoda.

Studiju programmu salīdzinājumam
www.alc.manchester.ac.uk

izmantotie

avoti:

www.hzf.lu;

www.oulu.fi;

Secinājumi:
LU, DU, Oulu un Mančesteras BSP programmas salīdzinājums atklāj gan atšķirības, gan
kopīgās iezīmes:
Kopīgās iezīmes:


satura ziņā programmas kopumā ir analogas;



studiju kursi filoloģijā ietver divus principiālus blokus – lingvistisko un literatūrzinātnes;



A daļās ir obligātie kursi anglistikā,



obligātās (ierobežotās) izvēles kursos tiek aplūkotas šaurākas problēmas, kas saistītas gan
ar valodu, gan ar literatūru, gan ar kultūru;



studiju programmās ir iekļauti valodniecības un literatūrzinātnes ievadkursi,



LU un DU otrās un trešās svešvalodas apgūšanai nepieciešams plānot vairāk laika.

Atšķirības


Studiju ilgums DU – 3 st. gadi, Oulu – 3 st. gadi, LU – 4 st. gadi, un Mančesteras
universitātē – 4 st. gadi un kredītpunktu skaits ir atšķirīgs DU un Oulu – 120 KP, LU – 160
KP, Mančesteras universitātē – 480 KP.



Oulu un Mančesteras BSP piedāvā 3 svešvalodu izvēli, LU tiek piedāvāta 5 valodu izvēle
(spāņu, franču, vācu, itāļu, vai krievu), bet DU tiek piedāvāta 7 valodu izvēle (vācu, franču,
spāņu, zviedru, poļu, latviešu un krievu val.)



Mančesteras BSP kredītpunktu ziņā stipri pārsniedz Latvijas universitāšu kredītpunktus.



Mančesteras programmā katra studiju kursa apjoms ir 20 KP, lai gan kontaktstundu skaits
nedēļā nepārsniedz 12. DU – 20 kontaktstundas nedēļā.



LU programma piedāvā vairāk moduļu nekā DU.



LU BSP ir lielāka priekšmetu izvēle, piem., ne tikai Lielbritānijas un ASV kultūrstudijas,
bet arī Kanādas kultūrstudijas; kursi skandināvistikā u.c.
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Oulu BSP piedāvā studiju kursu „Dialektoloģija”, kurš ir iekļauts DU filoloģijas
maģistrantūras programmā.
Apakšprogramma „Krievu filoloģija”
Tabula 2.2.8.3.2. studiju rezultātu un programmas salīdzinājums ar līdzīgām studiju
programmām Latvijā (1) un Eiropas Savienības valstīs (2)

Daugavpils
Universitātes
BSP
Filoloģija
(Krievu filoloģija)

Latvijas
Universitātes
Krievu
filoloģijas
BSP

Tartu Universitātes
(Igaunija) Krievu
un slāvu filoloģijas
BSP

Tamperes Universitātes
(Somija)
Slāvu (krievu) filoloģijas
BSP

VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS
Studiju ilgums un apjoms
3 studiju gadi pilna
laika studijas,
4 studiju gadi nepilna
laika studijas, 120 KP

3 studiju gadi pilna 3 studiju gadi, 120 KP
laika studijas,
4
studiju gadi
nepilna
laika
neklātienē, 120 KP

3 studiju gadi, 120 KP

Prasības, uzsākot studiju programmu
Vidējā vai vispārējā
speciālā izglītība

Vispārējā vidējā
izglītība

Vispārējā vidējā
izglītība

Vispārējā vidējā
izglītība

Humanitāro zinātņu
bakalaurs
filoloģijā

Humanitāro zinātņu
bakalaurs filoloģijā
(krievu un slāvu
filoloģijā)

Filozofijas bakalaurs

Studiju programma
sastāv no 3 daļām:
A daļa – obligātie
studiju kursi 76 KP

Studiju programma
sastāv no 3 daļām:
A daļa – obligātie
studiju kursi 68KP
ar moduļiem:
- krievu un slāvu
filoloģija,
- slāvistika,
- krievu valoda kā
svešvaloda,
- krievu valoda un
kultūra.
Studentam ir jāizvēlas
2 virzieni (otrs virziens
nav obligāti saistīts ar
filoloģiju).

Studiju programma
sastāv no 3 daļām:
A daļa – obligātie
studiju kursi 74 KP
ar moduļiem:
- krievu un slāvu
filoloģija,
- krievu valoda kā
svešvaloda,
- krievu valoda un
kultūra,
- didaktikas studiju kursi.
Studentam ir jāizvēlas
2 virzieni (otrs virziens nav
obligāti
saistīts
ar
filoloģiju).

Iegūstamais grāds
Humanitāro zinātņu
bakalaurs krievu
filoloģijā
STRUKTŪRA
Studiju programma
sastāv no 3 daļām:
A daļa – obligātie
kursi 81 KP:
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B daļa – ierobežotās B daļa – obligātās
izvēles kursi - 33 KP izvēles kursi – 40 KP
ar moduļiem:
ar moduļiem:
valodniecības
-ar angļu / franču /
(krievu
un slāvu
latviešu / vācu /
valodu) modulis,
zviedru / spāņu / poļu
literatūrzinātnes
val. kā otro valodu
(krievu un slāvu
-vai
specializāciju literatūru) modulis.
krievu filoloģijā

B daļa – obligātās
izvēles kursi - 40 KP
ar moduļiem:
- krievu un slāvu
filoloģija,
- slāvistika,
- krievu valoda kā
svešvaloda,
- krievu valoda un
kultūra.

B daļa – obligātās izvēles
kursi - 36 KP
ar moduļiem:
- krievu un slāvu filoloģija,
- slāvistika,
krievu
valoda
kā
svešvaloda,
- krievu valoda un
kultūra,
- didaktikas studiju kursi.

C daļa – brīvās izvēles C daļa – brīvās C daļa – brīvās izvēles C daļa – brīvās izvēles
kursi – 6 KP
izvēles daļa – 4 KP
kursi un fakultatīvi – kursi un fakultatīvi – 10
12 KP
KP
SATURS
Studiju programmā ir
iekļauti kursi krievu
valodas un literatūras
teorijā un vēsturē, kā
arī kultūras studijas. Ir
iespēja arī apgūt otro
valodu vai padziļināti
studēt krievu filoloģiju.

Studiju programmā ir
iekļauti Universitātes
pamatstudiju kursi,
kā arī kursi krievu un
slāvu valodu un
literatūru teorijā un
vēsturē,
krievulatviešu valodas un
literatūras studijas.

Pateicoties
attīstītai
moduļu
sistēmai,
studiju programmā ir
iekļauti kursi krievu un
slāvu
valodu
un
literatūru vēsturē un
teorijā, kā arī Igaunijas,
Krievijas,
Polijas,
Čehijas kultūras un
vēstures studijas.

Studiju programmā ir
iekļauti kursi krievu un
slāvu valodu un literatūru
teorijā un vēsturē, kā arī
slāvu
valstu
kultūras
studijas un
didaktikas
studiju kursi.

LU, DU, Tartu (Igaunija) un Tamperes Universitātes (Somija) programmas
salīdzinājums atklāj gan kopīgās iezīmes, gan atšķirības.
Kopīgās iezīmes:


visām programmām studiju ilgums – 3 gadi, studiju apjoms – 120 KP;



struktūras ziņā programmas kopumā ir analoģiskas, sastāv no 3 daļām: obligātajiem
studiju kursiem, obligātās (ierobežotās) izvēles kursiem un brīvās izvēles kursiem;



programmās literatūrzinātne un lingvistika eksistē paritatīvi;



obligātajā daļā daudzi kursi sakrīt: valodniecības un literatūrzinātnes ievadkursi, krievu
valodas un literatūras vēstures un teorijas kursi;



obligātās (ierobežotās) izvēles kursos tiek aplūkotas šaurākas problēmas, kas saistītas
gan ar valodu, gan ar literatūru, gan ar kultūru;



programmās iekļauti latīņu un slāvu valodu, slāvu literatūru, vēstures un kultūras kursi;



brīvās izvēles daļā visbiežāk ir iekļauti kursi, kas saistīti ar svešvalodām, datorzinībām,
pasaules kultūras vēsturi, filozofiju u. tml.



LU, Tartu un Tamperes Universitātes, kur mācās daudz studentu, programmu pamatā
ir moduļu sistēma, tāpēc studentiem ir plašas iespējas izvēlēties moduļus. DU
priekšrocība šajā kontekstā – dažādu valodu kombināciju iespēja.

Atšķirības:


Tartu un Tamperes Universitātes programmas studentiem ir jāizvēlas 2 virzieni, un
otrais virziens nav obligāti saistīti ar filoloģiju;



Tartu un Tamperes Universitātes programmās lielākā uzmanība tiek pievērsta praktiskās
valodas attīstībai;
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Tamperes Universitātes programmā izvēles kursiem literatūrā un kultūrā bieži ir
integrēts raksturs, piemēram: „Krievu vēsture un politika mākslinieciskajos tēlos”,
„Dzimte, ķermenis un politika XX gs. krievu kultūrā”;



DU un LU programmās lielāka uzmanība pievērsta bakalauru teorētiskajai
sagatavošanai.
Apakšprogramma „Latviešu filoloģija”
Tabula 2.2.8.3.3. studiju rezultātu un programmas salīdzinājums ar līdzīgām studiju
programmām Latvijā (1) un Eiropas Savienības valstīs (2)

Daugavpils Universitātes
BSP
„Filoloģija (latviešu
filoloģija)”

43222

Šefīldas Universitātes
(Lielbritānija) BSP
„Angļu valoda un
lingvistika”, „Angļu
valoda un angļu
literatūra”
Vispārīgs raksturojums
Studiju programmas kods
43222
Q301, Q304

LU BSP
„Baltu filoloģija”

Viļņas Universitātes
Kauņas humanitārās
fakultātes (Lietuva)
BSP „Lietuviešu
filoloģija un
reklāma”

612U10004

Studiju ilgums un apjoms
3 studiju gadi pilna laika
studijas,
4 studiju gadi nepilna laika
studijas
120 KP

3 studiju gadi pilna 3studijugadi
laika studijas,
120 KP
4 studiju gadi nepilna
laika neklātiene
120 KP

4 studiju gadi
240 KP

Prasības sākot studiju programmu
Vispārējā vidējā izglītība

Vispārējā
izglītība

vidējā A līmeņa AAA vai Vidējā izglītība
AAB pakāpe (A- level
grades AAA or AAB)
Darba formas

Lekcija,
seminārs,
praktiskās
nodarbības,
patstāvīgais darbs, prakse
u.c.

Lekcija,
seminārs,
praktiskās nodarbības,
patstāvīgais
darbs,
prakse u.c.

Lekcijas,
semināri,
grupu
projekti,
patstāvīgais
darbs,
prezentācijas, esejas
u.c.

Lekcijas, semināri,
praktiskās
nodarbības,
patstāvīgais darbs,
profesionālā prakse
u.c.

Iegūstamais grāds
Humanitāro
zinātņu Humanitāro zinātņu BA (Bachelor of Arts) Lietuviešu
bakalaurs
filoloģijā bakalaurs filoloģijā
filoloģijas bakalaurs
(latviešu filoloģijā)
Struktūra
Studiju programma sastāv Programma sastāv no Programma piedāvā 2 Studiju programma
no 3 daļām:
3 daļām:
daļas:
sastāv no 3 studiju
blokiem:
A daļa – 81 KP:
obligātie kursi filoloģijā un
latviešu filoloģijā –
71 KP

Obligātā
98 KP:

daļa

– Obligātie
studiju Vispārīgo
kursi (pamatmoduļi priekšmetu bloks
Studiju
virziena
obligātie kursi baltu 1. st.g.)
priekšmeti
filoloģijā – 88;
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bakalaura darbs – 10 KP bakalaura darbs – 10 Izvēles studiju kursi Speciālie
(izvēles
moduļi priekšmeti
B daļa: ierobežotās
KP
2.,3.st.g.)
izvēles daļa–
–
33 KP
C daļa:
brīvas izvēles kursi – 6 KP

B daļa: obligātās
izvēles daļu veido 4
moduļi (katrs 20 KP).
Brīvās izvēles daļa: 2
KP
Gala pārbaudījumi

Bakalaura
darba Bakalaura
aizstāvēšana un eksāmeni aizstāvēšana

darba Patstāvīgs pētniecības
projekts,
ko
var
aizstāvēt
kā
disertāciju

Bakalaura
darba
aizstāvēšana
vai
kvalifikācijas
eksāmens

SATURS
DU BSP sastāv no šādiem
kursu blokiem:
studiju
kursi
valodniecībā,
studiju
kursi
literatūrzinātnē,
starpdisciplinārie studiju
kursi
Apakšprogrammā
paredzētas
divas
specializācijas: „Latviešu
filoloģija ar specializāciju
latviešu filoloģijā” un
„Latviešu filoloģija ar otro
valodu (angļu, franču,
krievu, poļu, spāņu, vācu,
zviedru)”.

LU
BSP
iekļauj
vispārīgos A daļas
kursus valodniecībā,
literatūrzinātnē,
folkloristikā, kā arī
starpdisciplināros
kursus. Specializācija
sākas otrajā studiju
gadā.

Šefīldas Universitātes
BSP tiek piedāvāti
dažādi
studiju
virzieni:
angļu
valoda
un
lingvistika,
angļu
valoda
un
angļu
literatūra,
angļu
valoda un socioloģija
u.c.
Tas
nosaka
studiju moduļu izvēli
2., 3. st. gadā. 1. st. g.
apgūst pamatmoduli

VU
Kauņas
humanitārās
fakultātes
BSP
piedāvātie
studiju
virzieni: vispārīgie
priekšmeti
(filozofija, estētika
u.c.); studiju virziena
priekšmeti
(lietuviešu
rakstu
valoda,
lietuviešu
literatūras
historiogrāfija,
teksta
interpretācija);
speciālie priekšmeti
(mūsdienu lietuviešu
valodas
un
literatūrzinātnes
problēmas) u.c.

Vērtēšana
Bakalaura
darbs, Bakalaura
darbs, Bakalaura
darbs, Bakalaura
darbs,
eksāmeni, dif. ieskaites, eksāmeni,
testi, eksāmeni, rakstiskais eksāmeni, rakstiskie
testi, kontroldarbi
kontroldarbi u.c.
darbs u.c.
darbi

Salīdzinājumā izmantotie avoti: www.lu.lv ; www.shef.ac.uk ; www.khf.vu.lt
Secinājumi:
LU, DU, Šefīldas Universitātes (ŠU) un Viļņas Universitātes Kauņas Humanitārās
fakultātes (VU KHF) BSP salīdzinājums atklāj gan kopīgas iezīmes, gan atšķirības:
Kopīgās iezīmes:


BSP studiju ilgums LU, DU un ŠU ir 3 gadi;



apgūstamie studiju kursi ir līdzvērtīgi vai līdzīgi;



visās programmās ir obligātie un izvēles kursi;
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studiju kursi filoloģijā ietver divus blokus –valodniecību un literatūrzinātni;



pēc satura DU, LU, ŠU un VUKHF studiju programmas ir līdzīgas;



LU, ŠU, VU KHF un DU studenti ir virzīti strādāt patstāvīgi;



LU, ŠU, VU KHF un DU BSP vērtēšana ir līdzīga, bet to sadalījums un formas ir
dažādas;



gala pārbaudījums ir bakalaura darba aizstāvēšana;



BSP absolventi var turpināt studijas maģistra līmenī.

Atšķirības:


BSP studiju ilgums DU ir 3 gadi, bet VU KHF – 4 gadi;



atšķirības studiju saturā nosaka programmu virzieni, piemēram, baltu filoloģija,
lietuviešu filoloģija un reklāma;



atšķirības obligātās izvēles daļā, piemēram, LU – 4 moduļi dod plašākas izvēles
iespējas. DU tās ierobežo studējošo daudzums;



Šefīldas Universitātes studiju procesā piedalās daudz ārvalstu vieslektoru. DU šajā
virzienā vēlams darbu aktivizēt;



LU un ŠU programma piedāvā lielāku moduļu skaitu salīdzinājumā ar DU un VU KHF;



DU BSP ir plašs studiju kursu piedāvājums C daļā (6 KP) (svešvalodas, kultūrstudijas
u. c.);



Kauņas Humanitārās fakultātes studenti ir labāk sagatavoti darba tirgum (var strādāt
izdevniecībās, plašsaziņas līdzekļu redakcijās, kultūras iestādēs, reklāmas aģentūrās u.
c.



DU absolventi var turpināt studijas akadēmiskajās un profesionālajās programmās
(skolotājs, tulks, tulkotājs, starpkultūru attiecības u.c.).

2.2.9. STUDĒJOŠIE
2.2.9.1. Studējošo skaits
Tabula 2.2.9.1.1. Studējošo skaits pilna laika studijās
Studiju gads

PILNA LAIKA STUDIJAS

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

1. studiju gads
120
108
83
89
88
81

KOPĀ

2. studiju gads
101
102
87
64
68
62

3. studiju gads
74
82
87
73
52
65

295
292
257
226
208
208

2.2.9.2. Pirmajā studiju gadā imatrikulēto studējošo skaits
Tabula 2.2.9.2.1.Pirmajā studiju gadā imatrikulēto studējošo skaits
Studiju gads

Pilna laika studijas
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2011./2012.
2012./2013.
2013./2014.
2014./2015.
2015./ 2016.
2016./2017.

120
108
83
89
88
85

2.2.9.3. Absolventu skaits
Tabula 2.2.9.3.1. Absolventu skaits
Studiju gads
2011./2012.
2012./2013.

Pilna laika studijas
48
66

2013./2014.

72

2014./2015.
2015./ 2016.
2016. / 2017.

48
33
39

2.2.9.4. Studējošo aptauju rezultāti un to analīze
Katra studiju gada beigās tiek organizēta studentu anonīma aptauja. Tā tiek veikta, lai
vērtētu un turpmāk uzlabotu studiju kursu pasniegšanas kvalitāti, kā arī, lai iegūtu priekšstatu
par studentu attieksmi pret studiju procesa nodrošinājumu ar mācību un metodisko literatūru,
datortehnikas un Interneta pieejamību un izmantošanu, sadarbību ar mācībspēkiem,
nodrošinājumu ar vieslektoriem, izvēles kursu piedāvājumu. Pēdējos gados šo aptauju koordinē
DU Studiju kvalitātes novērtēšanas centrs (SKNC). Ļoti svarīgu informāciju sniedz studējošo
priekšlikumi, kas ļauj uzlabot studiju programmas kvalitāti. Tā kā uz vieniem un tiem pašiem
anketas jautājumiem atbild visu DU studiju programmu studenti, tad ir iespējams salīdzināt un
analizēt iegūtos rezultātus visas universitātes mērogā. Anketu apstrādē palīdz DU Socioloģisko
pētījumu laboratorija, tādējādi nodrošinot anketēšanas datu profesionālu apstrādi.
Angļu filoloģija
Pēc studiju apakšprogrammas „Angļu filoloģija” studējošos aptaujas rezultātiem pēdējo sešu
gadu laika periodā (2010.g. – 2016.g.) secinām:


studiju programma kopumā (pilnīgi vai daļēji) apmierina vidēji 95 % studējošo,
neapmierinātību pauž vien 4% – 6% studējošo;



docēšanas līmenis visbiežāk novērtēts kā augsts: studējošie komentē, ka docētāji ir
kompetenti savu jomu speciālisti, kas lieliski izskaidro studiju saturu, ir atsaucīgi,
profesionāli izmanto dažādas studiju metodes;



studiju kursu saturu un to izklāstu studējošie kopumā vērtē pozitīvi, komentāros reizēm
izskan doma, ka atsevišķi priekšmeti ir mazāk svarīgi un tos varētu aizstāt ar praktiskas
ievirzes studiju kursiem;



apgūto studiju kursu vērtēšanas prasības galvenokārt tiek atzītas par skaidrām,
loģiskām un pamatotām;



sadarbību ar pētnieciskā darba vadītāju notiek regulāri, saskaņā ar individuālo
pētnieciskā darba plānu, kas tiek izstrādāts, apspriežot studiju vai bakalaura darba tēmu.



studējošajiem ir pilnīgi vai daļēji skaidras patstāvīgā darba apjoma prasības, reizēm
pauž vēlmi vairāk, vai gluži pretēji – mazāk strādāt patstāvīgi;
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studiju programmas nodrošinājumu ar vieslektoriem studējošie vērtē kā pietiekamu vai
daļēji pietiekamu, norādot, ka jāturpina piesaistīt pēc iespējas vairāk vieslektoru;



apmeklējot vieslekcijas, studējošie sagaida informatīvi izglītojošas, kāda studiju kursa
saturu padziļinošas, pārskata informatīvas par aktualitātēm studiju jomā un
vispārizglītojošā rakstura vieslekcijas,



studiju laikā studējošie visbiežāk izmanto periodiskos izdevumus, daiļliteratūru, uzziņu
un nozaru literatūru, elektroniskās datu bāzes un resursus internetā;



studiju programmas kopējā struktūra (studiju programmā iekļautie studiju kursi, to
sadalījums pa semestriem, studiju kursu apjoms (kredītpunktu skaits)) kopumā (pilnīgi
vai daļēji) apmierina vidēji 90 % – 95 % studējošo;



katra studiju kursa sasniedzamie rezultāti studējošajiem ir skaidri;



vairums studējošo ir apmeklē 70 % – 100% nodarbību;



studējošo aptauju rezultāti liecina, ka studējošie var un izmanto iespējas ietekmēt studiju
procesu un studiju satura kvalitāti;



nodrošinājums ar studijām nepieciešamo literatūru un metodiskajiem materiāliem tiek
vērtēts kā pietiekams, taču bieži vien studējošie min, ka bibliotēkas fondu krājumi ir
jāpapildina ar jaunāko zinātnisko literatūru;



studiju apakšprogrammas „Angļu filoloģija” studējošie aktīvi piedalās un izmanto
projektu Erasmus un Erasmus+ piedāvātās iespējas;

Jāatzīmē, ka aptaujā izteiktajiem viedokļiem dažkārt piemīt subjektivitāte, jo studējošo
vērtējums reizēm atkarīgs no iegūtās atzīmes un studējošo personīgā ieguldījuma studiju
procesā.
Visbiežāk minētie studējošo priekšlikumi:


vairāk kontaktstundu (it īpaši otrajās svešvalodās): palielināt lekciju skaitu vairākos
studiju kursos (piem., angļu valodas fonētika un fonoloģija, normatīvā gramatika,
funkcionālā komunikācijā, teksta lingvistiskā analīze, literārā darba analīze);



vairāk kontaktstundu un interaktīvu metožu studiju darbā;



paplašināt studiju kursu piedāvājumu (ieviest kulturoloģijas, literatūrzinātnes kursus un
vēsturi);



uzlabot infrastruktūru (telpu renovācija, ēdnīca);



vairāk iesaistīt studējošos studiju procesā (projekti utt.).

2016. / 2017. st. g. studiju apakšprogrammas „Angļu filoloģija” studējošo aptaujas
rezultāti ir ļoti līdzīgi iepriekšējo pārskata periodu aptaujas rezultātiem.
Studiju programma kopumā, docēšanas līmenis, studiju kursu saturs un to izklāsts, apgūto
studiju kursu vērtēšanas prasības, sadarbība ar zinātniskā darba vadītājiem, pēc aptaujas
rezultātiem, pilnīgi vai daļēji apmierina visus studējošos. Studējošajiem ir pilnīgi vai daļēji
skaidras patstāvīgā darba apjoma prasības,
Rezultāti liecina par to, ka studiju programmā studējošie šajā studiju gadā bijuši vairāk
apmierināti ar vieslektoru nodrošinājumu. Studējošie sagaida pārskata informatīvas par
aktualitātēm studiju jomā, vispārizglītojoša rakstura un informatīvi izglītojošas, kāda studiju
kursa saturu padziļinošas lekcijas.
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2016./2017. ABSP „Filoloģija (angļu filoloģija)”studējošie vidēji apmeklējuši 80-85%
nodarbību. Vairums studējošo atzīst, ka viņiem ir iespējas ietekmēt studiju procesu un satura
kvalitāti.
Nodrošinājums ar studijām nepieciešamo literatūru un metodiskajiem materiāliem tiek vērtēts
kā pietiekams. Studiju procesā studējošie joprojām visvairāk izvēlas izmantot internetā
pieejamos materiālus, taču izmanto elektroniskās datu bāzes, periodiskos izdevumus,
daiļliteratūru, uzziņu un nozaru literatūru.
Studējošo ieteikumi studiju kvalitātes uzlabošanai neliecina par nopietnām studējošo
pārdomām par šo jautājumu anketas aizpildīšanas laikā: „vairāk radošu uzdevumu un
pasākumu”, „vairāk pieaicinātu vieslektoru”.
Aptuveni puse no studiju apakšprogrammas „Angļu filoloģija” studējošajiem ir piedalījušies
vai plāno piedalīties un izmantot projekta Erasmus+ piedāvātās iespējas.
Krievu filoloģija
Pēc studiju apakšprogrammas „Krievu filoloģija” studējošos aptaujas rezultātiem pēdējo sešu
gadu laika periodā (2010.g. – 2016.g.) secinām:


studiju programma kopumā (pilnīgi, pamatā vai daļēji) apmierina studējošos,
neapmierinātība parasti netiek fiksēta;



docēšanas līmenis pārsvarā novērtēts kā augsts: studējošie komentē, ka docētājiem ir
augsta kompetence un liela pieredze, kas ļauj izskaidrot studiju saturu tā, lai to viegli
varētu saprast un iegaumēt, vienmēr ir atsaucīgi, izmanto individuālo pieeju darbā ar
studentiem;



studiju kursu saturu un to izklāstu studējošie kopumā vērtē pozitīvi, komentāros ir
izteikta doma, ka atsevišķi priekšmeti, kas nav tieši saistīti ar filoloģijas jomu, ir mazāk
svarīgi, un patstāvīgā darba apjoms tajos varētu būt mazāks;



apgūto studiju kursu vērtēšanas prasības galvenokārt tiek atzītas par skaidrām,
loģiskām un pamatotām;



sadarbība ar pētnieciskā darba vadītāju notiek regulāri, saskaņā ar individuālo
pētnieciskā darba plānu, kas tiek izstrādāts, apspriežot studiju vai bakalaura darba tēmu.



studējošajiem ir pilnīgi vai daļēji skaidras patstāvīgā darba apjoma prasības;



studiju programmas nodrošinājumu ar vieslektoriem lielākā daļa no studējošajiem vērtē
kā pietiekamu, kaut gan parasti izskan arī piedāvājumi piesaistīt vairāk vieslektoru;



apmeklējot vieslekcijas, studējošie sagaida informatīvi izglītojošas, kāda studiju kursa
saturu padziļinošas un vispārizglītojoša rakstura vieslekcijas,



studiju laikā studējošie visbiežāk izmanto daiļliteratūru, uzziņu un nozaru literatūru,
resursus internetā un periodiskos izdevumus;



studiju programmas kopējā struktūra (studiju programmā iekļautie studiju kursi, to
sadalījums pa semestriem, studiju kursu apjoms (kredītpunktu skaits)) kopumā (pilnīgi
vai daļēji) apmierina vidēji 85 % – 90% studējošo;



katra studiju kursa sasniedzamie rezultāti studējošajiem ir skaidri;



vairums studējošo apmeklē 80 % – 100% nodarbību;



studējošo aptauju rezultāti liecina, ka studējošie var ietekmēt studiju procesu un satura
kvalitāti;
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nodrošinājums ar studijām nepieciešamo literatūru un metodiskajiem materiāliem tiek
vērtēts kā pietiekams, taču bieži vien studējošie min, ka bibliotēkas fondu krājumi ir
jāpapildina ar jaunāko nozares literatūru;



studiju apakšprogrammas „Krievu filoloģija” studējošie parasti aktīvi piedalās un
izmanto projektu Erasmus un Erasmus+ piedāvātās iespējas, kaut gan studējošo
individuālas intereses var būt dažādas – no daudzreizējas projektu iespēju izmantošanas
līdz mazākas ieinteresētības mobilitātē;

2016./2017. st.g. aptaujas rezultāti ir ļoti līdzīgi. Vairumu apmierina studiju programmas
struktūra, sasniedzamie mērķi, docēšanas līmenis (vidēji 80%). Nodarbības tiek apmeklētas
pārsvarā regulāri. Kā literatūras avotu liels aptaujāto īpatsvars izmanto interneta resursus.
Jāatzīmē, ka aptaujā izteiktajiem viedokļiem dažkārt piemīt subjektivitāte, jo studējošo
vērtējums reizēm atkarīgs no iegūtās atzīmes un studējošo personīgā ieguldījuma studiju
procesā.
Visbiežāk minētos studējošo priekšlikumus var iedalīt divās daļās: saistīti ar studiju
procesu un saistīti ar infrastruktūru (telpu renovācija, apkure, ēdnīca). Ar studiju procesu saistīti
priekšlikumi parasti piedāvā vai nu samazināt, vai palielināt lekciju vai kontaktstundu skaitu:
samazināt priekšmetu apjomu, kas korelē ar vidusskolas zināšanām (vides aizsardzība) un
palielināt priekšmetu sarakstu, kas saistīts ar filoloģiju: piedāvā ieviest vairāk vispārīgos
humanitārās jomas kursus, paplašinot C bloku (brīvās izvēles st. kursi).
Latviešu filoloģija
Lai pilnveidotu studiju procesu un tā kvalitāti, katra studiju gada beigās tiek veiktas
studējošo aptaujas (5 ballu sistēmā līdz 2014. g., bet kopš 2014./2015. st. gada verbāls
vērtējums tiek izteikts elektroniski aizpildāmā anketā) par studiju programmas saturu un studiju
procesa realizāciju. Studējošie vērtē studiju kursa svarīgumu, docēšanas kvalitāti,
nepieciešamās izmaiņas kursa apjomā, kā arī studiju programmas realizāciju kopumā,
sadarbību ar mācībspēkiem, studiju programmas nodrošinājumu ar literatūru, vieslektoriem u.
c. un izsaka priekšlikumus studiju programmas kvalitātes uzlabošanā.
Studējošo aptaujas rezultāti 2011./2012.–2013./14. studiju gadā rāda:


studiju programmas realizēšanu kopumā kā apmierinošu vērtē aptuveni 90% studējošo,



pasniegšanas līmenis vidēji programmā vērtēts ar 4,5 ballēm,



sadarbību ar mācībspēkiem kā apmierinošu vērtē 100% studējošo,



studiju procesa nodrošinājumu ar mācību literatūru kā pietiekamu vērtē 79% studējošo,



izvēles kursu piedāvājums kā nepietiekams vērtēts 74%,



studiju programmas nodrošinājums ar vieslektoriem kā pietiekams vai daļēji pietiekams
vērtēts 67%.

Studiju procesā nozīmīgākais – folkloras un dialektoloģijas prakse; iespēja izmantot
savas zināšanas praktiskajos darbos un semināros; izlasītās grāmatas; gala pārbaudījumi;
bakalaura darba izstrāde un aizstāvēšana.
Studējošo priekšlikumi:




vairāk tikšanos ar vieslektoriem;
vairāk semināru un radošu uzdevumu;
vairāk video, audio materiālu un praktisko darbu;
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studiju kursu „Ievads baltu valodniecībā” un studiju kursu „Baltu valodu pētnieki”
apvienot vienā studiju kursā;
ieviest programmā kādu svešvalodu.

2014./2015. un 2015./2016. st. g., ieviešot elektronisko anketēšanu, daļēji mainījās arī
anketas saturs. Anketēšanas rezultātu analīze ļauj secināt:










ka docēšanas kvalitāte kopumā tiek vērtēta kā augsta (aptuveni 60%) vai vidēja (30%);
apgūstamo studiju kursu vērtēšanas prasības ir skaidras, loģiskas, pamatotas;
var ietekmēt studiju procesu un satura kvalitāti (piedāvāt savus priekšlikumus, var
ieteikt jauninājumus, rakstot dekanātam iesniegumus, sadarbojoties ar docētājiem u. c.
par dalību Erasmus+ lielākā daļa studējošo diemžēl vēl nav domājusi vai izlēmusi
nepiedalīties.
2016./2017. st. g. anketēšanas rezultātu analīze ļauj secināt:
ka docēšanas kvalitāte kopumā tiek vērtēta kā augsta (aptuveni 80%) vai vidēja (20%);
apgūstamo studiju kursu vērtēšanas prasības ir skaidras, loģiskas, pamatotas;
var ietekmēt studiju procesu un satura kvalitāti (piedāvāt savus priekšlikumus, var
ieteikt jauninājumus, rakstot dekanātam iesniegumus, sadarbojoties ar docētājiem u. c.
studiju programmas nodrošinājums ar vieslektoriem vērtēts kā daļēji pietiekams (50%)
vai pietiekams vērtēts (40%), nepietiekams (10%).

2.2.9.5. Absolventu aptaujas analīze
Angļu filoloģija
Lai pilnveidotu studiju procesu un tā kvalitāti, DU tiek organizētas absolventu aptaujas.
Vairums apakšprogrammas „Angļu filoloģija” absolventu (80%) pašlaik uzturas un strādā
Latvijā, 8% apakšprogrammas absolventu strādā un/vai studē ārzemes, 12% – nestrādā. 40%
strādājošo absolventu darbs ir saistīts ar filoloģijas specialitāti (ieskaitot radniecīgas jomas), bet
tikpat daudzu absolventu (40%) darbs nav saistīts ar filoloģijas specialitāti. Šeit jāmin, ka 40%
apakšprogrammas absolventu strādā valsts institūcijās, kas saistītas ar filoloģiju vai radniecīgu
jomu (vairāki strādā skolās, pasniedz svešvalodas, divi programmas absolventi docē valodu
studiju kursus Rīgas Tehniskajā universitātē), 28% strādā valsts institūcijās, kas nav saistītas ar
filoloģiju vai radniecīgu jomu (Valsts policija (izmeklētājs)), 8% darbojas privātās, ar
filoloģijas jomu saistītās kompānijās (nodarbojas ar tulkošanu, nodrošina lietišķo komunikāciju
DU apgūtajās svešvalodās, tūrisma aģentūrās (strādā kā gidi) utt.). 12 % absolventu, kas
piedalījās aptaujā, pašlaik strādā citur (Apvienoto Arābu Emirātu aviolīnijas (stjuarte), docē
latviešu valodu Ķīnā, docē angļu valodu Indijā), bet 4 % nestrādā, taču turpina studijas maģistra
līmeņa programmās. Kopumā studijas turpina 76% aptaujāto: 52% turpina studijas DU
piedāvātajās akadēmiskajās un profesionālajās maģistra studiju programmās. 24% absolventu
studē citās augstskolās Latvijā un ārzemēs.
Pabeigtās studiju programmas kvalitāte kopumā pilnībā vai gandrīz apmierina 100 %
(pilnībā 52%, gandrīz 48%). Studiju kursu piedāvājums arī vērtēts kā pilnībā (44%) vai gandrīz
(52%) apmierinošs. Iegūto zināšanu, prasmju un kompetenču atbilstība mūsdienu darba tirgus
prasībām vērtēta kā pilnībā apmierinoša 36% aizpildīto anketu, kā gandrīz apmierinoša – 32 %,
kā drīzāk neapmierinoša – arī 32% anketu. Studiju programmas satura atbilstība jaunākajām
attīstības tendencēm arī galvenokārt vērtēta kā pilnībā vai gandrīz apmierinoša (attiecīgi 28%
un 60%). Vairums respondentu atzīst, ka iegūtās izglītības nozīme darba vietas atrašanā ir liela
(64%). 24% respondentu tās nozīme bijusi neliela. 96% respondentu norāda, ka iegūtās
izglītības nozīme studiju turpināšanai ir liela.
BSP „Filoloģija (angļu filoloģija)” iegūtā izglītība ir labs pamats studiju turpināšanai
maģistra līmeņa studiju programmās gan Latvijas (piem., Daugavpils Universitāte, Rīgas
Tehniskā universitāte), gan ārzemju augstskolās (pašlaik programmas absolventi studē
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Lielbritānijā (Edinburgā, Glāzgovā, Londonā, Bristolē), Zviedrijā (Stokholmā), Ķīnas Tautas
Republikā, Indijā utt. Aptaujas rezultāti liecina, ka šī studiju programma ir lielisks pamats tās
absolventu tālākizglītībai.
Programmas absolventi turpina studijas dažādās sfērās. Vairums absolventu izvēlas
apgūt svešvalodu skolotāja, tulka/tulkotāja vai sabiedrisko attiecību speciālista kvalifikāciju.
Daudzi DU BSP „Filoloģija (angļu filoloģija)” absolventi turpina studijas DU AMSP
„Filoloģija (angļu filoloģija)”, PMSP „Starpkultūru attiecības”, „Tulks/Tulkotājs”, „Izglītība”
un Rīgas Tehniskās universitātes PMSP „Tehniskā tulkošana”.
2016./2017. gada aptaujā studiju programmas kvalitāte kopumā pilnībā vai daļēji
apmierina; iegūto zināšanu nozīme studiju turpināšanai vērtēta kā augsta (95 % absolventu
turpina studijas DU PMSP „Izglītība”, AMSP „Filoloģija”, AMSP „Starpkultūru attiecības” vai
citās Latvijas un ārvalstu augstskolās) un kā vidēja darba tirgū. 90% absolventu noteikti ieteiktu
studēt ABSP „Filoloģija (angļu filoloģija).
Krievu filoloģija
Studiju programmas attīstības stratēģija pastāvīgi pilnveidojas, ievērojot izmaiņas darba
tirgū un svarīgākās attīstības tendences pasaulē. Pieprasījuma un darba tirgus pētīšana sekmēs
pastāvīgu studiju programmas koriģēšanu un attīstību.
Absolventu aptaujas rezultātu kopsavilkums
Pabeigta programma
kopumā
Iegūtās teorētiskās zināšanas
Iegūtās praktiskās zināšanas
Iegūtās komunikācijas
prasmes
Iespējās turpināt izglītību un
pilnveidot iegūtās zināšanas
un prasmes

Apmierina
92%

Daļēji apmierina
8%

90%

10%

68%
88%

32%
12%

97%

3%

Neapmierina

Lielākā programmas absolventu daļa turpina studijas DU maģistra programmās
(akadēmiskā maģistra studiju programmā „Filoloģija” vai profesionālā maģistra studiju
programmā „Izglītība (vidējās izglītības skolotājs)”), vai arī LU un ārzemju augstskolu maģistra
programmās. Iespējas turpināt studijas ir atkarīgas no iegūtajām teorētiskajām zināšanām,
savukārt spēja konkurēt darba tirgū lielākoties ir atkarīga no komunikācijas prasmēm, kas ir
augstu novērtētas arī absolventu aptaujā. Aptaujas rezultāti apliecina, ka programma dod lielu
potenciālu tālākizglītībai. 2017.g. absolventu vidū šī tendence pastiprinājās, jo lielākā daļa no
absolventiem ir iestājusies vai nu akadēmiskā maģistra studiju programmā, vai profesionālajā
izglītības programmā (krievu valodas un literatūras skolotājs).
Programmas absolventi strādā dažādās sfērās. Lielākais skaits strādā kultūras, izglītības
un sociālajā jomā: Latgales pilsētu municipālajās struktūrās, izglītības iestādēs, nacionālajās
kultūras biedrībās; mārketinga un biznesa sfērā; piedalās brīvprātīgo darbībā.
Absolventu tālākā izvēle
Diagramma 2.2.9.5.1. Absolventu aptaujas kopsavilkums
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Latviešu filoloģija
Studiju programmas turpmākās attīstības sekmēšanai un tās kvalitātes pilnveidei tiek
uzturēti pastāvīgi kontakti ar absolventiem. 2014./2015. st. gadā sadarbība realizējās gan tiešā
saziņā ar absolventiem, gan diskusijās par studiju procesa un satura organizāciju. Šāda veida
kontakti iespējami, jo bakalaura studiju apakšprogrammas „Latviešu filoloģija” absolventu
pašreizējā nodarbošanās galvenokārt ir saistīta ar tālākām studijām dažādās maģistra studiju
programmās Daugavpils Universitātē, kā arī citās augstskolās.
Docēšanas kvalitāte kopumā ir vērtēta kā augsta; akcentēts tas, ka studiju kursu
sasniedzamie rezultāti ir skaidri un izprotami un ka studējošie var ietekmēt studiju procesa
norisi un satura kvalitāti. Savukārt individuāla pētījuma rakstīšanas laikā tiek piedāvāts
padziļināts ieskats par aktuālām studējošos interesējošām tēmām.
Aptauju rezultāti un izteiktie ierosinājumi un priekšlikumi palīdz optimizēt un uzlabot
studiju procesu, ļauj dinamiski reaģēt uz pieprasījuma izmaiņām.
2016./2017. gada elektroniskā aptaujā docēšanas kvalitāte kopumā apmierina pilnībā;
iegūto zināšanu nozīme studiju turpināšanai (DU PMSP „Izglītība”, AMSP „Filoloģija”, AMSP
„Starpkultūru attiecības” u.c.) un darba tirgū (3 studējošie strādā izglītības iestādēs) kopumā
vērtēta kā augsta.
2.2.9.6. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā
Studentu līdzdalība studiju programmas realizācijā un ilgtspējas nodrošināšanā ir
vērojama, ne tikai iesaistot viņus programmas darba izvērtējumā, atbildot uz studentu aptaujas
jautājumiem, bet arī tieši ar programmas direktora un programmas padomes locekļu un
prodekāna starpniecību risinot jautājumus par kursu realizācijas gaitu, nodarbību laikiem u.c.
ABSP „Filoloģija” pārstāvji aktīvi darbojas studentu pašpārvaldē – DU Studentu
padomē, ar kuras starpniecību tiek apkopoti un sagatavoti priekšlikumi studiju procesa un
studiju vides kvalitātes uzlabošanai. Studenti ir pamatojuši un sagatavojuši konstruktīvus
priekšlikumus saistībā ar studiju procesa organizācijas un studējošo studiju un dzīves apstākļu
uzlabošanu, piemēram, par Studentu servisa centra izveidošanu, par DU Informācijas dienu un
darbu ar reflektantiem, par dienesta viesnīcām u.c.
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HF Domes sēdēs, kur piedalās arī studentu pašpārvaldes deleģētie pārstāvji, studējošie
aktīvi iesaistās diskusijās par neskaidriem jautājumiem vai problēmām studiju kvalitātes
nodrošināšanā, par korekcijām studiju programmas realizācijas gaitā u.c. jautājumiem.

2.3. AKADĒMISKĀ MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMA „FILOLOĢIJA”
2.3.1. STUDIJU PROGRAMMAS MĒRĶI UN UZDEVUMI
Akadēmiskā maģistra studiju programma (AMSP) „Filoloģija” ir saturiski saskaņota ar
jaunajām tendencēm izglītības sistēmā Eiropas Savienībā, ar „Noteikumos par valsts
akadēmiskās izglītības standartu” (MK 13.05.2014. noteikumi Nr. 240)aprakstītajām prasībām,
ar akreditācijas komisijas ieteikumiem konkretizēt programmas akadēmisko ievirzi un ar DU
Humanitārās fakultātes prioritārajiem pētniecības virzieniem un DU Stratēģiju.
Programma paredz četras apakšprogrammas: latviešu, angļu, krievu un salīdzināmā
filoloģija. Apakšprogrammu izveidē respektēts studiju procesa savstarpējās saskaņotības un
pēctecības princips, kas nodrošina iespēju apgūt pēctecīgas akadēmiskās studiju programmas
un iegūt atbilstošas kompetences. Bakalaura grāds latviešu, angļu vai krievu filoloģijā vai
2.līmeņa augstākā profesionālā izglītība latviešu, angļu vai krievu filoloģijas jomā ļauj
studējošajiem turpināt izglītību gan atbilstošā maģistra studiju apakšprogrammā, gan
salīdzināmās filoloģijas apakšprogrammā, savukārt filoloģijas maģistra grāda ieguvēji izglītību
var turpināt doktora līmeņa studijas.
Akadēmiskā maģistra studiju programmas „Filoloģija” mērķis ir: nodrošināt
studējošajiem teorētisko zināšanu un pētniecības iemaņu apguvi un sagatavot teorētiski
izglītotus, patstāvīgi un radoši domātspējīgus, kompetentus un izvēlētajā zinātņu nozarē vai
apakšnozarē akadēmiski izglītotus speciālistus, kas spēj veikt patstāvīgus zinātniskus pētījumus
un turpināt studijas doktorantūrā literatūrzinātnes vai valodniecības nozarē.
Akadēmiskā maģistra studiju programmas „Filoloģija” uzdevumi ir:


veicināt studējošo teorētisko zināšanu, izziņas un pētniecisko prasmju individuālo
lietošanu noteiktas problēmas risināšanai;



padziļināt teorētiskās zināšanas valodniecības un literatūrzinātnes nozarēs, sniedzot
plašu filoloģijas un starpdisciplināru pētījumu zinātnisku kontekstu;



veidot prasmes kritiski izvērtēt apgūtās teorētiskās zināšanas un radoši pielietot tās
savā akadēmiskajā darbā;



veidot izpratni par teorijas un prakses vienotību zinātniskajā un praktiskajā darbībā
un sekmēt patstāvīgu zinātnisku darbu;



attīstīt studējošo patstāvīgas izziņas un izpētes darba iemaņas, sagatavojot viņus
tālākām studijām doktorantūrā;



attīstīt problēmu risināšanas spējas jaunā vai nepazīstamā vidē, kā arī plašākā vai
multidisciplinārā kontekstā;



pilnveidot pētnieciskā darba prasmes un sagatavot studējošos jaunrades
pētnieciskajam darbam, radot iespējas oriģinalitātei;



ieinteresēt studējošos pētnieciskajā darbā un iesaistīt tajā;



nodrošināt iespējas praktiski pielietot apgūtās zināšanas, piedaloties projektos un
prezentējot zinātnisko pētījumu rezultātus semināros un konferencēs;



sistemātiski pilnveidot studiju procesa informatīvo un materiāli tehnisko bāzi;
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motivēt studējošos turpināt pētniecisko darbību, studējot doktorantūrā.
Saskaņā ar Studiju virziena akreditācijas lapu Nr.118 tiek piešķirts humanitāro zinātņu
maģistra grāds filoloģijā ar specializāciju latviešu filoloģijā vai krievu filoloģijā, vai angļu
filoloģijā, vai vācu filoloģijā, vai salīdzināmajā filoloģijā, taču objektīvu iemeslu dēļ no
specializāciju saraksta tika izņemts iegūstamais humanitāro zinātņu maģistra grāds vācu
filoloģijā. Šo lēmumu noteikuši vairāki iemesli: studējošo skaita samazināšanās sakarā ar
demogrāfisko situāciju valstī un emigrāciju; daļa reflektantu izmanto iespēju studēt svešvalodu
tās dabiskajā vidē, kā arī vācu valoda nav tā valoda, kuru Latvijā apgūst kā pirmo svešvalodu;
reflektanti vairāk izvēlas studēt eksaktās un sociālās zinātnes, humanitārās zinātnes kļuvušas
mazāk prestižas u. c.

2.3.2. IEGŪSTAMIE STUDIJU REZULTĀTI ZINĀŠANU, PRASMJU UN KOMPETENČU
FORMĀ

Akadēmiskā maģistra studiju programmas „Filoloģija” studiju rezultāti definēti
atbilstoši 02.12.2008. MK noteikumiem Nr.990 „Noteikumi par Latvijas izglītības
klasifikāciju”. Iegūstamie studiju rezultāti tiek formulēti kā zināšanas, prasmes un kompetence.
Tabula 2.3.2.1.Iegūstamie studiju rezultāti
Zināšanas

Prasmes

Kompetence

spēj parādīt padziļinātas zināšanas un izpratni, no kurām daļa atbilst
valodniecības un literatūrzinātnes vēstures jaunākajiem atklājumiem
un kuras nodrošina pamatu radošai domāšanai un pētniecībai, tajā
skaitā darbojoties dažādu jomu saskarsmē.
– spēj patstāvīgi izmantot teoriju, metodes un problēmu risināšanas
prasmes, lai veiktu pētniecisku darbību vai augsti kvalificētas
profesionālas funkcijas;
– spēj argumentēti izskaidrot un diskutēt par sarežģītiem vai
sistēmiskiem valodniecības un literatūrzinātnes vēstures aspektiem
gan ar speciālistiem, gan ar nespeciālistiem;
– spēj patstāvīgi virzīt savu kompetenču pilnveidi un specializāciju,
uzņemties atbildību par personāla grupu darba rezultātiem un to
analīzi;
– spēj veikt darbu, pētniecību vai tālāku mācīšanos valodniecībā un
literatūrzinātnes vēsturē sarežģītos un neprognozējamos apstākļos un
tos pārveidot, lietojot jaunas pieejas.
– spēj patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt zinātniskas problēmas,
pamatot lēmumus un, ja nepieciešams, veikt papildu analīzi;
– spēj integrēt dažādu jomu zināšanas, dot ieguldījumu jaunu
zināšanu radīšanā, pētniecības darbību metožu attīstībā;
– spēj parādīt izpratni un ētisko atbildību par zinātnes rezultātu
iespējamo ietekmi uz sabiedrību.

2.3.3. STUDIJU PROGRAMMAS SATURS UN PLĀNS
Studiju programmas saturs atbilst programmas mērķiem un uzdevumiem. Teorētisko
atziņu izpētes A daļas kursu uzdevums ir sniegt zināšanas un veidot studējošo izpratni par
dažādu humanitāro zinātņu kopsakarībām (Zinātnisko pētījumu metodoloģija, Semiotika,
Lingvokulturoloģija, Tulkojums kā kultūras fenomens).
B daļas – obligāto un obligātās izvēles studiju kursu – saturs ietver attiecīgās zinātņu
nozares vai apakšnozares izvēlētās jomas teorētisko atziņu izpēti, proti, studējošiem tiek
piedāvāti priekšmeti, kuri ir pakārtoti specializācijai attiecīgajā filoloģijas nozarē (attiecīgajam
modulim). Šo kursu saturs aptver trīs galvenos specializācijas virzienus: valodniecību,
literatūrzinātni un kulturoloģiju. Pamatuzsvars ir likts uz valodas un literatūras vēstures un
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teorijas kursiem, kas padziļina studējošo zināšanas un prasmes izvēlētajā zinātnes nozarē un
apakšnozarē, dod izpratni par izvēlēto zinātnes nozares un apakšnozares problēmu aspektiem.
Teorētisko atziņu aprobācija zinātņu apakšnozares izvēlētās jomas aktuālo problēmu
aspektā notiek maģistra darba semināros, kuros atbilstoši studiju programmas mērķiem un
uzdevumiem un studējošo maģistra darba tematam tiek padziļinātas un praktiski nostiprinātas
teorētiskajos studiju kursos iegūtas zināšanas.
Tabula 2.3.3.1.Studiju programmas saturs
Obligātie vispārizglītojošie un apakšnozares specializācijas kursi
I TEORĒTISKO ATZIŅU IZPĒTES KURSI

A daļa – obligātie vispārizglītojošie filoloģijas kursi – 8 KP
Nr.
1.
2.
3.
4.

Kursa nosaukums
Lingvokulturoloģija
Semiotika
Tulkojums kā kultūras
fenomens
Zinātnisko pētījumu
metodoloģija

2
2
2

Pārbaudes
forma
eksāmens
eksāmens
eksāmens

2

eksāmens

KP

Docētājs
Dr.philol., asoc. prof. G.Sirica
Dr.habil.philol., prof. Z.Ikere
Dr.philol., prof. M.Burima
Dr.philol., prof. M.Burima

B daļa – obligātie un obligātās izvēles apakšnozares specializācijas kursi

Angļu filoloģija – 38 KP
1.

19. gs. mistiskā proza

2

2.

Angļu valodas funkcionālā
stilistika
Britu 19.gs. dzeja

2

2

5.

Derivācijas
semantiskie
aspekti
Fonoloģijas teorija

6.

Hermeneitika

2

7.

Izziņa un komunikācija

2

8.

Jaunākie virzieni sintakses
izpētē
Kontrastīvā lingvistika
Literārā pasaka kā kultūras
parādība
Mediju un filmu studijas

2

Mūsdienu
amerikāņu
literatūra
Mūsdienu britu literatūra

3.
4.

9.
10.
11.

12.
13.

ieskaite ar
atzīmi
eksāmens

Dr.philol., doc. I. Presņakova
Dr. philol., doc. J. Semeņeca
Dr.philol., doc. I.Oļehnoviča

ieskaite ar
atzīmi
ieskaite ar
atzīmi
ieskaite ar
atzīmi
ieskaite ar
atzīmi
ieskaite ar
atzīmi
eksāmens

Dr.philol., doc. J.Semeņeca

Dr.philol., doc. I.Oļehnoviča
Dr.philol., doc. J.Semeņeca

2

eksāmens
ieskaite ar
atzīmi
ieskaite ar
atzīmi /
eksāmens
eksāmens

2

eksāmens

Dr.philol., doc. I.Presņakova

1

2

2
2
4
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Mg.philol., lekt. N.Minova
Dr.philol., doc. I.Presņakova
Mg. tulk., as. J. Antoņeviča
Dr.philol., doc. J.Semeņeca
Dr.philol., doc. I.Oļehnoviča
Dr.philol., doc. I.Oļehnoviča

Dr.habil.philol., prof. Z.Ikere
Dr.philol., doc. I.Oļehnoviča
Dr.philol., doc. J.Semeņeca
Dr.philol., doc. J.Semeņeca

14.

Mūsdienu leksikogrāfija

2

15.

2

16.

Mūsdienu sociolingvistikas
pētījumi
Psiholingvistika

17.

Semantika

2

18.

Valodniecības vēsture

3

2

ieskaite ar
atzīmi
eksāmens

Dr.philol., doc. J.Semeņeca
Mg.philol., lekt. N.Minova
Dr.philol., doc. I.Oļehnoviča

ieskaite ar
atzīmi
eksāmens

Dr.habil.philol., prof. Z.Ikere

ieskaite ar
atzīmi /
eksāmens

Dr.habil.philol., prof. Z.Ikere

Dr.habil.philol., prof. Z.Ikere

Krievu filoloģija – 38 KP
2

eksāmens

Dr.philol., doc. I.Dvorecka

2.

19.–20.gs. krievu filozofija un
kritika
Cilvēks Eiropas pasaules ainā

3

eksāmens

3.

Etnolingvistika

2

eksāmens

4.
5.
6.

Filoloģisko skolu vēsture
Funkcionālā gramatika
Hermeneitikas pamati

4

2
1

eksāmens
eksāmens
eksāmens

7.

2

eksāmens

2
2

eksāmens
eksāmens

2

eksāmens

Dr.philol., asoc. prof. E.Vasiļjeva

2

eksāmens

Dr.philol., asoc. prof. G.Sirica

2

eksāmens

2

eksāmens

Dr.philol., doc. N. Fjodorova
Dr.philol., doc. G.Markovs
Dr.philol., doc. G.Markovs

2

eksāmens

Dr.philol., doc. G.Markovs

2

eksāmens

16.
17.

Jaunākās tendences un
pētniecības virzieni krievu
filoloģijā
Komparatīvistikas pamati
Krievu literārās valodas
vēsture
Krievu postmodernisms kā
kultūras problēma
Leksiskās semantikas
problēmas
Lirikas teorija un Eiropas
vārsmošanas sistēmas
Mītu poētika un eposa
problēmas
Prozas un drāmas teorija un
tās struktūras klasifikācija
Sinhronija un diahronija
vārddarināšanā
Sociolingvistika
Teksta teorija

Dr.philol., asoc. prof. A.Ņeminuščijs
Dr.philol., asoc. prof. A.Stankeviča
Dr.philol., asoc. prof. J.Koroļova
Dr.philol., doc. E.Isajeva
Dr.philol., asoc. prof. A. Ņeminuščijs
Dr.philol., asoc. prof. A.Kuzņecovs
Dr.philol., doc. N. Fjodorova
Dr.philol., asoc. prof. A.Kuzņecovs
Dr.philol., doc. N. Fjodorova
Dr.philol., asoc. prof. A.Ņeminuščijs
Dr.philol., doc. G. Pitkeviča
Dr.philol., asoc. prof. E.Vasiļjeva
Dr.philol., asoc. prof. A.Kuzņecovs

2
2

eksāmens
eksāmens

18.

Vispārīgā retorika

2

eksāmens

Dr.philol., asoc. prof. J.Koroļova
Dr.philol., doc. G.Pitkeviča
Dr.philol., doc. E. Isajeva
Dr.philol., doc. N. Fjodorova
Dr.philol., asoc. prof. G.Sirica
Dr.philol., asoc. prof. A.Kuzņecovs

1.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Latviešu filoloģija – 38 KP

1.
2.

Aktuālas literatūrteorijas
problēmas
Baltijas tautu literatūra

2

eksāmens

Dr.philol., doc. V.Lukaševičs

2

ieskaite ar
atzīmi

Dr.philol., doc. I.Kupšāne
Dr.philol., doc. V.Lukaševičs
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3.

Baltu lingvistiskais konteksts

2

4.

Bērnības tēlojumi literatūrā

2

5.

Drāmas teorija

2

6.
7.
8.

Eseja latviešu literatūrā
Folkloras pētniecības metodes
Kultūras filosofija

2
2
2

9.

Latviešu leksikogrāfija

2

10.

Latviešu trimdas literatūra

2

11.
12.

Latviešu valodas vēsture
Mūsdienu lingvistikas
virzieni un metodes
Onomastika

2

13.

4

2
2

15.

Postmodernisma tradīcija
literatūrā
Publiskā lingvistiskā telpa

16.
17.

Salīdzināmā valodniecība
Semantika: teorija un prakse

2
2

18.

Vispārīgā valodniecība

2

14.

2

ieskaite ar
atzīmi
ieskaite ar
atzīmi
ieskaite ar
atzīmi
eksāmens
eksāmens
ieskaite ar
atzīmi
ieskaite ar
atzīmi
eksāmens
eksāmens
ieskaite ar
atzīmi
ieskaite ar
atzīmi
ieskaite ar
atzīmi
ieskaite ar
atzīmi
eksāmens
ieskaite ar
atzīmi
ieskaite ar
atzīmi

Mg.philol., as. I.Zuģicka
Dr.philol., doc. R.Rinkeviča
Dr.philol., doc. I.Kupšāne
Dr.philol., doc. R.Rinkeviča
Dr.philol., doc. G.Ozoliņš
Dr.theol., prof. A.Stašulāne
Dr. philol., doc. S.Polkovņikova
Dr.philol., doc. V.Lukaševičs
Dr.philol., doc. I.Kupšāne
Dr.philol., prof. V. Šaudiņa
Dr. philol., doc. S.Polkovņikova
Mg.philol., as.I.Zuģicka
Dr.philol., doc. V.Lukaševičs
Mg.philol., as.I.Zuģicka
Dr.philol., prof. V. Šaudiņa
Dr.philol., prof. V. Šaudiņa
Mg.philol., lekt. I.Teilāne

Salīdzināma filoloģija – 38 KP

2

5.

19.–20. gs. Eiropas literatūras
sistēma
Amerika Latvijas mentālajā
kartē
Baltijas lingvistiskais
konteksts
Eiropas telpiski mentālais
polilogs
Eiropas valodu polilogs

6.
7.

Etnosa teorija
Ievads etnolingvistikā

2
2

8.

Ievads kontrastīvajā
lingvistikā
Ievads sociolingvistikā
Komparatīvistikas vēsture
Krievu literatūras recepcija
Latvijā
Postpadomju kultūras
koncepti
Svešvaloda

2

1.
2.
3.
4.

9.
10.
11.
12.
13.

2
2

1
1

2
2
2
2
8

ieskaite ar
atzīmi
ieskaite ar
atzīmi
ieskaite ar
atzīmi
ieskaite ar
atzīmi
ieskaite ar
atzīmi
eksāmens
ieskaite ar
atzīmi
ieskaite ar
atzīmi
eksāmens
eksāmens
ieskaite ar
atzīmi
ieskaite ar
atzīmi
ieskaite ar
atzīmi
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Dr.philol., pētn. A.Romanovska
Dr.philol., pētn. A.Romanovska
Dr.philol., pētn. I.Kačāne
Dr.philol., prof. V.Šaudiņa
Dr.philol., pētn. A.Romanovska
Dr.philol., pētn. I.Ļaha
Dr.philol., pētn. I.Kačāne
Dr.philol., pētn. Ž.Badins
Dr.philol., prof. V. Šaudiņa
Dr.philol., doc. S. Polkovņikova
Dr.philol., lekt. V. Ruža
Dr.philol., prof. M.Burima
Dr.philol., pētn. O.Kovzele
Dr.philol., prof. M.Burima
Dr.philol., pētn. I.Ļaha
Dr. philol., asoc. prof. S.Meškova
Dr.philol., doc. S.Polkovņikova
Mg.philol., lekt. A. Kazjukevičs

Tulkojums lingvistiskajā
aspektā
Valoda pierobežas un
pārrobežas kontekstā
Vācijas uztvere Baltijā un
Austrumeiropā
Ziemeļvalstu literatūru
recepcija Latvijā

14.
15.
16.
17.

2

eksāmens

2

ieskaite ar
atzīmi
ieskaite ar
atzīmi
ieskaite ar
atzīmi

2
2

Mg.philol., lekt. A. Jakovele
Dr.philol., pētn. I.Kačāne
Dr.philol., pētn. O.Kovzele
Dr.philol., doc. S.Polkovņikova
Dr.philol., pētn. A.Romanovska
Dr.philol., prof. M.Burima

Teorētisko atziņu aprobācija zinātņu apakšnozares izvēlētās jomas
aktuālo problēmu aspektā – 14 KP
1.

Maģistra darba seminārs

12

ieskaite ar
atzīmi

2.

Piedalīšanās zinātniskajā
konferencē

2

ieskaite

Angļu filoloģijas un translatoloģijas katerdras,
Latviešu literatūras un kultūras katedras,
Latviešu valodas katedras, Rusistikas un
slāvistikas katedras docētāji
Zinātniskā darba vadītājs

Maģistra darbs – 20 KP

Ja bakalaura studiju programmā studējošais nav apguvis studiju kursus „Vides
aizsardzība” un „Civilā aizsardzība”, tiek nodrošināta iespēja tos apgūt maģistrantūras studiju
ietvaros.
Gala pārbaudījumi akadēmiskā humanitāro zinātņu maģistra grāda iegūšanai filoloģijā:


maģistra eksāmens filoloģijā;



maģistra darba aizstāvēšana.

Studiju programmas pilna laika studiju plāni (skat. 1.pielikums), studiju kursu apraksti
(skat.2. pielikums).

2.3.4. STUDIJU PROGRAMMAS ORGANIZĀCIJA
Lai akadēmiskā maģistra studiju programmas „Filoloģija” realizēšana būtu veiksmīga,
ir izveidota un funkcionē efektīva studiju programmas pārvaldes sistēma. Tās izveide un studiju
procesa organizācija balstās uz Latvijas Republikas Augstskolu likumu, uz „Noteikumiem par
valsts akadēmiskās izglītības standartu” (MK 13.05.2014. noteikumi Nr. 240), Daugavpils
Universitātes Satversmi un citiem studiju procesu reglamentējošiem dokumentiem, kā arī
saskaņā ar DU Senātā pieņemtajiem lēmumiem.
Imatrikulācija notiek saskaņā ar Uzvemšanas noteikumiem DU, kurus ik gadu apstiprina
DU Senāts.
Studiju programmu izpildīšanu nodrošina DU Humanitārās fakultātes struktūrvienības:
Angļu filoloģijas un translatoloģijas katedra, Latviešu literatūras un kultūras katedra, Latviešu
valodas katedra, Rusistikas un slāvistikas katedra, Svešvalodu katedra un Humanitāro un
sociālo zinātņu institūta Kultūras pētījumu centrs.
Programmas direktore – Dr.philol., doc. S.Polkovņikova.
Akadēmiskā maģistra studiju programma „Filoloģija” ietver šādas apakšprogrammas:


Latviešu filoloģija,
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Krievu filoloģija,



Angļu filoloģija,



Salīdzināmā filoloģija.

Akadēmiskās maģistra studiju programmas „Filoloģija” realizāciju nodrošina DU
Humanitārās fakultātes un Humanitāro un sociālo zinātņu institūta mācībspēki, kas īsteno
programmas zinātnisko un akadēmisko funkcionēšanu atbilstoši tās mērķiem un uzdevumiem.
Humanitārās fakultātes struktūrvienību mācībspēki nodrošina programmā paredzētās
kontaktnodarbības (lekcijas un seminārnodarbības), vada maģistra darbus, kā arī veic
metodisko darbu, izstrādājot jaunus studiju kursus un pilnveidojot esošo studiju kursu saturu.
Nepieciešamās izmaiņas studiju programmā vai studiju plānā tiek izskatītas virziena
padomes sēdēs, kur izvērtē izmaiņu nepieciešamību, un pozitīva lēmuma pieņemšanas
gadījumā izmaiņas tiek virzītas akceptēšanai HF Domes sēdē un DU Studiju padomē.
Pēc studiju programmas apguves izglītojamie ar iepriekš iegūtu atbilstošo akadēmisko
bakalaura grādu vai atbilstošo profesionālo augstāko izglītību humanitāro zinātņu jomā (skat.
2.3.4.1. tabula) iegūst humanitāro zinātņu maģistra grādu ar specializāciju:





latviešu filoloģijā,
krievu filoloģijā,
angļu filoloģijā,
salīdzināmajā filoloģijā.

Iegūstamais humanitāro zinātņu akadēmiskais maģistra grāds filoloģijā atbilstoši
studējošā iepriekš iegūtajai augstākajai izglītībai.
Tabula 2.3.4.1.Iegūstamais humanitāro zinātņu akadēmiskais maģistra grāds filoloģijā
atbilstoši studējošā iepriekš iegūtajai augstākajai izglītībai.
Iepriekš iegūtā augstākā izglītība
Bakalaura grāds latviešu filoloģijā vai 2.līmeņa
augstākā
profesionālā izglītība latviešu
filoloģijas jomā
Bakalaura grāds angļu filoloģijā vai 2.līmeņa
augstākā profesionālā izglītība angļu filoloģijas
jomā
Bakalaura grāds krievu filoloģijā vai 2.līmeņa
augstākā profesionālā izglītība krievu filoloģijas
jomā
Bakalaura grāds filoloģijā vai 2.līmeņa augstākā
profesionālā izglītība filoloģijas jomā

Iegūstamais humanitāro zinātņu
akadēmiskais maģistra grāds filoloģijā
Humanitāro zinātņu maģistrs filoloģijā
(latviešu filoloģijā)
Humanitāro zinātņu maģistrs filoloģijā (angļu
filoloģijā)
Humanitāro zinātņu maģistrs filoloģijā (krievu
filoloģijā)
Humanitāro zinātņu maģistrs
(salīdzināmajā filoloģijā)

filoloģijā

Studiju programmas diploma pielikums atbilst MK 2013. gada 16. aprīļa noteikumiem
Nr.202. Tas sniedz objektīvu informāciju un nodrošina kvalifikāciju apliecinošu dokumentu
akadēmisku atzīšanu. Diploma pielikumā ir iekļautas ziņas par diplomā minētās personas
sekmīgi pabeigto studiju būtību, līmeni, kontekstu, saturu un statusu (skat. 11. pielikums).
Akadēmiskā maģistra studiju programma „Filoloģija” veidota atbilstoši MK
noteikumiem Nr.2 „Noteikumi par valsts akadēmiskās izglītības standartu” – studiju
programmas apjoms ir 80 kredītpunktu, no kuriem 20 kredītpunktu ir maģistra darbs.
Akadēmiskā maģistra studiju programma „Filoloģija” ir strukturēta šādi:
1. Teorētisko atziņu izpētes kursi– 46 KP, tai skaitā:
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A daļa – obligātie vispārizglītojošie filoloģijas kursi – 8 KP,
B daļa – obligātie un obligātās izvēles apakšnozares specializācijas kursi – 38 KP
(apakšnozaru moduļi),
2. Teorētisko atziņu aprobācija zinātņu apakšnozares izvēlētās jomas aktuālo
problēmu aspektā – 14 KP;
3. Pētnieciskais darbs, kas ietver maģistra darba izstrādi – 20 KP.
2.3.4.2. tabula. Maģistra studiju programmas vispārīgā struktūra
1. Teorētisko atziņu izpētes kursi (46 KP)

1.

A daļa – obligātie vispārizglītojošie filoloģijas kursi
B daļa – obligātie un obligātās izvēles apakšnozares specializācijas kursi (apakšnozaru moduļi)

2. Teorētisko atziņu aprobācija (14 KP)

3. Pētnieciskais darbs (maģistra darbs – 20 KP)

Teorētisko atziņu izpētes kursu A daļu veido obligātie vispārizglītojošie filoloģijas
kursi, kas ir obligāti visiem maģistra studiju programmā studējošajiem; teorētisko atziņu
izpētes kursu B daļu realizē obligātie un obligātās izvēles apakšnozares specializācijas
kursi, kas veido apakšnozares moduli un ir obligāti visiem apakšnozarē studējošajiem.

2.3.5. IMATRIKULĀCIJAS NOTEIKUMI
Daugavpils Universitāte dod iespēju apgūt akadēmiskā maģistra studiju programmu
„Filoloģija” reflektantiem, kuriem ir bakalaura grāds filoloģijā vai tam pielīdzināma 2. līmeņa
augstākā profesionālā izglītība, vai humanitāro zinātņu bakalaura grāds atbilstošajā jomā.
Programma paredzēta filoloģijas (latviešu, angļu, krievu u. c.), Austrumeiropas kultūras studiju,
dzimtās valodas, literatūras un svešvalodu speciālistiem.
Studējošo ieskaitīšana studiju programmā notiek konkursa kārtībā, reflektanti piedalās
konkursā ar gala/valsts pārbaudījumu vidējo atzīmi.

2.3.6. STUDIJU PROGRAMMAS PRAKTISKĀ ĪSTENOŠANA
2.3.6.1. Izmantojamās studiju metodes un formas
Akadēmiskā maģistra studiju programmas „Filoloģija” praktiskā īstenošana tiek
nodrošināta, izmantojot gan tradicionālās, gan inovatīvās studiju metodes un formas:







lekcijas,
semināri,
praktiskās nodarbības,
studējošo patstāvīgais darbs,
studijas ar IT pielietojumu,
e-studijas (MOODLE, Web CT u.c.).
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Studiju realizācijas formu izvēli nosaka mūsdienīgas pasniegšanas pieejas (kognitīvā
pieeja, pētnieciskā pieeja, radošā pieeja, problēmrisinājuma pieeja, autonomas studijas) un
metodes (vispārīgās studiju metodes, zinātniskās informācijas analīze un apkopošana,
informācijas vākšana, sistematizācija, prezentācija), tā rezultātā studiju procesā tiek izmantots
gan individuālais, gan pāru, gan grupu darbs. Studiju procesā izmantotās programmas
īstenošanas formas veicina teorētisko zināšanu apguvi un paplašināšanu, attīsta kritisko un
radošo domāšanu, prasmi diskutēt un argumentēt savu viedokli, prasmes un iemaņas izmantot
aktīvās mācību metodes, analizēt un apkopot informāciju. Jāuzsver, ka pēdējā laikā studiju
procesā ir pieaudzis studējošo patstāvīgā darba īpatsvars, kas nenoliedzami veicina dziļāku un
mērķtiecīgāku vielas apguvi.
2.3.6.2. Prakse
Akadēmiskā maģistra studiju programmā „Filoloģija” prakse nav paredzēta.

2.3.7. VĒRTĒŠANAS SISTĒMA
DU akadēmiskajā maģistra studiju programmā „Filoloģija” studiju programmas
vērtēšanas pamatprincipi ir izstrādāti atbilstoši „Noteikumiem par valsts akadēmiskās izglītības
standartu” (MK 13.05.2014. noteikumi Nr. 240), kas ietver šādus kritērijus:
– vērtējuma obligātuma princips: nepieciešams iegūt pozitīvu vērtējumu par programmas satura
apguvi;
– vērtēšanā izmantoto pārbaudes veidu dažādības princips: programmas apguves vērtēšanā
izmanto dažādus pārbaudes veidus; pārbaudes pamatformas ir ieskaite un eksāmens;
– vērtējuma atbilstības princips: pārbaudes darbos studējošajiem tiek dota iespēja apliecināt
savas analītiskās, radošās un pētnieciskās spējas, apgūtās zināšanas un zinātnisko atziņu
lietošanas prasmi.
Studiju rezultātus vērtē 10 ballu skalā:
izcili (10) – zināšanas, prasmes un kompetence pārsniedz studiju programmas, studiju
moduļa vai studiju kursa apguves prasības, liecina par spēju veikt patstāvīgus pētījumus un
dziļu problēmu izpratni;
teicami (9) – zināšanas, prasmes un kompetence pilnībā atbilst studiju programmas, studiju
moduļa vai studiju kursa apguves prasībām, piemīt prasme patstāvīgi lietot iegūtās zināšanas;
ļoti labi (8) – pilnīgi izpildītas studiju programmas, studiju moduļa vai studiju kursa apguves
prasības, taču atsevišķos jautājumos nav pietiekami dziļas izpratnes, lai zināšanas patstāvīgi
lietotu sarežģītāku problēmu risināšanā;
labi (7) – kopumā izpildītas studiju programmas, studiju moduļa vai studiju kursa apguves
prasības, taču dažkārt konstatējama neprasme iegūtās zināšanas izmantot patstāvīgi;
gandrīz labi (6) – izpildītas studiju programmas, studiju moduļa vai studiju kursa apguves
prasības, taču konstatējama nepietiekami dziļa problēmas izpratne un neprasme izmantot
iegūtās zināšanas;
viduvēji (5) – kopumā apgūta studiju programma, studiju modulis vai studiju kurss, taču
konstatējama nepietiekama dažu problēmu pārzināšana un neprasme izmantot iegūtās
zināšanas;
gandrīz viduvēji (4) – kopumā apgūta studiju programma, studiju modulis vai studiju kurss,
tomēr konstatējama nepietiekama dažu pamatkoncepciju izpratne, ir ievērojamas grūtības
iegūto zināšanu praktiskā izmantošanā;
vāji (3) – zināšanas virspusējas un nepilnīgas, studējošais nespēj tās lietot konkrētās
situācijās;
ļoti vāji (2) – ir virspusējas zināšanas tikai par atsevišķām problēmām, lielākā studiju
programmas, studiju moduļa vai studiju kursa daļa nav apgūta;
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ļoti, ļoti vāji (1) – nav izpratnes par priekšmeta pamatproblemātiku, nav gandrīz nekādu
zināšanu studiju programmā, studiju modulī vai studiju kursā.
Par sekmīgiem uzskata vērtējumus no „izcili” (10) līdz „gandrīz viduvēji” (4) un
vērtējumu „ieskaitīts”.
Tātad studējošo zināšanu un individuālās sekmības vērtēšanā tiek ņemti vērā trīs
kritēriji, t.i., atzīmes atsevišķos studiju kursos (kvalitātes kritērijs), iegūtais kredītpunktu skaits
(kvantitatīvais kritērijs) un vidējā svērtā atzīme (integrētais kritērijs).
Zināšanu novērtēšanas metodes semestra laikā un prasības kredītpunktu iegūšanai
definē studiju kursa docētājs, savukārt zināšanu pārbaudes formu studiju kursa noslēgumā
saskaņā ar studiju plānu nosaka Studiju programmas padome un to apstiprina DU Studiju
padome. Vērtēšanas kritēriji, metodes un prasības kredītpunktu iegūšanai ir izklāstīti studiju
kursu aprakstos.
Lai studiju procesā nodrošinātu studiju programmas rezultātu sasniegšanu paredzētajā
laikā, notiek starprezultātu pārbaude. Parasti šādi pārbaudījumi ietver ziņojumus semināros un
kolokvijos, referātus, kontroldarbus, praktiskos darbus, testus, esejas, prezentācijas, patstāvīgos
darbus, piedalīšanās diskusijās u.c.
Vērtēšanas sistēmā centrālo vietu ieņem gala pārbaudījumi: eksāmens filoloģijā un
maģistra darba aizstāvēšana. Maģistra darba vērtēšanas kritēriji formulēti maģistra darbu
uzrakstīšanas
metodiskajos
norādījumos
(https://du.lv/studijas/saistosie-dokumenti/;
https://du.lv/nosleguma-darbu-iesniegsanas-kartiba-plagiatisma-kontrolei-daugavpilsuniversitate-2/).

2.3.8. STUDIJU PROGRAMMAS PERSPEKTĪVAIS NOVĒRTĒJUMS
2.3.8.1. Studiju programmas atbilstība akadēmiskās/profesionālās izglītības standartam
Akadēmiskā maģistra studiju programmas „Filoloģija” saturs un struktūra ir veidota
saskaņā ar „Noteikumiem par valsts akadēmiskās izglītības standartu” (MK 13.05.2014.
noteikumi Nr. 240).
Tabula 2.3.8.1.1.Akadēmiskā maģistra studiju programmas “Filoloģija” atbilstība
„Noteikumiem par valsts akadēmiskās izglītības standartu” (MK 13.05.2014. noteikumi Nr.
240).
MK noteikumi Nr.240
Maģistra studiju programmas apjoms ir 80
kredītpunktu

DU maģistra studiju programma „Filoloģija”
Programmas apjoms ir 80 KP

Maģistra studiju programmas obligātais saturs
ietver attiecīgās zinātņu nozares vai
apakšnozares izvēlētās jomas teorētisko atziņu
izpēti un teorētisko atziņu aprobāciju zinātņu
nozares vai apakšnozares izvēlētās jomas
aktuālo problēmu aspektā (ne mazāk kā 24
kredītpunkti)

Teorētisko atziņu izpētes kursi – 46 KP
– obligātie vispārizglītojošie filoloģijas kursi;
– obligātie un obligātās izvēles apakšnozares
specializācijas studiju kursi (apakšnozaru
moduļi)
Teorētisko atziņu aprobācija zinātņu
apakšnozares izvēlētās jomas aktuālo
problēmu aspektā – 14 KP
Attiecīgie studiju kursi tiek nodrošināti

Ja studējošais Vides aizsardzības likumā un
Civilās aizsardzības likumā noteiktās prasības
nav apguvis zemāka līmeņa studiju programmā,
viņš to apgūst papildus maģistra studiju
programmai.
Ne mazāk kā 20 kredītpunktu ir maģistra darbs

Maģistra darbs 20 KP
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2.3.8.2. Studiju programmas atbilstība profesijas standartam
Akadēmiskā maģistra studiju programma „Filoloģija” ir akadēmiskā studiju programma.
2.3.8.3. Studiju rezultātu un programmas salīdzinājums ar līdzīgām studiju programmām
Latvijā (1) un Eiropas Savienības valstīs (2)
Akadēmiskā maģistra studiju programma „Filoloģija” tiek realizēta gandrīz visās
klasiskā tipa augstskolās Latvijā un ES valstīs. Latvijā AMSP „Filoloģija” līdz ar Daugavpils
Universitāti pastāv Latvijas Universitātē („Angļu filoloģija”, „Baltu filoloģija”, „Romāņu
valodu un kultūru studijas”, „Krievu filoloģija”, „Vācu filoloģija”), Liepājas Universitātē
(„Rakstniecības studijas”), Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā („Filoloģija”). Visas Latvijā
realizētās programmas ir veidotas saskaņā ar Boloņas deklarācijas nostādnēm par vienotu
izglītības telpu Eiropā un pilnībā atbilst Ministru kabineta noteikumiem Nr. 2 par valsts
akadēmiskās izglītības standartu MK 13.05.2014. noteikumi Nr. 240) , kurš nosaka atbilstību
šādiem kritērijiem:




maģistra studiju programmas apjoms ir 80 kredītpunktu;
ne mazāk kā 20 kredītpunktu ir maģistra darbs;
ne mazāk kā 24 kredītpunktu ir attiecīgās zinātņu nozares vai apakšnozares izvēlētās
jomas teorētisko atziņu izpēte un teorētisko atziņu aprobācija zinātņu nozares vai
apakšnozares izvēlētās jomas aktuālo problēmu aspektā.
Visās augstskolās pilna laika maģistra studiju programmas ilgums ir 2 gadi; visas
programmas paredz noteikta moduļa atbilstoši studējošo interesēm un spējām apguvi. Protams,
katrā augstskolā studiju moduļu piedāvājums ir atšķirīgs, ko nosaka vairāki faktori, taču
kopumā programmas struktūrā un saturā vērojamas līdzīgas iezīmes.
Aplūkojot akadēmiskā maģistra studiju programmas „Filoloģija”, kas tiek īstenotas
ārvalstīs, var konstatēt jau lielākas atšķirības. Salīdzinot Daugavpils Universitātes un Tartu
Universitātes (Igaunija (Tartu Ülikool)), Lietuvas Edukoloģijas universitātes (Lietuva (Lietuvos
edukologijos universitetas)), Filipa universitātes Marburgā (Vācija (Philipps-Universität
Marburg)) un Mursijas Universitātes (Spānija (Universidad de Murcia)) filoloģijas maģistra
studiju programmas pēc iepriekš minētajiem kritērijiem, var veidot šādu kopainu:
Tabula 2.3.9.3.1.Studiju rezultātu un programmas salīdzinājums ar līdzīgām studiju
programmām Latvijā (1) un Eiropas Savienības valstīs (2)
Salīdzinājuma
kritēriji

Daugavpils
Universitātes
AMSP „Filoloģija”

Tartu
Universitātes
AMSP
“Krievu un
slāvu
filoloģija”

Lietuvas
Edukoloģijas
universitāte
AMSP
„Angļu
filoloģija”

Filipa
universitāte
Marburgā
AMSP
„Romāņu
filoloģija”

Mursijas
Universitāte
AMSP
„Eiropas
salīdzināmā
literatūrzinātne”

Apjoms
ECTS
Studiju
ilgums

120 ECTS

120 ECTS

120 ECTS

120 ECTS

60 ECTS

2 gadi

2 gadi

2 gadi

2 gadi

1 gads

Maģistra
darbs

30 ECTS

42 ECTS
maģistra
darbs un
semināri

33 ECTS

24 ECST
maģistra
darbs un
noslēguma
pārbaudījumi

12 ECTS
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Progra
mmas
struktūra

Studiju programmas
obligātais saturs
ietver attiecīgās zinātņu
nozares vai
apakšnozares izvēlētās
jomas teorētisko atziņu
izpēti un teorētisko
atziņu aprobāciju
zinātņu nozares vai
apakšnozares izvēlētās
jomas aktuālo problēmu
aspektā (ne mazāk kā
24 kredītpunkti):
– obligātie
vispārizglītojošie
filoloģijas kursi – 8 KP;
– obligātie un obligātās
izvēles apakšnozares
specializācijas studiju
kursi (apakšnozaru
moduļi) – 38 KP
– teorētisko atziņu
aprobācija zinātņu
apakšnozares izvēlētās
jomas aktuālo problēmu
aspektā – 14 KP.

Studiju
programma
sastāv no
sešiem
moduļiem:
maģistra
skolas
priekšmeti
(igauņu un
angļu valodā)
– 15 ECTS;
studiju kursi
krievu un
slāvu
filoloģijā – 39
ECTS;
izvēles studiju
kursi
(slāvistikā) –
12 ECTS;
prakse – 6
ECTS;
fakultatīvi
mācību
priekšmeti – 6
ECTS.

Studiju
programma
sastāv no
divām
daļām:
1) obligātie
studiju kursi
filoloģijā –
78 ECTS;
2) izvēles
studiju kursi
– 9 ECTS.

Studiju
programma
sastāv no
divām
daļām:
1) obligātie
studiju kursi
valodniecībā,
literatūrzināt
nē un
kulturoloģijā
– 72 ECTS;
2) valodas
prakse – 24
ECTS.

Studiju
programma
sastāv no
sastāv no
divām
daļām:
1) obligātie
studiju kursi
literatūrzināt
nē – 12
ECTS;
2) izvēles
studiju kursi
atkarībā no
programmas
moduļa
(piemēram,
britu
literatūra,
franču
literatūra u.
c.) – 36
ECTS.

Salīdzinājuma tabula rāda, ka minētajās augstskolās programmas struktūra ir veidota
līdzīgi: tā sastāv no obligātās daļas un obligātās izvēles daļas, kura procentuāli ir vislielākā, jo
saistīta ar noteikta moduļa apguvi, un brīvas izvēles daļu, kuras mērķis ir paplašināt studējošo
akadēmisko redzesloku un pilnveidot zināšanas humanitārajā jomā.
Kopumā DU akadēmiskā maģistra studiju programmai „Filoloģija” saturiski tuvākas ir
Tartu Universitātes studiju programmas, mazāk – Mursijas Universitātes.
Atšķirības, kas vērojamas saistībā ar studiju ilgumu Daugavpils Universitātē un
Mursijas Universitātē realizētajām programmām, daļēji skaidrojamas ar to, ka Spānijas
augstskolas studiju programma neparedz valodniecības studijas, tāpēc Spānijas augstskolas
programma ir krietni mazāka KP ziņā.
Apkopojot veiktā salīdzinājuma būtiskākās iezīmes, var secināt, ka DU akadēmiskā
maģistra studiju programma „Filoloģija” gan studiju ilguma un apjoma ziņā, gan saturiski un
kvalitatīvi ir pielīdzināma analogām akadēmisko studiju programmām Eiropas Savienības
valstīs un būtisku atšķirību nepieciešamā studiju līmeņa nodrošinājumā nav.

2.3.9. STUDĒJOŠIE
2.3.9.1. Studējošo skaits
2.3.9.1.1. tabula. Studējošo skaits
Studējošo skaits
Studiju gads

1.st.g.

2.st.g.

2011–2012
2012–2013

17
17

20
14
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2013–2014
2014–2015
2015–2016
2016–2017

10
7
11
7

14
10
9
10

2.3.9.2. Pirmajā studiju gadā imatrikulēto studējošo skaits
2.3.9.2.1. tabula. Pirmajā studiju gadā imatrikulēto studējošo skaits
Studiju gads
2011–2012
2012–2013
2013–2014
2014–2015
2015–2016
2016–2017

Imatrikulēto skaits
17
17
10
7
11
7

2.3.9.3. Absolventu skaits
2.3.9.3.1. tabula. Absolventu skaits
Studiju gads
2011–2012
2012–2013
2013–2014
2014–2015
2015–2016
2016–2017

Absolventu skaits
16
9
14
6
3
5

2.3.9.4. Studējošo aptauju rezultāti un to analīze
Akadēmiskā maģistra studiju programmas „Filoloģija” veiksmīgai realizācijai,
turpmākai attīstībai un atgriezeniskās saiknes nodrošināšanai studiju gada beigās tiek veikts
studiju programmas izvērtējums (skat. 7.pielikumu), kura mērķis ir apzināt studiju procesa
norisi būtiskāko aspektu griezumā. Studējošo aptauju rezultāti ir vērtīgs un noderīgs materiāls
programmas attīstībai un pilnveidei.
Studējošo aptaujas rezultāti ļauj secināt, ka kopumā AMSP „Filoloģija” realizācija ir
vērtēta pozitīvi, īpaši augstu studējošie ir novērtējuši sadarbību ar mācībspēkiem, kas ir viens
no studiju rezultātu sasniegšanas priekšnosacījumiem.
Akadēmiskā maģistra studiju programmas „Filoloģija” studējošo aptaujas rezultāti
pēdējo sešu gadu laika periodā (2011.g.– 2016.g.) ļauj secināt, ka kopumā studiju programma
(pilnīgi vai daļēji) studējošos apmierina, docēšanas līmenis visbiežāk novērtēts kā augsts:
docētāji ir kompetenti savu jomu speciālisti, kas lieliski izskaidro studiju saturu, ir atsaucīgi,
profesionāli izmanto dažādas studiju metodes. Arī studiju kursu saturu un to izklāstu studējošie
kopumā vērtē pozitīvi. Sadarbība ar docētajiem ir pastāvīga, studējošajiem ir skaidras apgūto
studiju kursu vērtēšanas un patstāvīgā darba apjoma prasības. Pozitīvi tiek vērtēts arī
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programmas nodrošinājums ar vieslektoriem, kas ļauj padziļināt un paplašināt studējošo
zināšanas mūsdienu filoloģijā.
Aptaujas rezultāti tiek analizēti un izmantoti studiju programmas kvalitātes uzlabošanai.
2016.–2017. st. g. veiktās aptaujas rezultāti rāda, ka kopumā docēšanas kvalitāte tiek
vērtēta augstu, studiju kursu saturs, izklāsts, vērtēšanas un patstāvīgā darba apjoma prasības ir
skaidras, loģiskas un saprotamas, sadarbību ar pētnieciskā darba vadītāju ir regulāra. Studējošie
atzīst, ka viņus apmierina studiju programmas kopējā struktūra, proti, studiju programmā
iekļautie studiju kursi un to sadalījums pa semestriem, sasniedzamie rezultāti ir skaidri,
nodrošinājums ar studijām nepieciešamo literatūru un metodiskajiem materiāliem ir pietiekams.
Studējošie atzinīgi vērtē arī iespēju studiju laikā iesaistīties dažādās aktivitātes, kas
saistītas ar zinātniski pētniecisko darbu, projektu realizāciju vai mobilitātes programmām,
piemēram, Humanitārās fakultātes Zinātniskie lasījumi, Erasmus+, Learn Russian in the
European Union.

2.3.9.5. Absolventu aptauju rezultāti un to analīze
Akadēmiskā maģistra studijas programmas „Filoloģija” efektīvas funkcionēšanas
nodrošināšanai un turpmākās attīstības sekmēšanai tiek uzturēti pastāvīgi kontakti ar
absolventiem un darba devējiem. Sadarbība tiek realizēta gan tiešā saziņā ar absolventiem un
darba devējiem, gan veicot aptaujas. Šāda veida kontakti nodrošina atgriezenisko saikni ar
darba tirgus dalībniekiem – darba devējiem un diplomētiem speciālistiem. Aptauju rezultāti un
izteiktie ierosinājumi un priekšlikumi ļauj dinamiski reaģēt uz izmaiņām darba tirgū un
pieprasījumu pēc kvalificētiem speciālistiem.
Absolventi, izvērtējot AMSP „Filoloģija” realizāciju, norāda šādas stiprās puses:
 programmas saturs ir labi pārdomāts, daudzveidīgs, atbilst darba tirgus izvirzītajām
prasībām;
 plašs studiju kursu piedāvājums, kas sniedz detalizētu un profesionālu ieskatu
literatūrzinātnē un valodniecībā; iepazīšanās ar jaunākajām tendencēm literatūrā,
literatūrkritikā, valodā un lingvistikā;
 inovatīvas darba metodes un iespēja strādāt ar jaunākajiem pētījumiem literatūrzinātnes
un valodniecības jomā;
 iespēja aprobēt iegūtās zināšanas (piedalīšanās konferencēs, semināros, kolokvijos utt.);
 laba zinātniski teorētiskā un metodiskā bāze;
 interesantas, aizraujošas nodarbības;
 kompetenti, kvalificēti, erudīti un pieredzējuši mācībspēki, daudzi no viņiem ir
ievērojamas personības Latvijā un pasaulē;
 docētāju atbalsts un ieinteresētība;
 docētāju komunikatīvās prasmes un spēja sadarboties.
Absolventu aptaujās minētas arī programmas vājās puses un izvirzīti priekšlikumi
programmas kvalitātes uzlabošanai:
 atsevišķās jomās trūkst zinātniskās literatūras;
 pievērst uzmanību studiju kursu piedāvājuma dinamikai, ko noteiktu literatūrzinātnes
un valodniecības aktualitātes;
 prast ieinteresēt studējošos un izvēlēties atbilstošus problēmas risinājumus;
 IT nepietiekama izmantošana;
 dažkārt trūkst novitātes pedagoģiskajā darbā;
 neliels vieslektoru īpatsvars;
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otrajā studiju gadā palielināt patstāvīgā darba īpatsvaru un samazināt auditoriju darbu;
vairāk informēt studējošos par iespējām iesaistīties dažādos zinātniski pētnieciskajos
projektos;
lielākas iespējas sadarbībai ar ārvalstu studējošajiem.

Tādējādi absolventu aptaujas rezultāti ļauj saskatīt gan programmas pozitīvās puses un
priekšrocības, gan negatīvās puses, kas atklāj programmas trūkumus un nepilnības, kuru
novēršana ir nepieciešama programmas efektīvai funkcionēšanai.
Pozitīvi ir vērtējams fakts, ka daudzus absolventus iegūtās zināšanas ir rosinājušas
pievērsties zinātniskajai darbībai skolās, kā arī turpināt studijas profesionālā maģistra studiju
programmās vai doktorantūrā. Absolventu aptaujas rāda, ka diemžēl maģistra grāds nav
ietekmējis viņu profesionālo karjeru un cēlis atalgojumu, taču šis trūkums vairāk ir attiecināms
kopumā uz izglītības sistēmu.
Absolventu kritiskākās atbildes visbiežāk ir izteikti saistībā ar studiju informatīvi
tehnisko nodrošinājumu (telpas, pieeja internetam, izdales materiāli utt.) un auditoriju (lekcijas,
semināri u.c.) un patstāvīgā darba sadalījumu. Domājams, ka šādu viedokli varēja paust agrāko
gadu absolventi, jo pēdējā laikā programmas informatīvi tehniskais nodrošinājums ir uzlabojies
gan kvalitatīvi, gan kvantitatīvi. Kritiskas piezīmes par docētāju darba kvalitāti un
komunikāciju ar studējošajiem rāda, ka turpmāk lielāka uzmanība jāpievērš labvēlīgas mācību
vides veidošanai.
Atgriezeniskās saiknes uzturēšanai un studiju programmas kvalitātes uzlabošanai veikta
arī darba devēju, kuru uzņēmumā vai iestādē strādā maģistra studiju programmas absolventi,
aptauja.
2016.–2017. st. g. absolventu pašreizējā nodarbošanās galvenokārt ir saistīta ar darbu,
kur nepieciešama AMSP „Filoloģija” izglītība. 2016.–2017. st. g. absolventi atzīst, ka studiju
programmas kvalitāte un studiju kursu piedāvājums pilnībā apmierina, iegūtās zināšanas,
prasmes un kompetences atbilst mūsdienu darba tirgus prasībām un veicamā darba
pienākumiem. Absolventi programmas uzlabošanai ieteica rast iespēju piesaistīt vairāk
vieslektoru.
Absolventu aptaujās norādīts, ka viņi augstu novērtē iegūto izglītību un noteikti ieteiktu
šo programmu citiem (radiniekiem, draugiem u .c. interesentiem).
2.3.9.6. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā
Akadēmiskā maģistra studiju programmas „Filoloģija” vadīšanā tiek ievēroti
demokrātijas principi, tāpēc ir skaidri noteiktas administratīvā, akadēmiskā personāla un
studējošo savstarpējās attiecības. Studējošie ir iesaistīti dažādu lēmumu pieņemšanas procesā
un studiju pilnveidošanā, kas norit divējādi: tieši un pastarpināti. Pirmajā gadījumā
studējošajiem ir iespēja novērtēt studiju programmu un studiju kursus pēc kritērijiem: studiju
kursa saturs, studiju kursa norise, prasības, docētāju attieksme utt. Šajā gadījumā studējošie ar
noteiktiem priekšlikumiem un iebildumiem, kas radušies saistībā ar studiju kursa apguvi,
nodarbību sarakstu, pārbaudījumu grafiku utt., var vērsties pie programmas direktora vai
apakšprogrammas direktora, kā arī pie fakultātes administrācijas.
Pastarpināti studiju procesa pilnveidošanā studējošie iesaistās, sniedzot savus
ieteikumus vai izsakot kritiku par studiju procesu ikgadējās aptaujās. Studējošo rekomendācijas
vienmēr tiek apsvērtas un pēc iespējas respektētas. Piemēram, studējošo vēlmes apvienot darbu
un studijas tiek ņemtas vērā, nodarbību saraksta un sesijas grafika veidošanā.
Studējošie saskaņā ar DU Humanitārās fakultātes nolikumu ir pārstāvēti HF Domē.
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2.4.

PROFESIONĀLĀ
ATTIECĪBAS”

MAĢISTRA

STUDIJU

PROGRAMMA

„STARPKULTŪRU

2.4.1. STUDIJU PROGRAMMAS MĒRĶI UN UZDEVUMI
Programmas stratēģiskais mērķis ir, balstoties uz bakalaura programmās iegūtajām
zināšanām, sagatavot Latvijas valsts un starptautiskiem kritērijiem atbilstošas kvalifikācijas
speciālistus, kuri spēj analizēt, organizēt un vadīt darbu starpkultūru attiecību jomā, risinot
problēmas jaunā vai nepazīstamā vidē multikulturālā kontekstā.
Programmas mērķi:





sniegt studējošajiem iespēju gūt plašas teorētiskās zināšanas, kvalitatīvu pētniecisko
pieredzi un praktiskās kompetences starpkultūru attiecību jomā, sagatavojot studentus
tālākai zinātniskai un profesionālai darbībai;
attīstīt Latvijas kultūras videi nepieciešamas un starptautiskajā mērogā konkurētspējīgas
radošas personības;
sagatavot speciālistus, kas spēj iekļauties bēgļu problēmas risināšanā;
sagatavot augsti kvalificētus speciālistus starpkultūru attiecību jomā, kas izglītības
kvalitātes ziņā ir konkurētspējīgi darba tirgū Latvijā un starptautiskajā vidē.

Uzdevumi


padziļināt zināšanas kultūras un starpkultūru problemātikā teorētiskajā un praktiskajā
aspektā, tādējādi sekmējot dažādu kultūru īpatnību un saskarsmes problemātikas
izprašanu;



paplašināt teorētisko sagatavotību ar mērķi pilnveidot studentu spējas izstrādāt, attīstīt
un izmantot oriģinālas idejas pētniecībā;



iepazīstināt ar mūsdienu plašsaziņas līdzekļu, komunikāciju un mediju problemātiku un
darbību, Latvijas un ārvalstu plašsaziņas līdzekļu un citas publiskās informācijas
starpkultūru jomā analīzes principiem;



attīstīt maģistrantu prasmi veikt ar starpkultūru attiecībām saistīto uzņēmumu iekšējās
un ārējās kultūras komunikācijas aktivitātes;



attīstīt spējas prognozēt, koordinēt un novērst starpkultūru krīžu situācijas, tai skaitā
problēmsituācijas, kas saistītas ar bēgļu krīzi Eiropā;



dot iespēju gūt pieredzi starpkultūru pasākumu un projektu plānošanā, organizēšanā un
izvērtēšanā.

2016./2017. studiju gads – veiktās izmaiņas
2.4.2. IEGŪSTAMIE STUDIJU REZULTĀTI ZINĀŠANU, PRASMJU UN KOMPETENČU
FORMĀ

Tabula 2.4.2.1.Iegūstamie studiju rezultāti
Zināšanas

 studējošie demonstrē
zināšanas starpkultūru
attiecību teorijas jomā;

Prasmes

 prot patstāvīgi strādāt ar
zinātniski pētniecisko
literatūru;
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Kompetence

 uztver, saprot un izskaidro
sabiedrības dažādību;

 studējošie









apguvuši
praktiskas
zināšanas
ar
starpkultūru
attiecībām
saistītās jomās;
pārvalda informācija par
Latgales reģiona
multikulturālās situācijas
īpatnībām;
demonstrē zināšanas par ES
vispārējās situācijas
aktuālajiem dzīves mērķiem;
pārvalda diskursa analīzes
metodes;
apguvuši padziļinātas
zināšanas kultūras,
socioloģijas, ekonomikas,
politoloģijas un psiholoģijas
jomā;
pārvalda LR starpkultūru
attiecību situāciju.

 piedalīties konferencēs,










semināros un prezentācijās;
prot pielietot praksē dažādas
analīzes un izpētes
metodoloģijas;
spēj strādāt, plānot, nodrošināt
un
vadīt
projektus,
pasākumus, treningus un citas
aktivitātes;
apzinās un analizē
komunikācijas procesus;
spēj
izstrādāt
drukāto,
audiovizuālo un interaktīvo
mediju koncepciju;
prot rakstīt un rediģēt tekstus
atbilstoši žurnālistikas žanru
prasībām;
prot strādāt ar cilvēkiem,
organizēt grupas darbu;
prot izstrādāt stratēģijas un
taktikas koncepciju, analizēt
iespējas un risku varbūtību;
analizē
neprognozējamās
situācijas
un
apstākļus,
vērtējot risku un pārveides
iespējas.

 spēj apzināt citu kultūru,











pieņemt
citas
kultūras
viedokli;
vērtē zinātni kā dažādu nozaru
mijiedarbību;
formulē starpkultūru attiecību
problēmas un to atrisināšanas
zinātniskās un praktiskās
iespējas;
demonstrē komunikabilitāti;
pārvalda
emocionālās
pašregulācijas paņēmienus;
tiecas
pilnveidot
savas
zināšanas
un
prasmes
atbilstoši darbības sfērai;
spēj integrēt dažādu jomu
zināšanas starpkultūru
attiecību veidošanā;
spēj sekot jaunākajai Latvijas
un ārzemju periodikai, mācību
un teorētiskajai literatūrai, kā
arī aktuālajām tendencēm
pētniecībā;
apzinās ētisko atbildību un
iespējamo
ietekmi
uz
sabiedrību.

Studiju rezultāti tiek definēti katram studiju kursam atbilstoši MK noteikumiem Nr. 990
„Noteikumi par Latvijas izglītības kvalifikāciju”, līdz ar to tiek arī pārskatīts un
nepieciešamības gadījumā mainīts studiju kursa saturs.

2016./2017. studiju gads – veiktās izmaiņas

2.4.3. STUDIJU PROGRAMMAS SATURS UN PLĀNS
Profesionālā maģistra studiju programmas „Starpkultūru attiecības” saturu nosaka tās
mērķis un uzdevumi.
Profesionālā maģistra studiju programmas saturs ir strukturēts šādi:






obligātie kursi, kas nodrošina jaunāko sasniegumu apguvi teorijā un praksē (A daļa) –
18KP,
pētnieciskā darba, jaunrades darba, projektēšanas darba un vadībzinību studiju kursi (B
daļa) – 12KP,
pedagoģijas un psiholoģijas studiju kursi (C daļa) – 4KP,
profesionālā prakse – 26 KP,
maģistra darbs – 20 KP.
Obligātie kursi, kas nodrošina jaunāko sasniegumu apguvi teorijā un praksē (A

daļa)
Obligāto kursu blokā ir divas daļas:
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A1 daļa – obligātie kursi, kuros analizē, apskata sabiedrisko attiecību, kultūras
komunikāciju problemātiku teorētiskajā (Sabiedriskās attiecības, Komunikācijas
teorijas, Publiskā viedokļa teorijas) un praktiskajā (Starpkultūru komunikācija,
Žurnālistikas pamati un tehnoloģijas) aspektā, kā arī veic mūsdienu sabiedrības
praktisko problēmu izpēti.
A2 daļa - obligātās izvēles kursi, kas atkarīgi no iepriekš iegūtās izglītības (Skat. 4.2.1.
tabula.). Ievērojot to, ka programmā tiek uzņemti studenti ar akadēmisko izglītību
dažādās nozarēs, tiek piedāvāti trīs bloki. Studējošie apgūst to bloku, kas ietver
priekšmetus, kuru nav iepriekš apgūtajā bakalaura vai profesionālās izglītības
programmā. Piemērām, ja studējošā pamatizglītība ir ekonomikas jomā, tad viņš studē
B1 bloka kursus (pamata kursi kulturoloģijā un socioloģijā: Kultūras vēsture, Kultūras
teorija, Socioloģija, Etnopolitika). Ja studējošā pamatizglītība ir vadībzinību,
socioloģijas jomā, tad viņš studē B2 bloka kursus (pamata kursi kulturoloģijā un
ekonomikā (Kultūras vēsture, Kultūras teorija, Grāmatvedība, Uzņēmējdarbības
ekonomika). Ja studējošā pamatizglītība ir filoloģijas, vēstures, mākslas vai kultūras
jomā, tad viņš studē B3 bloka kursus (pamata zināšanas socioloģijā un ekonomikā
(Socioloģija, Etnopolitika, Grāmatvedība, Uzņēmējdarbības ekonomika).

A2 daļas bloki
A2 daļa
obligātās izvēles kursi, kas atkarīgi no iepriekš iegūtās izglītības
B1 bloks

B2 bloks

B3 bloks

Kultūras vēsture

Kultūras teorija

Socioloģija

Kultūras teorija

Kultūras vēsture

Etnopolitika

Socioloģija

Uzņēmējdarbības ekonomika

Uzņēmējdarbības ekonomika

Etnopolitika

Grāmatvedība

Grāmatvedība

ja studējošā pamatizglītība ir
ekonomikas jomā, tad viņš
studē B1 bloka kursus

ja studējošā pamatizglītība ir
vadībzinību, socioloģijas
jomā, tad viņš studē B2 bloka
kursus

ja studējošā pamatizglītība ir
filoloģijas, vēstures, mākslas
vai kultūras jomā, tad viņš
studē B3 bloka kursus

Pētnieciskā darba, jaunrades darba, projektēšanas darba un vadībzinību
studiju kursi (B daļa)
B daļas programmas kursi apskata ar starpkultūru attiecībām saistīto praktisko
problemātiku dažādos virzienos:



kursi, kas paplašina zināšanas un praktiskās iemaņas sabiedriskajā un plašsaziņas
līdzekļu sfērā (Plašsaziņas līdzekļu un reklāmas darbību regulējošā likumdošana,
Kultūras vadība, Projektu vadīšana),
izvēles kursi, kas sekmēs zināšanu attīstību kultūras jomā, aktualizējot tās problemātiku
(Mākslas kritika, Nacionālās identitātes problēmas mūsdienu sabiedrībā, Jaunākās
reliģiskās idejas, Mazākumtautību kultūras Latvijas novados).
Pedagoģijas un psiholoģijas studiju kursi (C daļa)
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C daļā ir iekļauti kursi, kas paplašinās zināšanas sabiedrības psiholoģijā, kā arī kultūras
psiholoģijas specifikā.
Profesionālā prakse –26 KP
Maģistra darbs – 20 KP
Pēc teorētisko studiju kursu apguves, prakses un maģistra eksāmena nokārtošanas tiek
aizstāvēts maģistra darbs. Darba izstrādes noteikumos maģistrants iepazīstas ar informāciju par
pētījuma organizēšanu, darba uzrakstīšanas un noformēšanas prasībām, darba apjomu,
iesniegšanu, aizstāvēšanu u.tml.
Maģistra darbs ir patstāvīgs zinātniski praktisks pētījums, kas veltīts kādas aktuālas
problēmas risināšanai; šis darbs parāda studenta zinātnisko erudīciju un pētnieciskās iemaņas.
Tas balstās uz zinātnisko avotu un starpkultūru attiecību praktisko izpēti, tajā tiek ņemta vērā
gan problēmas izpēte zinātniskajā literatūrā, gan arī mūsdienu tendences starpkultūru attiecību
metodoloģijā un teorijā. Maģistra darbam jābūt praktiski nozīmīgam starpkultūru attiecību
problēmu risināšanā, tematiski pieprasītam sabiedrībā. Skat. Maģistru darbu tēmas (9.
pielikums)
Ja bakalaura studiju programmā studējošais nav apguvis studiju kursus „Vides
aizsardzība” un „Civilā aizsardzība”, tiek nodrošināta iespēja tos apgūt maģistrantūras studiju
ietvaros.
Nepieciešamie nosacījumi profesionālā maģistra grāda iegūšanai:


apgūti programmas teorētiskie kursi, veikti plānotie patstāvīgie darbi un nokārtoti kursu
noslēguma pārbaudījumi;



sekmīgi veikta prakse;



sekmīgi nokārtots maģistrantūras noslēguma pārbaudījums;



aizstāvēts maģistra darbs.
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Tabula 2.4.3.1. Studiju programmas saturs
Kursa nosaukums

KP

Docētāji

Pārbaudes
forma

Obligātie kursi, kas nodrošina jaunāko sasniegumu apguvi teorijā un praksē (A daļa) - 18 KP
A1 daļa(10 KP)
Sabiedriskās attiecības

2

Mg. hist., lekt. D. Oļehnovičs

eksāmens

Starpkultūru komunikācija

2

Dr. philol., asoc.prof. E. Vasiļjeva

eksāmens

Komunikācijas teorijas

2

Dr. philol., asoc.prof. A.Ņeminuščijs

eksāmens

Publiskā viedokļa teorijas

2

Dr. philol., pētn. Ž. Badins

eksāmens

Žurnālistikas pamati un tehnikas

2

Dr. philol., doc. V. Lukaševičs

eksāmens

A2 daļa (8 KP)
B1 bloks ( 8 KP)
Kultūras vēsture

2

Dr. philol., doc. I. Dvorecka

eksāmens

Kultūras teorija

2

Dr. philol.,doc. G. Markovs

eksāmens

Socioloģija

2

Mg. hist., lekt. D. Oļehnovičs

eksāmens

Etnopolitika

2

Dr. hist., prof. A. Ivanovs

eksāmens

B2 bloks (8 KP)
Kultūras teorija

2

Dr. philol., doc. G. Markovs

eksāmens

Kultūras vēsture

2

Dr. philol., doc. I. Dvorecka

eksāmens

Grāmatvedības pamati

2

Mg. oec., viesas. A. Franckeviča

eksāmens

Mg.oec., vieslekt. R. Baltere
Uzņēmējdarbības ekonomika

2

Mg.oec., as. G. Vanags

eksāmens

B3 bloks (8 KP)
Socioloģija

2

Mg. hist., lekt. D. Oļehnovičs

eksāmens

Dr. oec., as. L. Aleksejeva
Etnopolitika

2

Dr. hist., prof. A. Ivanovs

eksāmens

Grāmatvedības pamati

2

Mg. oec., viesas. A. Franckeviča

eksāmens

Mg.oec., vieslekt. R. Baltere
Uzņēmējdarbības ekonomika

2

Mg.oec., as. G. Vanags
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eksāmens

Pētnieciskā darba, jaunrades darba, projektēšanas darba un vadībzinību studiju kursi (B
daļa) - 12KP
Kultūras vadība

2

Mg. vad. A. Brakovska

difer. iesk.

Plašsaziņas līdzekļu un reklāmas
darbību regulējošā likumdošana

2

Dr. iur., doc. A. Ozerskis

difer. iesk.

Projektu vadīšana

2

Dr. philol., prof. M. Burima

difer. iesk.

Jaunākās pētnieciskās metodes
kulturoloģijā

1

Dr. philol., asoc. prof. E. Vasiļjeva

difer. iesk.

ES struktūra un procesi

1

Dr. philol., doc. I. Dvorecka

difer. iesk.

Mag. jur., as. I. Ņikiforova

Izvēles kursi (jāizvēlas 4 KP)
Kultūra un subkultūras mūsdienu
sabiedrībā

2

Dr. philol., doc. G. Markovs

difer. iesk.

Nacionālās identitātes problēmas
mūsdienu sabiedrībā

2

Dr. philol., doc. R. Rinkeviča

difer. iesk.

Mazākumtautību
Latvijas novados

2

Dr. philol., doc. I. Kupšāne

difer. iesk.

2

Dr. philol., pētn. I. Kačāne

difer. iesk.

kultūras

Profesionālā angļu valoda

Pedagoģijas un psiholoģijas studiju kursi (C daļa) – 4 KP
Saskarsmes psiholoģija

2

Dr. paed., doc. V. Dombrovskis

eksāmens

Mākslas psiholoģija

2

Dr. philol., doc. I. Kupšāne

difer. iesk.

Prakse

26

Dr. philol., doc. I. Kupšāne

difer. iesk

Dr. philol., doc. V. Lukaševičs
Dr. philol., doc. R. Rinkeviča
Maģistra darbs

20

Studiju programmas realizācija notiek atbilstoši studiju plānam (skat. 3. pielikumu).
2016./2017. studiju gads – Kursu „Grāmatvedības pamati“ nodrošina vieslektore Mg. oec. R.
Baltere

2.4.4. STUDIJU PROGRAMMAS ORGANIZĀCIJA
Studiju process tiek organizēts atbilstoši Daugavpils Universitātes Satversmei,
Augstskolu likumam un citiem normatīvajiem dokumentiem, kas ir spēkā Latvijas Republikā,
kā arī saskaņā ar Daugavpils Universitātes Senātā pieņemtajiem studijas reglamentējošiem
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dokumentiem; imatrikulācija notiek saskaņā ar Daugavpils Universitātes Uzņemšanas
noteikumiem, ko ik gadu apstiprina Daugavpils Universitātes Senāts.
Studijas tiek realizētas pilna laika formā. Studiju programmas kopējo vadību nodrošina
DU Studiju padome, konkrēto jautājumu risināšana ir Humanitārās fakultātes dekanāta un
programmas padomes pārziņā, kas programmas realizācijai pieaicina nepieciešamo akadēmisko
personālu. Studiju procesa nodrošināšanā ir iesaistīti: Humanitāro un sociālo zinātņu institūta
Kultūras pētījumu centrs, Rusistikas un slāvistikas katedra, Latviešu literatūras un kultūras
katedra, Vēstures katedra, Svešvalodu katedra (Humanitārā fakultāte), Ekonomikas un
socioloģijas katedra, Tiesību katedra (Sociālo zinātņu fakultāte), Pedagoģijas un pedagoģiskās
psiholoģijas katedra (Izglītības un vadības fakultāte). Profesionālā augstākās izglītības maģistra
studiju programmas „Starpkultūru attiecības” praktisko realizāciju vada programmas direktore
Dr. philol., asoc. profesore Elīna Vasiļjeva.
Viens no studiju programmas sekmīgas realizācijas būtiskiem priekšnoteikumiem ir
programmas vadības un tās kvalitātes iekšējās kontroles sistēmas izveide DU un tās
funkcionēšanas nodrošināšana. Studiju procesa kvalitātes un vadības nodrošināšanas sistēmas
mērķis ir garantēt programmas satura atbilstību vispārējā vidējā izglītībā un augstākajā izglītībā
pastāvošajām prasībām, kā arī Latvijas un Eiropas Savienības darba tirgus prasībām.
Studiju programmas un studiju procesa kvalitātes novērtēšana DU tiek veikta, lai
kontrolētu studiju programmas izpildi saskaņā ar akreditācijas dokumentiem, uzlabotu tās
saturu un plānotu tās attīstību. Kopumā šī sistēma ir vērsta uz programmas izvirzīto mērķu
sasniegšanu un tajā paredzēto uzdevumu izpildi. Kvalitātes kontrole ir organizēta universitātes
mērogā un tā tiek veikta visos posmos, t.i., imatrikulējot studentus, pieņemot darbā akadēmisko
personālu, vērtējot un pilnveidojot studiju programmas saturu, vērtējot struktūrvienību darbību
un to vadītājus pēc zinātniskā un akadēmiskā darba rezultātiem.
Blakus ārējai novērtēšanai, kuru universitāte nodrošina sadarbībā ar LR Izglītības un
zinātnes ministriju un Augstākās izglītības kvalitātes aģentūru (AIKA), sistemātiski darbojas
iekšējā kvalitātes nodrošināšanas sistēma. Studiju darba kvalitātes iekšējo kontroli pastāvīgi
veic Virziena padome, šo darbu koordinē un vada DU Senāta apstiprināts Studiju kvalitātes
novērtēšanas centrs (SKNC), DU Studiju daļa un Studiju padome.
Starpkultūru attiecību profesionālā maģistra studiju programmas kvalitātes
nodrošinājuma pamatā ir:
 studiju programmas satura analīze un izvērtējums, sagatavojot pašnovērtējuma
ziņojumus par aizvadīto akadēmisko gadu; iegūtie dati un secinājumi tiek izskatīti
atbilstošo struktūrvienību un DU Studiju padomes sēdēs;
 veicot studentu aptaujas un noskaidrojot pasniegšanas kvalitāti no studentu viedokļa,
aptaujās iegūstot informāciju par studentu attieksmi pret studiju procesu un studentu
priekšlikumiem studiju programmas kvalitātes uzlabošanai;
 regulāra Internetā pieejamās informācijas par līdzīgu jomu maģistra studijām ārvalstīs
apzināšana un analīze;
 studiju procesa un pētnieciskās darbības integrācijas pastiprināšana, uzskatot to par
būtisku kvalitātes nodrošināšanas sistēmas sastāvdaļu;
 studentu un mācībspēku informēšana par Boloņas procesa aktualitātēm, lai veicinātu
izpratni par Latvijas augstākajā izglītībā notiekošajiem procesiem vienotas Eiropas
augstākās izglītības telpas kontekstā;
 studiju procesa stratēģiskā plānošana, analizējot studiju programmas vājās puses, riskus,
attīstības iespējas un pārējos ar to saistītos aspektus.
Ņemot vērā iegūto pieredzi programmas realizācijā un iepriekš minētos studiju
kvalitātes nodrošinājuma aspektus, studiju virziena “Valodu un kultūras studijas, dzimtās
valodas studijas un valodu programmas” (tālāk tekstā – virziens) padome izvērtē studiju procesa
norisi un rezultātus, un iesaka pasākumus programmas pilnveidošanai un jaunāko atziņu
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integrēšanai studiju saturā un procesā. Apspriežot iesniegtos priekšlikumus, Rusistikas un
slāvistikas katedra, kas ir programmas profilējošā katedra; jo tajā strādā programmas direktore,
ierosina izmaiņas studiju kursu apjomā, to saturā un kalendārajā izkārtojumā pa semestriem.
Vienlaikus studiju programmas realizācijā iesaistītās struktūrvienības, akceptējot studējošo
aptauju rezultātus, formālos studentu sekmības rādītājus, kā arī docētāju profesionālās darbības
rādītājus atbilstošajās jomās (dalība zinātniskajās konferencēs, pētījumu un citos projektos,
dalība lietišķajos pētījumos, publikācijas u.c.), detalizēti analizē katra studiju kursa saturu un tā
pasniegšanas kvalitāti. Pēc tam priekšlikumi par izmaiņām studiju kursos vai studiju
programmā tiek apspriesti HF Domē un pēc to akcepta tie tiek virzīti uz DU Studiju padomi,
kas izvērtē izmaiņu atbilstību. Pozitīva lēmuma pieņemšanas gadījumā, izmaiņas tiek
apstiprinātas.
Jāuzsver ikgadējā programmas pašnovērtējuma ziņojuma sagatavošana kvalitātes
iekšējās kontroles sistēmā: katra studiju gada beigās tiek sagatavots programmas ziņojums, pēc
tā apspriešanas un apstiprināšanas DU HF Domē, tas tiek iesniegts SKNC, pēc apstiprināšanas
DU Senātā tas tiek publicēts DU mājas lapā (http://du.lv/studijas/studiju-kvalitatesnovertesanas-centrs/pasnovertejuma-zinojumi/). Šī darba efektivitāte ir pieaugusi, kopš DU
SKNC ieviesa jaunu pieeju pašnovērtējuma ziņojuma veidošanā. Respektīvi, iepriekšējā gada
studiju programmas pašnovērtējuma ziņojums tiek papildināts ar tekošajā gadā ieviestajām
izmaiņām un jauninājumiem. Lai izceltu jauno informāciju, tekstā tā tiek iekrāsota citā tonī.
Visām programmām DU ir unificēts katra gada teksta marķējums. Tādējādi pašnovērtējuma
ziņojuma izklāsts kļūst kompaktāks un daudz labāk pārskatāms, bet studiju programmas
realizācijas analīze laika posmā starp akreditācijām kļūst racionālāka un ērtāka. Rodas praktiska
iespēja katru studiju programmas īstenošanas aspektu pakļaut secīgai analīzei, vērtējot attīstības
virzienu un dinamiku pa gadiem, nosakot stiprās un vājās puses un paredzot turpmākos
programmas pilnveidošanas ceļus.
2014./2015. studiju gadā sakarā ar Komparatīvistikas institūta restrukturēšanu
(iekļaušanu HSZI Kultūras pētījumu centra statusā) un programmas direktores asoc. prof. E.
Vasiļjevas pārcelšanu uz HF Rusistikas un slāvistikas katedru, par programmu pamatrealizētāju
tika nozīmēta Rusitikas un slāvistikas katedra, kas izvirza ierosinājumus par nepieciešamajām
izmaiņām programmas īstenošanā.

2016./2017. studiju gads – veiktās izmaiņas
2.4.5. IMATRIKULĀCIJAS NOTEIKUMI
Studijām programmā „Starpkultūru attiecības” tiek uzņemti pretendenti ar bakalaura
grādu vai otrā līmeņa augstāko profesionālo izglītību filoloģijā, vēsturē, ekonomikā,
vadībzinībās, mākslā, mūzikā, socioloģijā, bibliotēkzinātnē, kultūras jomā. Konkursā piedalās
ar vidējo atzīmi gala vai valsts pārbaudījumos.
Tie, kas gatavojas studēt profesionālā maģistra studiju programmā „Starpkultūru
attiecības”, nepieciešamo informāciju par studijām var gūt DU ikgadējā reklāmas izdevumā, kā
arī piedaloties DU Humanitārās fakultātes Informācijas dienās, kad ir iespējams tikties ar
programmas vadību un studentiem. Uzņemšanas noteikumi ir pieejami reklāmas izdevumos un
DU mājas lapā: http://du.lv/studijas/studiju-programmas/profesionala-magistra-studijuprogrammas/starpkulturu-attiecibas/
Informāciju par studiju ievirzi un tālākām iespējām studenti iegūst uzņemšanas periodā,
kā arī pirmajā nodarbībā, kad tiek iepazīstināti ar augstskolu un mācībspēkiem, studiju
programmas mērķiem, uzdevumiem, saturu, ar programmas struktūru, akadēmiskā gada
plānojumu, studiju organizāciju konkrētajā gadā un turpmāko studiju gadu perspektīvām.
Programmā studējošiem ir pieejams DU Studiju nolikums, kā arī informatīvie materiāli,
kas palīdz labāk izprast programmas struktūru un prasības tās izpildei.
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2016./2017. studiju gads – veiktās izmaiņas
2.4.6. STUDIJU PROGRAMMAS PRAKTISKĀ ĪSTENOŠANA
2.4.6.1. Izmantojamās studiju metodes un formas
Lekcijas – joprojām ir viena no svarīgākajām formām kontaktstundu ietvaros. Tām ir
īpaša nozīme obligāto kursu daļā, kas balstās uz teorētiskajām zināšanām. Lekciju formu izvēle
ir atkarīga no zinātniskās literatūras pieejamības. Tēmas, kuru pamatā ir pretrunīgi avoti un
diskutējamais materiāls, docētājs cenšas apkopot lekciju veidā.
Semināri – tiek izmantoti gan pamatkursos, gan izvēles kursos. Tie paredz studentu
iespēju patstāvīgi analizēt tekstus, faktus un sociālās parādības, izteikt un aizstāvēt savu
viedokli, organizēt prezentācijas. Pirms semināru sagatavošanas paredzēts nopietns darbs ar
zinātnisko literatūru, aptauju materiāliem, socioloģiskajiem vērojumiem. Semināros tiek
apspriesti diskutējami jautājumi.
Individuālais darbs – attīsta studentu pētnieciskās un profesionālās spējas. Humanitāro
un sociālo zināšanu apgūšana ir saistīta ar plašu literatūras apguvi. Studiju laikā nepieciešams
apgūt daudz zinātniskās literatūras, kas ir laikietilpīgs darbs. Studējošo individuālā darba
rezultātu kontrolei katrs docētājs izvēlās individuālās formas: kolokviji, testi, prezentāciju un
projektu sagatavošana un tml.
Studiju formas tiek piedāvātas atbilstoši tirgus prasībām, lai studenti spētu savienot
darbu ar studijām. Pilna laika nodarbību laika izvēli arī ir ņemti vērā studējošo ieteikumi, līdz
ar ko pēdējo gadu laika pilna laika forma kļūst pieprasītāka, salīdzinājuma ar nepilna laika
formu.
Studiju forma
Pilna laika
Nepilna laika

Izmantotās studiju formas
Studiju laiks
Studiju dienas
Studiju laiks
Katru ceturtdienu, piektdienu
plkst. 14.00-20.35
Katra mēneša otrā piektdiena,
Piektdien plkst.15.45-19.05
sestdiena
Sestdien plkst. 8.00-19.05

2.4.6.2. Prakse
Prakse (26 KP) ir teorētisko un praktisko zināšanu integrējoša studiju procesa
sastāvdaļa. Tā notiek iestādēs un organizācijās, kuru darbs ir saistīts ar kultūras jomu un
sabiedriskajām attiecībām (nacionālās biedrības, vēstniecības un konsulāti, pašpārvaldes u. c.),
kur studējošie piedalās aktuālo projektu izstrādē, pasākumu plānošanā un organizēšanā. Prakses
nodrošināšanai tiek piedāvāta Erasmus+ prakses iespējas, ko arī studējošie izmanto katru gadu.
Ar 2015./2016. gadu studējošie aktīvi izmanto absolventu prakses iespējas Erasmus+
programmā.
Prakses mērķis – iemācīt pielietot iegūtās zināšanas konkrētā situācijā praksē.
Prakses uzdevumi:


iepazīstināt studentus ar iestāžu un organizāciju, kuras veic darbu starpkultūru attiecību
jomā, struktūru un darbību;



veicināt iespēju novērot un analizēt darba procesu;



attīstīt prasmi plānot un organizēt pasākumus, projektus un citas aktivitātes.
Prakse tiek realizētā trīs atsevišķās daļās:

1. Vērošanas prakse
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2. Prakse plašsaziņas iestādēs
3. Prakse konkrētajā starpkultūru attiecību jomā
Skat. Prakses nolikumu (pieejams DU mājaslapā)

2016./2017. studiju gads – veiktās izmaiņas
2.4.7. VĒRTĒŠANAS SISTĒMA
Studējošo zināšanas, saskaņā ar Noteikumiem par otrā līmeņa profesionālās augstākās
izglītības valsts standarta (http://likumi.lv/doc.php?id=268761) VII. Programmas apguves
vērtēšanas pamatprincipi un kārtība, tiek vērtētas izmantojot šādus principus:


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



vērtēšanā izmantoto pārbaudes veidu dažādības princips – programmas apguves
vērtēšanā izmanto dažādus pārbaudes veidus; pārbaudes pamatformas – ieskaite un
eksāmens;



vērtējuma atbilstības princips – pārbaudes darbos studējošajiem tiek dota iespēja
apliecināt savas analītiskās, radošās un pētnieciskās spējas, apgūtās zināšanas un
zinātnisko atziņu lietošanas prasmi.

Programmas apguves gaitā notiek sistemātiska un daudzveidīga zināšanu un prasmju
pārbaude.
Vērtēšanas metodes. Studiju kvalitātes regulārai noteikšanai tiek praktizētas
tradicionālās zināšanu pārbaudes formas studiju kursu noslēgumā – 2 reizes studiju gadā –
eksāmenu un diferencēto ieskaišu veidā gan mutiski, gan rakstiski. Novērtējumu studējošie arī
iegūst pakāpeniski semestra laikā, piedaloties semināros, kolokvijos, uzstājoties ar referātiem,
ziņojumiem, atbildot uz testa jautājumiem, izstrādājot projektus u. tml. Maģistrantūras studiju
procesā tiek aktualizētas maģistrantu diskusijas par kādu noteiktu zinātniski - praktisku tēmu,
kas atklāj gan teorētiskās literatūras pārzināšanu, gan zinātniskajā literatūrā lasītā izpratni.
Svarīga nozīme ir darba devēju vērtējumiem un atsauksmēm par absolventiem. Šīs
atsauksmes un vērtējumi var iniciēt noteiktas korekcijas studiju procesā.
Rezultāti
Pēc apkopotajiem rezultātiem studējošo vidējā atzīme ir ļoti augsta – 9,2 balles.

2016./2017. studiju gads – veiktās izmaiņas
2.4.8. STUDIJU PROGRAMMAS PERSPEKTĪVAIS NOVĒRTĒJUMS
2.4.8.1. Studiju programmas atbilstība akadēmiskās/profesionālās izglītības standartam
Profesionālā maģistra studiju programma „Starpkultūru attiecības” ir veidota saskaņā ar
Latvijas Republikas Augstskolu likuma prasībām un studiju programmas struktūra un saturs
atbilst „Noteikumos par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu” (MK
26.08.2014. noteikumi Nr.512) izvirzītajām prasībām par maģistra programmas obligāto saturu
(Skat. 4.1.1.tabulu). Profesionālā maģistra studiju programma pagaidām Latvijas Republikā ir
vienīgā. Programmas veidošanā ņemta vērā Latvijas kultūras un izglītības konkrētā situācija.
Tabula 2.4.8.1.1.Studiju programmas atbilstība „Noteikumiem par otrā līmeņa profesionālās
augstākās izglītības valsts standartu” (MK 26.08.2014. noteikumi Nr. 512)
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Studiju
programmas
sastāvdaļas
Programmas apjoms
Studiju kursi, kas nodrošina
jaunāko sasniegumu apguvi
nozares teorijā un praksē
Pētnieciskā darba, jaunrades
darba, projektēšanas darba un
vadībzinību studiju kursi

Prasības MK noteikumos
vismaz 40 KP

Profesionālā
augstākās
izglītības studiju programma
80 KP

vismaz 5 KP

18 KP

vismaz 3 KP

12 KP

Ja
studējošais
“Vides
aizsardzības likumā” un
“Civilās aizsardzības likumā”
noteiktās
prasības
nav
apguvis zemāka līmeņa
studiju programmā, viņš tās
apgūst papildus maģistra
programmai.
Prakse
vismaz 6 KP
Maģistra darbs
vismaz 20 KP

4 KP

26 KP
20 KP

2.4.8.2. Studiju programmas atbilstība profesijas standartam
Studiju programmā „Starpkultūru attiecības” paredzētā kvalifikācija – starpkultūru
attiecību menedžeris atbilst Sabiedrisko attiecību vadītāja profesijas standartam (5.
kvalifikācijas līmenis, 1.95 klasifikatorā). Programma ir veidota, ņemot vērā standartā minētos
profesionālā darba veikšanai nepieciešamās profesionālās kompetences, prasmes un zināšanas.
Tabula 2.4.8.2.1.Studiju programmas atbilstība Sabiedrisko attiecību vadītāja profesijas
standartā iekļautajām nepieciešamajām zināšanām
Profesionālās darbības pamatuzdevumu
veikšanai nepieciešamās zināšanas lietošanas
līmenī

Studiju programmas kursi

Sabiedriskās attiecības

Sabiedriskās attiecības, Etnopolitika

Komunikācijas zinātne

Komunikācijas teorijas

Integrētā tirgvedības komunikācija

Komunikācijas teorijas, Uzņēmējdarbības
ekonomika, Grāmatvedības pamati

Reklāma

Plašsaziņas līdzekļu un reklāmas darbību
regulējošā likumdošana, Kultūras vadība,
Sabiedriskās attiecības

Socioloģija

Socioloģija

Psiholoģija

Saskarsmes psiholoģija, Mākslas psiholoģija

Vadības zinības

Kultūras vadība

Projektu vadība

Projektu vadīšana

Mediju attiecības

Publiskā viedokļa teorijas
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Sabiedrisko attiecību tekstu rakstīšana un Žurnālistikas pamati un tehnikas
rediģēšana
Starpkultūru saskarsme

Starpkultūru komunikācija

Starppersonu saskarsme

Saskarsmes psiholoģija

Lietišķā etiķete un protokols; profesionālās Kultūras vēsture, Starpkultūru komunikācija,
un vispārējās ētikas pamatprincipi
Kultūras teorija
Prezentācijas prasmes

Jaunākās pētnieciskās metodes kulturoloģijā

Sociālie mediji

Žurnālistikas pamati un tehnikas, Publiskā
viedokļa teorijas

Tabula 2.4.8.2.2.Studiju programmas atbilstība Sabiedrisko attiecību vadītāja profesijas
standartā iekļautajiem profesionālās darbības pamatuzdevumiem
Sabiedrisko attiecību vadītāja profesijas
standartā iekļautie profesionālās darbības
pamatuzdevumi

Studiju programmas kursi, kas sekmē
nepieciešamo kompetenču apgūšanu un
paredzamo uzdevumu realizāciju

Sekot līdzi uzņēmuma iekšējās un ārējās vides Sabiedriskās attiecības, Uzņēmējdarbības
attīstībai un sabiedrisko attiecību norisēm un ekonomika, Kultūras vadība
vadīt tās
Vadīt un patstāvīgi veikt pētījumus, apkopot, Jaunākās pētnieciskās metodes kulturoloģijā,
analizēt, sagatavot un sniegt informāciju
Maģistra darba izstrāde
Pārliecināt, veicināt saprašanos uzņēmuma Komunikācijas
teorijas,
darbinieku vidū
psiholoģija, Starpkultūru
Publiskā viedokļa teorija

Saskarsmes
komunikācija,

Nodrošināt uzticēšanos, prognozēt un novērst Saskarsmes psiholoģija, Komunikācijas
konfliktus uzņēmuma iekšējā un ārējā vidē
teorijas, Starpkultūru attiecības
Pārzināt attiecību veidošanu ar plašsaziņas
līdzekļiem, pārzināt plašsaziņas līdzekļu
darba organizāciju, žurnālista darba specifiku,
mediju un sabiedrības dienas kārtību

Žurnālistikas pamati un tehnikas, Plašsaziņas
līdzekļu un reklāmas darbību regulējošā
likumdošana,
Sabiedriskās
attiecības,
Publiskā viedokļa teorijas

Prast izmantot multimedijus un modernās Jaunākās pētnieciskās metodes kulturoloģijā,
tehnoloģijas komunikācijā
Komunikācijas teorijas
Sekmēt sabiedrības
darbībai
Konsultēt
par
jautājumiem

atbalstu

sabiedrisko

uzņēmuma Kultūras
vadība,
Uzņēmējdarbības
ekonomika, Publiskā viedokļa teorijas
attiecību Sabiedriskās attiecības, Projektu vadīšana

Plānot un saskaņot savu darbu ar kolēģiem, Kultūras vadība, Publiskā viedokļa teorijas,
vadīt padotībā esošo sabiedrisko attiecību Sabiedriskās
attiecības,
Starpkultūru
speciālistu vai darba grupas darbu
komunikācija
Definēt uzņēmuma sabiedrisko attiecību Sabiedriskās attiecības, Projektu vadīšana,
stratēģiju, izstrādāt un īstenot sabiedrisko Kultūras vadība, Grāmatvedības pamati
attiecību taktiskos uzdevumus un projektus
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Standartā ir minētas arī valsts valodas un svešvalodu zināšanas. Daudzi studenti iepriekš
bakalaura studiju programmās apguva svešvalodu, līdz ar ko kurss „Profesionālā angļu valoda”
tiek piedāvāts kā izvēles kurss. Ja studējošie vēlas papildināt zināšanas, iespējams sadarboties
ar Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes Svešvalodu katedru, kas piedāvā dažādas
svešvalodu apgūšanas programmas un kursus.
2.4.8.3. Studiju rezultātu un programmas salīdzinājums ar līdzīgām studiju programmām
Latvijā (1) un Eiropas Savienības valstīs (2)
Profesionālā maģistra programmai līdz šīm nav analogu Latvijā. Salīdzinājumam
izvēlēta Biznesa augstskolas „Turība” maģistra programma „Sabiedriskās attiecības”. AAA

Tabula 2.4.8.3.1. DU profesionālā maģistra studiju programmas salīdzinājums ar Biznesa
augstskolas „Turība” profesionālā maģistra studiju programmu „Sabiedriskās attiecības”
Daugavpils Universitāte
(pilna laika/nepilna laika)

Biznesa augstskola
Turība (pilna
laika/nepilna laika)
Kredītpunktu skaits

80 KP /100 KP

80 KP

2/2,5 gadi

2 / 2,5 gadi

Prakse

12 KP

26 KP

Maģistra darbs

20 KP

20 KP

Studiju ilgums

Daugavpils Universitāte

Biznesa augstskola
„Turība”
Sabiedrisko attiecību teorija un prakse

Sabiedriskās attiecības

Masu un politiska psiholoģija

Saskarsmes psiholoģija

Komunikācijas zinātne un vadība

Komunikācijas teorijas

Eiropas integrācija

ES struktūra un procesi

Pētnieciska darba organizācija un norise

Jaunākās pētnieciskās metodes kulturoloģijā

Sabiedrisko attiecību ētika un sociāla atbildība Publiskā viedokļa teorijas
Žurnālistikas tehnoloģijas

Žurnālistikas pamati un tehnikas

Interkulturālā komunikācija

Starpkultūru komunikācija

Stratēģiskā vadīšana un prognozēšana

Projektu vadīšana

Ekonomikas teorija

Uzņēmējdarbības ekonomika

Sabiedrisko attiecību juridiskie aspekti

Plašsaziņas līdzekļu un reklāmas darbību
regulējošā likumdošana

Finanšu vadība

Grāmatvedības pamati

Personālvadība

Kultūras vadība
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Biznesa augstskolas „Turība” profesionālā maģistra studiju programmas „Sabiedriskās
attiecības” mērķis ir sagatavot sabiedrisko attiecību struktūrvienību vadītājus darbam
uzņēmumos un valsts iestādēs. Daugavpils Universitātes profesionālā maģistra studiju
programmas „Starpkultūru attiecības” mērķis ir sagatavot Latvijas valsts un starptautiskiem
kritērijiem atbilstošas kvalifikācijas speciālistus starpkultūru attiecību jomā, kas arī akcentēts
kursu specifikā.
Biznesa augstskolas „Turība” profesionālā maģistra studiju programmas „Sabiedriskās
attiecības” uzņemšanas noteikumi ir akadēmiskā vai profesionālā bakalaura grāds vai
profesionālā kvalifikācija, kura iegūta, pabeidzot vismaz četru gadu studiju programmu.
Daugavpils Universitātes profesionālā maģistra studiju programmas „Starpkultūru attiecības”
uzņemšanas noteikumos ir atrunātas izglītības un kvalifikācijas jomas, sakarā ar ko programmā
tiek realizēti izvēles bloki, kas papildina atbilstošo iegūto izglītību. Bet programmas prakse
veido 12 vai 32 KP, DU programma prakses apjoms atbilst kvalifikācijas iegūšanas prasībām –
26 KP.
Ārvalstu augstskolās sarežģīti atrast profesionālā maģistra programmu ar piešķiramo
kvalifikāciju. Dažādās valstīs starpkultūru attiecības vai starpkultūru komunikāciju traktē
lingvistikas (tulkotājs), žurnālistikas vai komunikāciju jomā.
Sofijas Universitātes (Bulgārija) (Sofia University St. Kliment Ohridski) maģistra
studiju programma „Sabiedriskās attiecības”. Salīdzināmā programma ir akadēmiska un
neparedz kvalifikācijas piešķiršanu, tādēļ paredzēta apgūt 1,5 gados. Programma sastāv no
obligātās daļas un izvēles daļas (maģistra semināri). Ar DU profesionālā maģistra programmu
tiek salīdzināta tikai Sofijas Universitātes programmas obligātā daļa. Skat. 2.4.8.3.2. tabulu.
Tabula 2.4.8.3.2.Salīdzinājums ar Sofijas Universitātes studiju programmu
Sofijas Universitāte

Daugavpils Universitāte

Socioloģija

Socioloģija

Sociālā psiholoģija

Saskarsmes psiholoģija

Masu komunikāciju teorija

Komunikāciju teorijas

Politiskā komunikācija

Etnopolitika

Masu komunikāciju pētījumu metodes

Jaunākās pētnieciskās metodes kulturoloģijā

Sabiedriskā viedokļa teorija un pētīšana

Publiskā viedokļa teorijas

Rediģēšana

Žurnālistikas pamati un tehnikas

Komunikācijas prasmes

Starpkultūru komunikācija

Pētījuma projekts

Projektu vadīšana

Mārketings

Uzņēmējdarbības ekonomika

DU profesionālā maģistra studiju programmā ir daudz studiju kursu, kuros dominē
sabiedriskās attiecības starpkultūru jomā (Kultūras teorija, Kultūras menedžments un citi).
Kopš 2016. gada tiek realizēta sadarbības maģistra studiju programma “Starpkultūru
komunikācija”, kuru realizē Viadrina Eiropas universitāte (Europa-Universität Viadrina in
Frankfurt, Oder), Vācija, Sofijas Universitāte un Nicas Universitāte (University of Nice Sophia
Antipolis / Université de Nice Sophia-Antipolis), Francija.
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Vāsas Universitāte (Somija) (University of Vaasa / Vaasan Yliopisto) maģistra
studiju programma „Starpkultūru studijas komunikācijā un administrēšanā” (Master's Degree
Programme in Intercultural Studies in Communication and Administration) iekļauj divus
apakšvirzienus: administrēšanas zinātnes un mākslas zinātnes. Programmas ilgums – 2 gadi,
apjoms 120 ECTS. Programmas saturs pievēršas identitātes un kultūru dažādību jautājumam.
Programmas teorētiskā bāze veidota kā starpdisciplināra (vadībzinātnes, socioloģija,
antropoloģija, kultūrstudijas, literatūrzinātnes, komunikācijas zinātnes), pamatā ir humanitāro
zinātņu un vadībzinātņu kombinācija. Programma sagatavo darbam dažādās jomās multikultūru
kontekstā.
Tabula 2.4.8.3.3.Salīdzinājums ar Vāsas Universitātes studiju programmu
Vāsas Universitāte

Daugavpils Universitāte

Kultūra, vēsture, identitāte

Kultūras vēsture

Publiskā ētika

Publiskā viedokļa teorijas

Kultūras transformācijas literatūrā un medijos Žurnālistikas pamati un tehnikas
Cilvēkresursu vadība sabiedrībā

Sabiedriskās attiecības

Salīdzinošās metodes zinātnē

Jaunākās pētnieciskās metodes kulturoloģijā

Vadības problēmas

Kultūras vadība

Publiskā likumdošana

Plašsaziņas līdzekļu un reklāmas darbību
regulējošā likumdošana

Akadēmiskā angļu valoda

Profesionālā angļu valoda

Starpkultūru komunikācija

Starpkultūru komunikācijas

Semiotika un interpretācija kultūrstudijās

Komunikācijas teorijas

Vāsas Universitātes programmā nav iekļauti ekonomikas studiju kursi. Būtiskās
atšķirības abās programmās saistītas ar to, ka Daugavpils Universitātes studiju programma
paredz gan profesionālā maģistra grāda, gan kvalifikācijas piešķiršanu.

2016./2017. studiju gads – veiktās izmaiņas
2.4.9. STUDĒJOŠIE
2.4.9.1. Studējošo skaits
Uz 2016./2017. studiju gadu studiju programmā studē pilna laika studijās – 54.

Studējošo skaita dinamika
1. studiju gads
2011./2012.
2012./2013.

20
17

2. studiju
gads
18
18
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Kopā
38
35

2013./2014.
2014./2015.
2015./2016.
2016./2017.

21
14
23
31

16
24
14
23

37
38
37
54

2.4.9.2. Pirmajā studiju gadā imatrikulēto studējošo skaits
Imatrikulēto studentu skaits 1. kursā
2011./2012.
2012./2013.
2013./2014.g.
2014./2015. g.
2015./2016.g.
2016./2017.g.

Pilna laika studijas
20
17
15
14
23
31

2.4.9.3. Absolventu skaits
Absolventu skaits

2011.g.
2012.g.
2013.g.
2014.g.
2015. g.
2016. g.
2017. g.

Pilna laika studijas
13
14
13
10
20
7
16

2.4.9.4. Studējošo aptauju rezultāti un to analīze
Studiju gada beigās regulāri notiek studentu aptaujas. Kopumā programma ir novērtēta
pozitīvi. Atzīmētās problēmas atspoguļo cilvēcisko faktoru (ir minēti atsevišķi pasniedzēji, vai
nu kādam konkrētam studentam neizveidojas komunikācija). Galvenās problēmas – izmantot
jaunāko literatūru un aktuālo informāciju, vairākos kursos pārskatīt studējošo patstāvīgā darba
īpatsvaru, pilnveidot izvērtēšanas sistēmu, rast iespējas pieaicināt vieslektorus.
Pēc studiju programmas „Starpkultūru attiecības” studējošo aptaujas rezultātiem pēdējo
sešu gadu laika periodā (2011.g. – 2017.g.) secināms:


studiju programma kopumā (pilnīgi vai daļēji) apmierina vidēji 100% studējošo;



docēšanas līmenis visbiežāk novērtēts kā augsts: studējošie komentē, ka docētāji ir
kompetenti savu jomu speciālisti, atsaucīgi, spēj mainīt pasniegšanas stratēģiju,
pielāgojoties studējošo prasībām un ņemot vērā mūsdienīgās tendences, docētājiem ir
labas komunikācijas prasmes, ir izteikta vēlme vairāk izmantot nodarbību laikā
iteratīvas metodes un izskatīt aktuālās situācijas;



studiju kursu saturu un to izklāstu studējošie kopumā vērtē pozitīvi, komentāros reizēm
izskan doma, ka atsevišķi priekšmeti ir mazāk svarīgi, ir arī priekšlikumi palielināt
kontaktstundu skaitu noteiktos kursos, studējošo izvērtējumi ir atkarīgi no kursa
praktiskās nozīmes vai docētāja pozitīvās uztveres;
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apgūto studiju kursu vērtēšanas prasības galvenokārt tiek vērtētas kā skaidras, loģiskas
un pamatotas, tiek atzīmēti daži docētāji, kas izvirza neskaidras prasības vai
pārbaudījumu laikā prasa materiālu, kas netika izskatīts nodarbību laikā;



sadarbība ar pētnieciskā darba vadītāju notiek saskaņā ar individuālo pētnieciskā darba
plānu, sadarbības stils ir individuāls gan studējošajiem, gan pasniedzējiem;



studējošajiem ir pilnīgi vai daļēji skaidras patstāvīgā darba apjoma prasības;



studiju programmas nodrošinājumu ar vieslektoriem studējošie vērtē kā nepietiekamu;



studiju laikā studējošie visbiežāk izmanto periodiskos izdevumus, daiļliteratūru, uzziņu
un nozaru literatūru, elektroniskās datu bāzes un resursus internetā;



studiju programmas kopējā struktūra (studiju programmā iekļautie studiju kursi, to
sadalījums pa semestriem, studiju kursu apjoms (kredītpunktu skaits)) kopumā (pilnīgi
vai daļēji) apmierina vidēji 90% - 95% studējošo;



katra studiju kursa sasniedzamie rezultāti studējošajiem ir skaidri;



nodarbību apmeklēšana ir atkarīga no studējošo nodarbinātības;



studējošo aptauju rezultāti liecina, ka studējošie var ietekmēt studiju procesu un satura
kvalitāti un vēlās to darīt;



nodrošinājums ar studijām nepieciešamo literatūru un metodiskajiem materiāliem tiek
vērtēts kā pietiekams;



studiju programmas „Starpkultūru attiecības” studējošie aktīvi piedalās un izmanto
projekta Erasmus+ piedāvātās iespējas praksē un absolventu praksē. (Aptaujas rezultāti
– Pielikumā)

2.4.9.5. Absolventu aptauju rezultāti un to analīze
Aptaujas rezultātu kopsavilkums
Studiju programmas attīstības stratēģija pastāvīgi pilnveidojas, ievērojot izmaiņas darba
tirgū un svarīgākās attīstības tendences pasaulē. Pieprasījuma un darba tirgus pētīšana sekmēs
pastāvīgu studiju programmas koriģēšanu un attīstību.
Absolventu aptaujas rezultātu kopsavilkums
Pabeigta programma kopumā
Iegūtās profesijas pieprasījums
darba tirgū

Apmierina
95%
93%

Daļēji apmierina
5%
8%

Neapmierina

40%

55%

5%

45%

55%

Iegūto zināšanu pieprasījums
dažādās profesionālajās sfērās

75%

20%

Iegūtās komunikācijas prasmes

80%
90%
90%

20%
10%
10%

Iespējās turpināt izglītību un
pilnveidot iegūtās zināšanas un
prasmes

90%

10%

70%

30%
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5%

Piešķirtā kvalifikācija nav izplatīta darba tirgus piedāvājumos, toties speciālisti ar
atbilstošām zināšanām ir nepieciešami dažādās sfērās. Spēja konkurēt darba tirgū lielākoties ir
atkarīga no komunikācijas prasmēm, kas ir augstu novērtētas arī absolventu aptaujā. Aptaujas
rezultāti apliecina, ka programma dod lielu potenciālu tālākizglītībai.
Programmas absolventi strādā dažādās sfēras. Lielākais skaits strādā izglītības jomā
(Daugavpils Universitāte, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Sventes vidusskola, Valsts
robežsardzes koledža), sociālajā sfērā (Nodarbinātības valsts aģentūra, Valsts sociālās
apdrošināšanas aģentūra, SIA „IZZI”, Jelgavas sociālo lietu pārvalde), plašsaziņas līdzekļos
(televīzija Dautkom, „Rēzeknes panorāma”, Latgales radio, informatīvais portāls
(www.gorod.lv), mārketinga sfērā (SIA DEPO, SIA „New Europa Cinemas Daugavpils”).
Daudzi absolventi strādā vadītāja amatā (Anna Rudčenko - SIA „New Europa Cinemas
Daugavpils” mārketinga un projektu vadītaja; Anna Briška – Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas
Projektu daļas vadītāja; Ilona Bohāne – Daugavpils Izglītības pārvaldes Valodu centra vadītāja).
2016./2017. studiju gads – samazinājusies interese par iespējam studēt doktorantūrā
Daudzi programmas absolventi kļuvuši par potenciāliem darba devējiem.
Diagramma 2.4.9.5.1. Absolventu nodarbinātība pēc darbības sfērām

Absolventu izredzes iekļauties darba tirgū palielina maģistra darbu praktiskā ievirze.
Tēmas pārsvarā ir saistītas ar praktisko pielietojamību: kultūras projekti (daļai jau ir pasūtītāji),
mērķtiecīgu ekskursiju sagatavošana, konkrētu sociokulturoloģisko situāciju izpēte.

2.4.9.6. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā
Studiju procesa pilnveidošanā tiek ņemti vērā arī studējošo ierosinājumi un viedokļi:


analizēti aptaujas rezultāti, īpaši kritiskie vērtējumi (studējošajiem ir iespēja novērtēt
studiju programmu un studiju kursu saturu, organizāciju, prasības KP iegūšanai,
docētāju attieksmi un sadarbības iespējas; šajā gadījumā studējošie ar noteiktiem
priekšlikumiem un iebildumiem, kas radušies saistībā ar iepriekš minētajiem
jautājumiem, var vērsties pie programmas direktora, fakultātes administrācijas,
docētājiem, Virziena padomes;
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studējošo rekomendācijas par izmaiņām studiju grafikā, studiju sarakstā, pārbaudījumu
grafikā vienmēr tiek apsvērtas un pēc iespējas respektētas (kā tas, piem., tika darīts,
sagatavojot studiju programmu reakreditācijai vai arī plānojot kārtējo nodarbību
sarakstu, sesijas grafiku, prakšu laiku);



iespēju robežās ņemtas vērā studējošo vēlmes attiecībā uz prakses vietām, tiek slēgti
jauni līgumi, tiek ieviestas izmaiņas uzdevumos;



studiju, maģistra darbu materiāli var tikt izmantoti studiju procesā, maģistra darbu tēmu
izvēlē vienmēr tiek akceptētas studējošo intereses un iepriekšējā pētnieciskā pieredze,
pēc nepieciešamības darba tēma var tikt mainīta izstrādes procesā;



studējošo pārstāvniecība Humanitārās fakultātes Domē: studējošo pārstāvniecība Domē
dod iespēju piedalīties velēšanu procedūrā, iepazīties ar veiktajām izmaiņām, izvērtēt
Domē iesniegtos studējošo ieteikumums un iesniegumus, izteikt savus ierosinājumus.

2.5. DOKTORA STUDIJU PROGRAMMA „LITERATŪRZINĀTNE”
2.5.1. STUDIJU PROGRAMMAS MĒRĶI UN UZDEVUMI
Programmas priekšnosacījums ir tas, ka vairāku gadu gaitā Daugavpils Universitātē ir
izveidojusies autoritatīva literatūrzinātnes skola, kurai ir svarīga loma Latvijas zinātnē un kuru
pazīst arī aiz Baltijas valstu robežām.
Daugavpils literatūrzinātnes skolas galvenie darba virzieni ir literatūras teorija, cittautu
literatūras vēsture, salīdzināmā literatūrzinātne.
Doktora studiju programma „Literatūrzinātne” tiek realizēta divās apakšnozarēs:
salīdzināmā literatūrzinātne, cittautu literatūras vēsture.
Programmas mērķis ir augstākās kvalifikācijas speciālistu – literatūrzinātnieku ar
doktora grādu – sagatavošana, kuri ir spējīgi izvirzīt un risināt mūsdienu filoloģijas zinātnes
aktuālas problēmas.
UZDEVUMI:


mūsdienu literāro parādību analīzes metodoloģiju apgūšana (kas ļauj risināt ar konkrēto
vēsturiski filoloģisko situāciju saistītus zinātniskus jautājumus);



visa mūsdienu zinātnes kompleksa par konkrētas nacionālās literatūras vēsturi vai par
salīdzināmo nacionālo literatūru vēsturi apguve;



visa mūsdienu zinātnes kompleksa par pētāmās vai salīdzināmās literatūras un kultūras
laikmetu fundamentāla apguve;



pasaules un īpaši Eiropas literatūras apguve tādā apjomā, kas ļauj izskatīt konkrētas
nacionālās literatūras zinātniskās problēmas plašā kultūras un literātūras kontekstā;



aktīva piedalīšanās DU un Latvijas universitāšu zinātniskajā dzīvē, kā arī sistemātiska
piedalīšanās zinātniskajās konferencēs ārzemēs, sistemātiskas publikācijas
ievērojamākajos filoloģiskajos žurnālos, kas atspoguļo izvēlētā pētījuma rezultātus;



optimālu apstākļu radīšana doktorantiem izvirzīto uzdevumu īstenošanai, proti, iespējas
strādāt bibliotēkās un arhīvos ārzemēs, iespējas piedalīties citu augstskolu rīkotajās un
starptautiskajās zinātniskajās konferencēs, iespējas stažēties kādā no tās valsts
universitātēm, kuras literatūra tiek pētīta;



apstākļu nodrošināšana promocijas darba sagatavošanai un aizstāvēšanai.
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2.5.2. IEGŪSTAMIE STUDIJU REZULTĀTI ZINĀŠANU, PRASMJU UN KOMPETENČU
FORMĀ

Doktora studiju programmas „Literatūrzinātne” pamatā ir studējošā patstāvīgais darbs,
kura rezultātā jātop promocijas darbam, kas ir aktuāls pētījums literatūrzinātnes jomā. Studiju
laikā vienlaikus ar promocijas darba izstrādi notiek teorētiskās studijas un praktisko iemaņu
apguve. Tiek apgūti literatūrzinātnes teorijas aizsākumi un tās attīstība līdz mūsdienām, tiek
apgūtas jaunākās pētniecības metodes un to pielietošana promocijas darbā. Studiju laikā
doktorants piedalās zinātniskajās konferencēs un semināros, tādējādi notiek iesaistīšanās
dialogā ar citiem literatūrzinātniekiem. Pētījumu rezultāti tiek sagatavoti publicēšanai
zinātniskajos izdevumos. Doktora studiju programmu noslēdzot, studējošais kārto eksāmenu
svešvalodā un promocijas eksāmenu specialitātē. Iegūstamie studiju rezultāti tiek apskatīti
2.5.2.1. tabulā.
Tabula 2.5.2.1. Iegūstamie studiju rezultāti
Zināšanas







Spēj parādīt, ka pārzina
un izprot aktuālākās
literatūrzinātniskās
teorijas un atziņas;
pārvalda
literatūrzinātnes
pētniecības
metodoloģiju un
mūsdienu pētniecības
metodes;
izprot literatūrzinātnes
teorētiskās nostādnes:
mākslinieciskā teksta
poētikas analīze, teksta
nozīme laikmeta
kontekstā.

Prasmes











Spēj patstāvīgi izvērtēt
un izvēlēties
literatūrzinātniskiem
pētījumiem atbilstošas
metodes;
pētījums ir aktuāls,
zinātnisks darbs, kas
dod jaunu izpratni par
literatūrzinātnē jau
zināmām tendencēm;
spēj gan mutiski, gan
rakstiski komunicēt par
savu literatūrzinātniskās
darbības jomu ar
plašākām zinātniskajām
aprindām un sabiedrību
kopumā;
spēj patstāvīgi
paaugstināt savu
zinātnisko kvalifikāciju,
īstenot zinātniskus
projektus, gūstot
literatūrzinātnes nozares
starptautiskiem
kritērijiem atbilstošus
sasniegumus;
spēj vadīt zinātniski
pētnieciskus darbus
atbilstošajā
literatūrzinātnes jomā.

2.5.3. STUDIJU PROGRAMMAS SATURS UN PLĀNS
Studiju programmas saturs
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Kompetence






Spēj risināt nozīmīgus
pētnieciskus
uzdevumus, veicot
patstāvīgu, kritisku
analīzi un izvērtēšanu;
spēj patstāvīgi izvirzīt
pētījuma ideju;
spēj plānot, strukturēt
un vadīt liela apjoma
zinātniskus projektus,
tajā skaitā starptautiskā
kontekstā.

Programmas apjoms – 120 KP.
„Literatūrzinātnes” doktora programmai
Bija akreditētas 2 apakšnozares

Tiek akreditētas 4 apakšnozares

1. Cittautu literatūras vēsture

1. Latviešu literatūras vēsture

2. Salīdzināmā literatūrzinātne

2. Literatūras teorija
3. Salīdzināmā literatūrzinātne
4. Cittautu literatūras vēsture

Doktora programma ir pēctecīgi saistīta ar bakalaura un maģistra studiju programmām
„Filoloģija”, kā arī radniecīga ar profesionālā maģistra studiju programmām „Tulks, tulkotājs”
un „Starpkultūru attiecības”. Tās veido viengabalainu DU literatūrzinātniskās izglītības
konceptu.
Atšķirībā no bakalaura studiju programmas (kurā prioritāra ir literatūras vēstures izpēte)
un maģistra studiju programmas (kuras pamatā ir literatūras teorijas izpēte vai starpliterāro
kontaktu, literatūrkritikas un kritisko skolu studijas), doktora studiju programmai ir „teorētiski
vēsturiskās” metodoloģijas ievirze. Doktora studiju programmas bāze ir nacionālo literatūras
paradigmu raksturojums un iekonturējums kultūras, vēstures, teorijas, žanru attīstības
kontekstos.
Programmā iekļauti lekciju kursi, semināri un promocijas darbs.
Tabula 2.5.3.1.Studiju programmas saturs
Kursa nosaukums

KP

Docētāji

Pārbaudes
forma

Obligātie kursi, kas nodrošina jaunāko sasniegumu apguvi teorijā un praksē (A daļa)
Literatūrzinātnes
metodoloģija I

teorija

un

2

Dr. philol., asoc. prof. E. Vasiļjeva

Literārā procesa paradigmas I

2

Dr. philol., asoc. prof. A. Stankeviča

Promocijas darba
metodoloģiskais seminārs I

3

Kultūrkritiskās skolas

2

Svešvaloda:
Angļu valoda I
Svešvaloda:
Vācu valoda I

Dif. iesk.

Dr. philol., prof. M. Burima
Dr. philol., asoc. prof. E. Vasiļjeva
Dr. philol., asoc. prof. A. Stankeviča
Dr. philol., prof. M. Burima

Dif. iesk.

Dr. philol., pētn. I. Kačāne
Dr. philol., doc. V. Taļerko

Dif. iesk.

Dr. philol., prof. M. Burima
Dr. philol., asoc. prof. E. Vasiļjeva
Dr. philol., asoc. prof. A. Stankeviča
Dr. habil. philol., prof. F. Fjodorovs

Ieskaite

Eksāmens

1

Promocijas darba izstrāde I
10
Literatūrzinātnes
metodoloģija II

Eksāmens

teorija

un

2
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Eksāmens

Literārā procesa paradigmas II

2

Dr. habil.philol., prof. F. Fjodorovs

Dif. iesk

Komparatīvo
metodoloģija

pētījumu

2

Dr. philol., prof. M. Burima

Eksāmens

Promocijas
darba
metodoloģiskais seminārs II

3

Dif. iesk.

Svešvaloda:
Angļu valoda I
Svešvaloda:
Vācu valoda I

1

Dr. philol., prof. M. Burima
Dr. philol., asoc. prof. E. Vasiļjeva
Dr. philol., asoc.prof. A. Stankeviča
Dr. philol., pētn. I. Kačāne
Dr. philol., doc.V. Taļerko

Dif. iesk.

Ieskaite

2

Dr. philol., prof. M. Burima
Dr. philol., asoc. prof. E. Vasiļjeva
Dr. philol., asoc. prof. A. Stankeviča
Dr. philol., asoc. prof. E. Vasiļjeva

Literārā procesa paradigmas III

2

Dr. philol., prof. M. Burima

Dif. iesk.

Vēstures diskurss literatūrzinātnē

2

Dr. philol., asoc. prof. E. Vasiļjeva

Eksāmens

3

Dr. philol., prof. M. Burima
Dr. philol., asoc. prof. S. Meškova
Dr. philol., asoc. prof. E. Vasiļjeva
Dr. philol., asoc. prof. A.Stankeviča
Dr. philol., pētn. I. Kačāne
Dr. philol., doc. V. Taļerko

Dif. iesk.

Iesk.

2

Dr. philol., prof. M. Burima
Dr. philol., asoc. prof. S. Meškova
Dr. philol., asoc. prof. E. Vasiļjeva
Dr. philol., asoc. prof. Stankeviča
Dr. philol., asoc. prof. E. Vasiļjeva

Literārā procesa paradigmas IV

2

Dr. philol., asoc. prof. E. Vasiļjeva

Dif. iesk.

Teksta interpretācijas teorijas

2

Dr. philol., pētn. A. Romanovska

Eksāmens

Promocijas darba
metodoloģiskais seminārs IV

3

Dif. iesk.

Svešvaloda:
Angļu valoda IV
Svešvaloda:
Vācu valoda IV

1

Dr. philol., prof. M. Burima
Dr. philol., asoc. prof. S. Meškova
Dr. philol., asoc. prof. E. Vasiļjeva
Dr. philol., asoc. prof. A. Stankeviča
Dr. philol., pētn. I. Kačāne
Dr. philol., doc. V. Taļerko

Promocijas darba
metodoloģiskais seminārs V

10

Dr. philol., prof. M. Burima
Dr. philol., asoc.prof. A. Stankeviča

Dif. iesk.

Promocijas darba izstrāde II
10
Literatūrzinātnes
metodoloģija III

teorija

un

Promocijas darba
metodoloģiskais seminārs III
Svešvaloda:
Angļu valoda II
Svešvaloda:
Vācu valoda II

1

10
Promocijas darba izstrāde II
Literatūrzinātnes
metodoloģija IV

teorija

un
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Dif. iesk.

Eksāmens

Dif. iesk.

Eksāmens

Dif. iesk.

Promocijas darba izstrāde V

10

Promocijas darba
metodoloģiskais seminārs VI

10

Promocijas darba izstrāde VI

10

Dr. philol., prof. M. Burima
Dr. philol., asoc. prof. A. Stankeviča
Dr. philol., prof. M. Burima
Dr. philol., asoc. prof. A. Stankeviča

Iesk.

Dr. philol., prof. M. Burima
Dr. philol., asoc. prof. A. Stankeviča

Iesk.

Dif. iesk.

2.5.4. STUDIJU PROGRAMMAS ORGANIZĀCIJA
Studiju ilgums doktorantūrā 3 gadi klātienē, 4 gadi neklātienē.
Teorētiskās studijas notiek galvenokārt pirmajā un otrajā studiju gadā. Doktora
teorētiskās studijas beidzas ar promocijas eksāmenu 6. semestrī.
Eksāmens svešvalodā jānokārto 4. semestrī.
Pēdējais studiju gads pamatā ir atvēlēts promocijas pētījuma noslēgumam un
aizstāvēšanai (vai iesniegšanai un aizstāvēšanai).
Promocijas darbs tiek izstrādāts vienlaikus ar teorētiskajiem pētījumiem. Doktora
pētījuma procesa sākums ir promocijas darba tēmas un doktoranta un darba vadītāja kopīgā
darba plāna apstiprināšana, kas notiek Promocijas padomes sēdē pirmajā studiju nedēļā.
Katra studiju gada sākumā, ievērojot promocijas darba vadītāja priekšlikumus,
doktorants Promocijas padomes sēdē atskaitās par darba grafika izpildi.
Doktorantam jāuzstājas ar referātiem vietējās un starptautiskās konferencēs gan DU,
gan citās Latvijas un ārzemju augstskolās un jāpublicē savu pētījumu rezultāti. Doktorantūras
studiju laikā jāuzstājas vismaz 5 zinātniskajās konferencēs un jāpublicē vismaz 5 raksti
zinātniskajos izdevumos vai konferenču rakstu krājumos (vēlams vismaz viens zinātniskais
raksts žurnālā, kas iekļauts Scopus/ WoS datu bāzē vai EBSCO datu bāzē). Tādējādi notiek
promocijas darba aprobācija.
Viens no vissvarīgākajiem sekmīgas doktora pētījuma izstrādes nosacījumiem ir darbs
arhīvos un lielākajās zinātniskajās bibliotēkās, kas ļauj izpētīt visu darbam nepieciešamo avotu
un bibliogrāfisko materiālu kompleksu.
Darba vadītājs kopā ar doktorantu izstrādā doktora pētījuma stratēģiju un taktiku,
sagatavo pētījuma projektu, kā arī tā izpildes grafiku.
Vadītājs nodrošina doktorantam nepieciešamās konsultācijas gan ar DU, gan ar citu
universitāšu speciālistiem.
Promocijas padomes sēdēs vienlaikus ar doktoranta atskaitēm viņa darbu raksturo arī
vadītājs.
Promocijas darbs ir patstāvīgs oriģināls pētījums par kādu Latvijas zinātniskajā telpā
aktuālu jautājumu, ar inovatīvu pienesumu literatūrzinātnes attīstībā.
Promocijas darba kārtību nosaka „Nolikums par promocijas kārtību un kritērijiem
Nr.134”, kas saskaņots ar „Likumu par zinātnisko darbību” un MK Noteikumu Nr. 1001,
2005.g. „Doktora zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas) kārtība un kritēriji” prasībām, kā
arī „Nolikumu par DU promocijas padomēm” un „Nolikumu par DU promocijas padomi
literatūrzinātnē”.
Daugavpils Universitātes doktora studiju programma „Literatūrzinātne” ir veidota
saskaņā ar Latvijas augstskolu likuma prasībām un nodrošina iespējas literatūrzinātnes
akadēmiskās izglītības pilnveidošanai saskaņā ar Latvijas valsts akadēmiskās izglītības
standartu, DU Satversmes normatīvo aktu prasībām un valsts iestāžu vajadzībām. Ar
programmu saistītie zinātniskie pētījumi tiek veikti saskaņā ar Latvijas Zinātnes padomes (LZP)
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un Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) piešķirtajiem grantiem. Prasības doktora
studiju programmai un promocijas darbiem noteiktas Zinātniskās darbības likumā un Latvijas
Republikas Ministru kabineta 2005. gada 27. decembra noteikumos Nr. 1001 „Doktora
zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas) kārtība un kritēriji”.
Doktora programma sastāv no „A” daļas. Programmas ietvaros ir paredzēta izvēle
svešvalodu apguvē.

2.5.5. IMATRIKULĀCIJAS NOTEIKUMI
Pamatnosacījums imatrikulācijai doktora studiju programmā „Literatūrzinātne” –
iepriekš akreditētais bija maģistra grāds filoloģijā un tai radniecīgās nozarēs vai tam
pielīdzināma augstākā izglītība. Tiek akreditēts – humanitāro (filoloģija, vēsture, filozofija) vai
sociālo (starpkultūru attiecības, sociālā antropoloģija, sociālā psiholoģija u.c.) zinātņu maģistra
grāds vai tam pielīdzināma 2. līmeņa augstākā profesionālā izglītība attiecīgajā nozarē.
Kā arī jākārto šādi iestājpārbaudījumi:


pārbaudījums literatūrzinātnē; pārrunas par iesniegto pētījuma pieteikumu (referātu);



eksāmens svešvalodā (angļu, vācu vai franču valodā).

Imatrikulācijas process:
Iestājeksāmenu komisijai, kas tiek izveidota pēc programmas direktora ieteikuma,
saskaņota HF Domē un ko apstiprina ar rektora rīkojumu, pretendents iesniedz zinātniskā
pētījuma pieteikumu (referātu). Iestājpārrunās tiek izvērtēts pretendenta zināšanu līmenis
literatūrzinātnes jomā, attiecīgajā apakšnozarē un svešvalodā, kā arī izvērtēta iesniegtā darba
kvalitāte. Iestājeksāmenu komisija novērtē iestājpārrunas un iesniegto darbu ar atzīmēm.
Lēmumu par imatrikulāciju pieņem DU Studiju padome.
Doktora studiju programmas „Literatūrzinātne” Promocijas padomes sēdē tiek
nozīmētas doktora darbu tēmas un vadītāji, ņemot vērā doktoranta pētniecisko ievirzi un
doktorantūras docētāju specializāciju un zinātniskās kompetences rādītājus. Atsevišķos
gadījumos par promocijas darba vadītāju var būt uzaicināts atbilstošas kvalifikācijas speciālists
no citas universitātes. Promocijas darbam var būt apstiprināts vadītājs un konsultants, kas ir
speciālisti attiecīgajās salīdzināmajās literatūrās.

2.5.6. STUDIJU PROGRAMMAS PRAKTISKĀ ĪSTENOŠANA
2.5.6.1. Izmantojamās studiju metodes un formas
Doktora studiju programmas „Literatūrzinātne” kvalitatīvai īstenošanai tiek izmantotas
dažādas studiju formas: lekcijas, semināri, konsultācijas, studējošo patstāvīgais darbs, referāti,
uzstāšanās konferencēs u. c.
Mācību metodika tiek izvēlēta atbilstoši katra kursa izvirzītajiem mērķiem un specifikai.
Lekcijas un semināri visbiežāk tiek izmantoti teorētiskajos kursos. Kursos, kas saistīti ar
promocijas darba izstrādi, vispirms notiek teorētiski pamatotas ievadlekcijas, tad seko teoriju
analīze un pārrunas semināru formā, pēc tam doktoranti veic pētniecisko darbu patstāvīgi.
Noslēgumā šī individuālā darbība tiek pārrunāta un analizēta gan semināru formā, gan arī
prezentēta, uzstājoties konferencēs. Pētījumi tiek veikti sadarbībā ar zinātnisko vadītāju.
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2.5.6.2. Prakse
Doktora studiju programmas „Literatūrzinātne” programmā prakse nav paredzēta.

2.5.7. VĒRTĒŠANAS SISTĒMA
Doktoranta studiju kvalitātes novērtēšanas sistēmai ir daudzpusīga ievirze, kas ietver,
no vienas puses, doktoranta studiju darbības novērtējumu, no otras puses, doktoranta
zinātniskās darbības novērtējumu.
Regulārai studiju kvalitātes noteikšanai tiek praktizētas jau tradicionālās zināšanu
pārbaudes formas studiju kursu noslēgumā – eksāmeni un diferencētās ieskaites.
Par doktoranta studiju darbības vērtējuma svarīgu kritēriju kļūst piedalīšanās teorētisko
semināru diskusijās par kādu noteiktu zinātnisku problēmu, kas liecina gan par doktoranta
zinātniskās literatūras zināšanām un tās izpratni, gan par viņa spējām rast zinātniskajām
problēmām nestandarta risinājumus.
Par doktoranta darbības vērtējuma svarīgāko faktoru kļūst arī viņa aktivitātes un
produktivitātes līmenis zinātniskajā darbā: darbs arhīvos un bibliotēkās, uzstāšanās dažāda
līmeņa konferencēs un zinātniskajos semināros (sākot no katedras un beidzot ar
starptautiskajiem), kā arī viņa referātu, rakstu un promocijas darba kvalitāte.
Svarīga nozīme doktorantūras studiju procesa novērtēšanā ir promocijas darba
recenzentu vērtējumam darba aizstāvēšanas procesā, kas ļauj veikt būtiskas korekcijas studiju
procesā.
Doktoranta zinātnisko līmeni nosaka vispirms promocijas darbs un promocijas
eksāmeni, kā arī viņa spējas risināt svarīgus zinātniskus jautājumus.
Studiju kvalitāti novērtē


Promocijas eksāmenu komisijas svešvalodā un literatūrzinātnē;



zinātniskais vadītājs un docētāji;



DU Promocijas padome literatūrzinātnē;



Studiju virziena padome;



DU Studiju kvalitātes novērtēšanas centrs;



DU Zinātnes padome.

Katru gadu studiju virziena pašnovērtējuma ziņojums tiek iesniegts DU Studiju kvalitātes
novērtēšanas centram.

2.5.8. STUDIJU PROGRAMMAS PERSPEKTĪVAIS NOVĒRTĒJUMS
2.5.8.1. Studiju programmas atbilstība akadēmiskās/profesionālās izglītības standartam
Doktora studiju programma atbilst prasībām, ko paredz Latvijas Republikas Augstskolu
likums, Daugavpils Universitātes Satversme, Zinātniskās darbības likums (spēkā no 2005. gada
5. maija) un Latvijas Republikas Ministru kabineta 2005. gada 27. decembra noteikumi Nr.
1001 „Doktora zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas) kārtība un kritēriji”.
2.5.8.2. Studiju programmas atbilstība profesijas standartam
Nav paredzēts.
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2.5.8.3. Studiju rezultātu un programmas salīdzinājums ar līdzīgām studiju programmām
Latvijā (1) un Eiropas Savienības valstīs (2)
Doktora studiju programmas būtiski atšķiras ne tikai dažādās valstīs, bet arī dažādās
universitātēs. Un pamatatšķirība galvenokārt ir tā, ka daļā universitāšu ir pietiekami solīda
lekciju un semināru veida studiju programma, bet citās universitātēs doktoranti strādā patstāvīgi
pēc noteiktas programmas, bez kontaktstundām, doktorantu un docētāju tikšanos aprobežojot
tikai ar konsultāciju sistēmu. Visbeidzot, ir universitātes, kurās abi nosauktie doktorantu
sagatavošanas veidi tiek apvienoti, bet kontaktnodarbības tiek organizētas galvenokārt kā
teorētiski semināri par vēsturiski literāriem problēmjautājumiem.
Daugavpils Universitātes doktora studiju programmas salīdzinājums ar līdzīgām studiju
programmām Latvijā:


ar Latvijas Universitātes doktora studiju programmu „Filoloģija”.

Filoloģijas doktora studiju kopējais apjoms LU ir 144 KP. Studiju ilgums: pilna laika
studijas ilgst trīs gadus, nepilna laika studijas – četrus gadus.
LU doktora studiju programma sastāv no 4 blokiem:
–

vispārpielietojamo prasmju apguve – 6 KP;

–

pedagoģiskā un zinātnes popularizēšanas darbība – 20 KP;

–

speciālo teorētisko kursu apguve (promocijas eksāmens, eksāmens svešvalodā,
individuālie kursi) – 18 KP;

–

individuālais pētniecības darbs un promocijas darba izstrāde, aizstāvēšana – 100 KP.

Studiju programmu veido katrs doktorants individuāli, saziņā ar sava darba zinātnisko
vadītāju.
1. studiju gadā doktorants apgūst teorētiskos kursus un attiecīgās apakšnozares jaunākās
pētniecības metodes, kā arī pētniecisko literatūru attiecīgajā jomā;
2. studiju gadā – patstāvīgu lekciju sagatavošana un nolasīšana bakalaura vai maģistra studiju
programmas ietvaros, piedalīšanās zinātniskos semināros, konferencēs, publikāciju
sagatavošana.
3. studiju gadā – promocijas darba uzrakstīšana un sagatavošana aizstāvēšanai, piedalīšanās
zinātniskās konferencēs un semināros, publikācijas par disertācijas tematu.
Nepilna laika studiju norises struktūrā pirmo divu gadu apjomu plāno apgūšanai 3
gados.
DU, tāpat kā LU, studijas klātienē ilgst 3 gadus, neklātienē – 4 gadus.
Starp šīm programmām ir viena principiāla atšķirība – LU nav literatūrzinātnisku kursu,
liels uzsvars tiek likts uz doktorantu patstāvīgo darbu.
Mēs uzskatām, ka, lai veiktu promocijas pētījumu, ir nepieciešama fundamentāla
teorētiski vēsturiska sagatavotība un zinātniski pētnieciskās metodoloģijas izveide. Tieši
teorētiski metodoloģiskie semināri ir svarīgākais faktors, kas formē doktorantu zinātnisko
metodoloģiju.
Daugavpils Universitātes doktora studiju programmas salīdzinājums ar līdzīgām studiju
programmām Eiropas Savienības valstīs:
Daugavpils Universitātes doktora programmas salīdzinājums ar Jagelonas Universitātes
(Krakova) doktora studiju programmu „Filoloģija”.
Jagelonas Universitātē doktora studiju ilgums ir 4 gadi.
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Programmā ir paredzēti šādi studiju bloki:


seminārs ar zinātnisko vadītāju (konwersatorium promotorskie),



zinātniskā darba seminārs I un II,



metodoloģijas seminārs,



doktorantu seminārs,



filozofija,



doktoranta lekcija,



nodarbības ar studentiem,



svešvaloda.

Jagelonas Universitātes programmas pamatā ir plašs metodoloģisko semināru spektrs,
kā arī regulāras konsultācijas ar zinātnisko vadītāju semināra (konwersatorium promotorskie)
ietvaros. Šajā ziņā DU programma ir tuva Jagelonas Universitātes programmai. Jagelonas
Universitātes programma, tāpat kā DU programma, paredz svešvalodas apguvi.
Citādi Jagelonas Universitātes un DU doktora studiju programma ir atšķirīgas.
Daugavpils Universitātes doktora programmas salīdzinājums ar Tallinas Universitātes
doktora studiju programmu „Krievu literatūra un kultūra”.
Tallinas Universitātes doktora studiju programmas apjoms ir 120 KP, studiju ilgums –
4 gadi.
Tallinas Universitātes doktora studiju programmu veido:
Obligātie kursi (16 KP)

1)


zinātniskā darba izveides metodoloģija,



zinātniskās analīzes metodes,



augstskolas pedagoģija,



prakse augskolas pedagoģijā.
Speciālie kursi (24 KP)

2)


zinātniskā darbība, kas saistīta ar promocijas darba tēmu (konferences, publikācijas,
lekciju lasīšana, konferenču un semināru organizēšana),



individuālais teorētiskais kurss ar promocijas darba vadītāju,



literatūras un kultūras aktuālās problēmas,



pētnieciskā darba avoti,



speckurss vai specseminārs pēc izvēles.

Tallinas Universitātes doktora studiju programma pamatā ir līdzīga DU doktora studiju
programmai „Literatūrzinātne”, līdzīga ir arī promocijas darba izstrādes sistēma un posmi.
Tallinas Universitātes „Individuālais teorētiskais kurss ar promocijas darba vadītāju” būtībā
atbilst DU doktora programmas „Literatūrzinātne” kursam „Promocijas darba metodoloģiskais
seminārs”.
DU programmā nav pedagoģiskā bloka, kā arī avotmācības kursa. Avotmācības kursa
ieviešana turpmāk DU doktora studiju programmā ir iespējama.
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2.5.9. STUDĒJOŠIE
2.5.9.1. Studējošo skaits
Studiju gads
2011./2012.
2012./2013.
2013./2014.
2014./2015.
2015./2016.
2016./2017

1. kurss
5
3
5
5
9
5

2. kurss
7
6
3
5
4
7

3. kurss
8
6
8
4
5
6

2.5.9.2. Pirmajā studiju gadā imatrikulēto studējošo skaits
2016./2017. st. gada rudenī doktora studiju programmā Literatūrzinātne imatrikulēti 3
studenti.
2.5.9.3. Absolventu skaits
Studiju gads
2011.
2012.
2013.
2014.
2015.
2016.
2017.

Absolventu skaits
5
3
7
2
2
2
1

2.5.9.4. Studējošo aptauju rezultāti un to analīze
Katra studiju gada beigās doktora studiju programmas „Literatūrzinātne” studenti tiek
aptaujāti, lai sekmētu studiju procesa pilnveidi.
Kopumā programma ir novērtēta pozitīvi. Atzīmētās problēmas atspoguļo cilvēcisko
faktoru (ir minēti atsevišķi pasniedzēji, vai nu kādam konkrētam studentam neizveidojas
komunikācija). Galvenās problēmas – izmantot jaunāko literatūru un aktuālo informāciju,
dažādos kursos pārskatīt studējošo patstāvīgā darba īpatsvaru, pilnveidot izvērtēšanas sistēmu,
rast iespējas pieaicināt vieslektorus.
2016./2017. st. g. pēc studējošo aptaujas analīzes var spriest:







docēšanas kvalitāti 78% vērtē augstu; 78% studiju kursa saturu un vertēšanas
prasības vērtē kā skaidras, loģiskas un saprotamas, 22% - daļēji saprotamas;
sadarbība ar pētnieciskā darba vadītāju notiek regulāri gan pēc darba vadītāja,
gan studējošā iniciatīvas;
vieslektoru skaits (gan Latvijas, gan ārzemju) ir apmierinošs;
studiju kursa saniedzamie rezultāti un mērķi ir skaidri 78%studējošo, 22% daļēji skaidri;
studējošie pauž, ka viņu viedoklis un priekšlikumi tiek ņemti vērā, kā arī vairāk
nekā puse uzskata, ka studējošie spēj ietekmēt studiju procesa norisi un
kvalitāti;
77% studējošo nodrošinājumu ar nepieciešamo literatūru un metodiskajiem
materiāliem vērtē kā pietiekamu, 33% - daļēji pietiekamu;
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vairāk nekā puse studējošo neiesaistās Erasmus+ aktivitātēs.

Studiju programmas „Literatūrzinātne” studējošo promocijas darbu aprobācija
2016./2017. studiju gadā
Nr.
p.k
1.

Uzvārds, vārds
Stikute Ilga

Studiju gads

Konferences

1. studiju gads

Zinātniskais seminārs „Kultūra un identitāte: reģionālais –
nacionālais – globālais”, Daugavpils, 2016. gada 25.
novembris. Tēma: Ingrīda Kupšāne „Trimdinieks svešumā G.
Janovska prozā” Koreferents: Ilga Stikute
Daugavpils Universitātes 59. Starptautiskā zinātniskā
konference 2017. gada 6.-7. aprīlis. Tēma: Koncepti „drosme”
un „bailes” K. Skujenieka tekstos

2.

Žukovs Sergejs

1. studiju gads

Zinātniskais seminārs „Kultūra un identitāte: reģionālais –
nacionālais – globālais”, Daugavpils, 2016. gada 25.
novembris. Tēma: Rudīte Rinkeviča „Rīga mūsdienu latviešu
bērnu prozā” Koreferents: Sergejs Žukovs
Daugavpils Universitātes 59. Starptautiskā zinātniskā
konference 2017. gada 6.-7. aprīlis. Tēma: Bībeles motīvi A.
Čaka dzejā: „Marijas iela” – „lūgšana”

3.

Kovaļkova Jeļena

1. studiju gads

Daugavpils Universitātes 59. Starptautiskā zinātniskā
konference 2017. gada 6.-7. aprīlis. Tēma: Artistic Word Of
George Shengeli’s Lyrics

4.

Antoņeviča Jeļena

2. studiju gads

Zinātniskais seminārs „Kultūra un identitāte: reģionālais –
nacionālais – globālais”, Daugavpils, 2016. gada 25.
novembris. Tēma: Maija Burima „Hibrīdtekstualitātes piemēri
latviešu literatūrā” Koreferents: Jeļena Antoņeviča

5.

Baranovska
Valentīna

2. studiju gads

Zinātniskais seminārs „Kultūra un identitāte: reģionālais –
nacionālais – globālais”, Daugavpils, 2016. gada 25.
novembris. Tēma: Žans Badins „Latvija 1917. – 1940. gada
padomju literatūrā” Koreferents: Valentīna Baranovska
Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes Starptautiskā
zinātniskā konference „XXVII Zinātniskie lasījumi”, 2017.
gada 26.-27. janvāris. Tēma: Мотив границы в
художественном сознании Рубена Дарио

6.

Kasparenoka Eva

2. studiju gads

Zinātniskais seminārs „Kultūra un identitāte: reģionālais –
nacionālais – globālais”, Daugavpils, 2016. gada 25.
novembris. Tēma: Sandra Meškova „Dzīves rakstu (life
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writing) tradīcija un A. Liepas daiļrade” Koreferents: Eva
Kasparenoka
Daugavpils Universitātes 59. Starptautiskā zinātniskā
konference 2017. gada 6.-7. aprīlis. Tēma: Literatūra un prese
padomju laikā: G. Repšes triloģija „Smagais metāls”
7.

Ļecka Dina

2. studiju gads

Zinātniskais seminārs „Kultūra un identitāte: reģionālais –
nacionālais – globālais”, Daugavpils, 2016. gada 25.
novembris. Tēma: Inese Valtere „Augusta Saulieša proza
Eiropas literatūras kontekstā” Koreferents: Dina Ļecka
Daugavpils Universitātes 59. Starptautiskā zinātniskā
konference 2017. gada 6.-7. aprīlis. Tēma: Identitātes
meklējumi Andreja Upīša romānā „Pēdējais latvietis”

8.

Geļfande Vera

2. studiju gads

Zinātniskais seminārs „Kultūra un identitāte: reģionālais –
nacionālais – globālais”, Daugavpils, 2016. gada 25.
novembris. Tēma: Elīna Vasiļjeva „Holokausta tēma latviešu
literatūrā: tradīcijas un novitāte”Koreferents: Vera Geļfande
Daugavpils Universitātes 59. Starptautiskā zinātniskā
konference 2017. gada 6.-7. aprīlis. Tēma: Как остановить
время? Мифы и история в творчестве Елены Катишонок

9.

Piņajevs Aleksejs

2. studiju gads

10.

Usevičs Sergejs

2. studiju gads

Daugavpils Universitātes 59. Starptautiskā zinātniskā
konference 2017. gada 6.-7. aprīlis. Tēma: Remaking As
Storymaking In Postmodern Literature

3. studiju gads

Zinātniskais seminārs „Kultūra un identitāte: reģionālais –
nacionālais – globālais”, Daugavpils, 2016. gada 25.
novembris. Tēma: Alīna Romanovska „Antona Austriņa prozas
autobiogrāfiskā paradigma” Koreferents: Sarmīte Buholce

11. Buholce Sarmīte

Daugavpils Universitātes 59. Starptautiskā zinātniskā
konference 2017. gada 6.-7. aprīlis. Tēma: Igaunijas un
Somijas kultūras dialogs Ādolfa Ersa tekstos
12.

Kazjukevičs Andris 3. studiju gads

Zinātniskais seminārs „Kultūra un identitāte: reģionālais –
nacionālais – globālais”, Daugavpils, 2016. gada 25.
novembris. Tēma: Valentīns Lukaševičs „Tautas un kultūras
Latgalē” Koreferents: Andris Kazjukevičs
Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes Starptautiskā
zinātniskā konference „XXVII Zinātniskie lasījumi”, 2017.
gada 26.-27. janvāris. Tēma: Повседневный мир, или Кто
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украл Рождество? (об одном русском переводе романа Г.
Сенкевича «В пустыне и в пуще»)
13. Možeiko Anastasija 3. studiju gads

Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes Starptautiskā
zinātniskā konference „XXVII Zinātniskie lasījumi”, 2017.
gada 26.-27. janvāris. Tēma: Культура повседневности в
романе Владимира Маканина „Асан”

14. Poļanska Jekaterina 3. studiju gads
15. Šnēgase Nataļja

3. studiju gads

2.5.9.5. Absolventu aptauju rezultāti un to analīze
Studiju programmas „Literatūrzinātne” efektīvas funkcionēšanas nodrošināšanai un
turpmākās attīstības sekmēšanai tiek uzturēti pastāvīgi kontakti ar absolventiem. Sadarbība
realizējas gan tiešā saziņā ar absolventiem, gan veicot aptaujas. Šāda veida kontakti nodrošina
atgriezenisko saikni ar darba tirgus dalībniekiem – diplomētiem speciālistiem. Aptauju rezultāti
un izteiktie ierosinājumi un priekšlikumi ļauj dinamiski reaģēt uz izmaiņām darba tirgū un
pieprasījumu.
Studiju programmas „Literatūrzinātne” absolventu pašreizējā nodarbošanās galvenokārt
ir saistīta ar Daugavpils Universitāti, kur viņi strādā par mācībspēkiem (12 mācībspēki),
bibliotēkas darbiniekiem (2), kā arī Daugavpils pilsētas ģimnāzijās un vidusskolās (3),
pamatskolā (1), Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā (2), Latvijas Kultūras akadēmijā (1) u.c.
2014. – 2015. studiju gadā doktora studiju programmu absolvēja 2 doktoranti: Sergejs
Poļanskis un Iveta Ratinīka. Uz programmas absolvēšanas brīdi doktora disertācijas gatavības
pakāpe – ap 75 %. Uzrakstītais disertācijas apjoms – 4 autorloksnes.
2015. – 2016. studiju gadā doktora studiju programmu absolvēja 2 doktoranti: Olesja
Ņikitina un Aļona Veličko. Uz programmas absolvēšanas brīdi doktora disertācijas gatavības
pakāpe – ap 75 %. Uzrakstītais disertācijas apjoms – 4 autorloksnes.
Pēc doktora studijām Sergejs Poļanskis ir sācis pildīt DU HF Svešvalodu katedras
vadītāja pienākumus. Pateicoties doktora studiju programmas „Literatūrzinātne”
metodoloģiskajiem un teorētiskajiem kursiem, viņš būtiski paaugstinājis savu profesionālo
līmeni svešvalodu un literatūras pasniegšanas sfērā, jo, gatavojoties zinātniskajiem semināriem,
viņam bija nepieciešams analizēt lielu avotu apjomu ne tikai latviešu, bet arī angļu, franču un
krievu valodā. Studiju procesā viņam izveidojās nepieciešami un noderīgi kontakti ar kolēģiem
no Rīgas, Kijevas, Parīzes un Lēvenas ne tikai personīgajā līmeni, bet arī ar ASV, Francijas,
Beļģijas, Vācijas, Ukrainas universitātēm institucionālajā līmenī. Visi šie kontakti veicina un
attīsta viņa vadīto Svešvalodu katedru. S. Poļanskis iesaistās zinātnes komunikācijas
pasākumos, tādējādi veicinot savu zināšanu pārnesi uz plašāku sabierību. Viņš organizē
Frankofonijas dienas Daugavpilī, vada nodarbības DU HF „Humanitārajā akadēmijā
jauniešiem”, pielāgojot savas akadēmiskās zināšanas un iemaņas skolēnu interesēm un
vajadzībām ar mērķi motivēt viņus svešvalodu un literatūras apguvei.
Iveta Ratinīka kopš 2008. gada 1. septembra ir Āgenskalna Valsts ģimnāzijas latviešu
valodas un literatūras skolotāja. Doktorantūras studiju laikā iegūtās akadēmiskās zināšanas viņa
izmanto literatūras un humanitāro zinātņu popularizēšanai plašākā sabiedrībā, ko apstiprina
šādas publikācijas:
•
Vai mēs esam gatavi Rainim? [problēmraksts rubrikā „Rainis un Aspazija 150”]// KDi,
2015.gada 5.marts, 12. – 13.lpp.
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•
Dvēseles tetovējumi (intervija ar mākslinieku R.Krutovu un dzejas kopa fotoprojektā)//
Lilit, 2014.gada februāris, 64.-68.lpp.
•

Dzejas kopa „Sieviešu dienas” www.satori.lv 2012.gada 8.martā

•
Dzejolis „tikai augustu vajag vēl pārdzīvot” //Audzinātājs, 2012.gada marts/aprīlis,
2.lpp.
•
Dzejoļi grāmatā „Junge Dichtung aus Lettland: Zweisprachiges Lesebuch”, izd.Verlad
Berlin 2013, 28.-32.
•

Dzejolis „Māsām” antoloģijā „Viens dzejolis; 2013”, Mansards, 2013., 100.lpp.

•

Maiga ziedu migla// 36.6, 2015.gada maijs, 2.-3.lpp. (dzeja un esejistiskas pārdomas)

•

Dzejas kopa Gaišas debesu strēmeles// domuzīme, 2015.gada 3.nr., 30.lpp.

•
Dzejas
kopa
„stenogrammas”//
satori,
http://www.satori.lv/raksts/10591/Iveta_Ratinika/Stenogrammas

2016.gada

8.janvāris,

Iveta Ratinīka aktīvi un ar lieliem panākumiem Latvijas mērogā iesaistās skolēnu un
studentu zinātniski pētniecisko darbu un kursadarbu literatūrā, kultūras vēsturē un filozofijā
konsultēšanā, vadīšanā un recenzēšanā (ievērojamākie sasniegumi – Edīte Feifere – 1.vieta
latviešu lit.zin sekcijā valsts zinātniski pētniecisko darbu lasījumos, Ieva Ozola – 2.vieta Rīgas
Zemgales priekšpilsētas zinātniski pētniecisko darbu lasījumos (zpd) literatūrzinātnes un
valodas sekcijā (2009), Alise Šīrante – 1.vieta Rīgā, 2.vieta Latvijā (2010), Kristīne Lapsa un
Matīss Bičušs – 3. vieta Rīgā) Anna Auzāne – 1.vieta Latvijas latviešu val.olimpiādē (2010).
Kaspars Ņesterovs (2.vieta Rīgā, 1. vieta Latvijā), Tīna Treimane (1.vieta Rīgā, 2. Vieta
Latvijā), Valters Spāre (3.vieta Rīgā, vēsture), 2012.gads – Anna Auzāne, Krista Belija 1.vieta
Latvijas zpd lasījumos literatūzinātnē, Annija Kaktiņa – 2.vieta Latvijas ZPD lasījumos
kulturoloģijā, Natālija Fučadži – 1.vieta un balva „Pūce” Latvijas ģimnāziju zpd lasījumos
Cēsīs, A.Auzāne – 1.vieta valsts latviešu valodas olimpiādē, N.Fučadži – 2.vieta
latv.val.olimpiādē rajonā), 2013.gadā – S.Zaula, S.Vilka 2.vieta Latvijas zpd lasījumos tieslietu
sekcijā, P.Kalnciema 2.vieta Latvijas zpd lasījumos angļu literatūrzinātnē, M.Rācene 2.vieta
Latvijas zpd lasījumos kulturoloģijā, I.Zolneroviča – 3.vieta Latvijas zpd lasījumos
literatūrzinātnē, A.Auzāne, N.Fučadži – dalīta 2.vieta Latvijas latviešu val.un lit.olimpiādē,
M.Šteina – 3.vieta Latvijas latviešu val.un lit.olimpiādē. 2014.gadā – A.Lipska – 1.v. Latvijas
latv.val.olimpiādē, S.Kuzma – 2.vieta Latvijas latv.val.olimpiādē. E.Andžāne – 1.v. Latvijas
zpd lasījumos literatūrzinātnē, A.Lipska – 2.vieta zpd lasījumos literatūrā, P.Beloglazova –
3.vieta zpd lasījumos literatūrā, J.Obrazcova – 1.v.zpd.lasījumos kulturoloģijā, E.Āboltiņa –
2.v. zpd kulturoloģijā, A.Adamoviča – 1.v.zpd tieslietās, Dž.Buidova un K.Marhlēvičs 1.v.zpd
pedagoģijā Cēsu valsts ģimn.lasījumos un „Pūces” balva (3.vieta Rīgas novada zpd lasījumos),
J.Bodnieks – 1.v.zpd lasījumos literatūrzinātnē un „Pūces” balva (3.vieta Rīgas novada zpd
lasījumos), A.A.Viņķelis – 2.v. Rīgas zpd lasījumos angļu valodā. 2015.gadā – R.Ķirķis
(1.v.pilsētas, 1.v. Latvijas ZPD lasījumos lit.zin.), V.Kalniņš (2.v. pilsētas, 2.v.valsts ZPD
lasījumos lit.zin.), R.Raudons (3.v. pilsētas zpd lasījumos mākslā), 1.v.zpd.lasījumos
politoloģijā valstī (Ezerlauka/Freimane), olimpiādes – Lipska (1.v.pilsētā, 1.v.valstī lat.val.un
lit), Ivanova K. (1.v.pilsētā, 2.v.valstī latv.val. un lit.), A.Brizga (3.v.pilsētā latv.val.un
li.olimpiādē), L.Tutāne (1.v.pilsētā, 2.v. Latvijas latv.val.un lit.olimp.9.kl.), E.Ruža (3.v.pilsētā,
3.v. Latvijas latv.val.un lit.olimp.9.kl.), E.Gailāne (3.v.pilsētā latv.val.olimp. 9.kl.),
Dž.Buidova, A.Bernards – laureāti O.Kalpaka eseju konkursā.
Doktorantūras laikā iegūtās zināšanas I. Ratinīka pielieto metodisko līdzekļu un
materiālu izstrādē, tādējādi sniedzot pienesumu inovācijām didaktikā. Viņa izstrādājusi
interaktīvus mācību materiālus „Ieskats latviešu jaunākajā dzejā”, scenārija autore un filmas
dalībniece (intervējusi autorus). Mācību līdzeklis tapis sadarbībā ar LVAVA ESF Nacionālās
programmas projektu „Latviešu valodas apguve vidējās izglītības pakāpē” ietvaros.
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I. Ratinīka ir sagatavojusi lekciju materiālu un vadījusi nodarbības Rakstnieku
savienības projektā „Rokpeļņa oktobris” 2015.gadā (vadījusi 5 nodarbību ciklu no 2015.gada
2.oktobra līdz 28.oktobrim).
Iveta Ratinīka ir daudzu nozīmīgu apbalvojumu laureāte, tādējādi apliecinot DU doktora
studiju programmas „Literatūrzinātne” augsto akadēmisko līmeni, kas devis impulsu novatorai
pedagoģiskai darbībai, integrējot tajā zinātnisko komponenti un popularizējot programmu un
DU literatūrzinātnes skolu Latvijā.
2010., 2012., 2013., 2014. gadā I. Ratinīka saņēmusi Izglītības un zinātnes ministrijas
pateicības/atzinības rakstus par skolēnu sagatavošanu valsts olimpiādei latviešu valodā.
2011. gadā saņemts IZM Pateicības raksts un UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas
specbalva. Projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas
apstākļos” gada konferences „Konkurētspējīgs pedagogs: personība, kompetence, iedvesma”
dalībnieku balsojumā skatītāju simpātiju balva.
2011 – nominācija „Spilgtākā debija” Latviešu literatūras gada balvas 2011 konkursā.
2014 – Ata Kronvalda balva par ilggadēju un ievērojamu ieguldījumu talantīgo skolēnu
izglītošanā un skolēnu zinātniski pētniecisko darbu vadīšanā.
2014 – Rīgas domes pateicība par radošu darbību pedagoģijā.
2015 – gadā nominācija „Eiropas gada cilvēks Latvijā”, fināliste.

2.5.9.6. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā
Doktora studiju programmas „Literatūrzinātne” studējošie aktīvi piedalās studiju
procesa organizēšanā un pilnveidošanā. Ikgadējā studējošo aptauja palīdz uzlabot programmas
kvalitāti un attīstību, kā arī veicina dialogu starp studējošajiem, programmā strādājošiem
docētājiem un programmas administrāciju.
Viena no doktora studiju programmas „Literatūrzinātne” aktivitātēm ir lektora prakse,
kurā doktora studiju programmā studējošie vada nodarbības maģistra un bakalaura
programmās. Šis process tiek plānots un realizēts sadarbībā ar zinātnisko vadītāju un
programmas administrāciju, tas nodrošina zinātnisko dialogu starp pētniekiem.
Kopējās zinātniskās aktivitātes, piemēram, zinātniskie lasījumi, konferences un
publikācijas palīdz kopā risināt aktuālās zinātniskās un pētnieciskās problēmas, plānot
pētnieciskos projektus un veicināt studiju programmu saskaņotību un attīstību.
Viena studiju programmas doktorante – Eva Kasparenoka – ir DU HF Domes locekle
un studiju virziena „Valodu un kultūras studijas, dzimtās valodas studijas un valodu
programmas” padomes locekle.

2.6. DOKTORA STUDIJU PROGRAMMA „VALODNIECĪBA”
2.6.1. STUDIJU PROGRAMMAS MĒRĶI UN UZDEVUMI
Mūsdienas universitātēm ir izvirzīti īpaši pienākumi un loma: ne tikai izglītības
sniegšana un jaunu zināšanu radīšana, bet, jo īpaši, jauno zinātnieku paaudzes veidošana un
akadēmiskās pēctecības nodrošināšana.
Valodniecība ir sazarojusies atsevišķās teorētisko pētījumu jomās, un viens no tās
apakšvirzieniem ir valodu pētījumi salīdzināmā un sastatāmā aspektā. Pieaug šādu pētījumu
nozīmība gan teorētiskā, gan praktiskā ziņā. Pētījumi kļūst vēl aktuālāki multilingvālā un
multikulturālā situācijā, kāda ir Eiropas Savienībā.
Daugavpils Universitātes lingvistu pētniecības virziens ir saistīts tieši ar kontrastīvajiem
pētījumiem, un DU nodrošina bakalaura un maģistra studiju programmas latviešu, krievu,
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angļufiloloģijā, kā arī citu valodu (franču, poļu, spāņu, vācu, zviedru ) apguvi. Jāņem vērā arī
Daugavpils un reģiona multietniskā un multikulturālā vide.
Programmas aktualitāti nosaka šādi faktori:


tālāka salīdzināmo un sastatāmo pētījumu kā svarīgas valodniecības apakšnozares
attīstība Latvijā;
 mūsdienu Eiropas, tai skaitā Baltijas valstu, valodu izpētes nepieciešamība;
 salīdzināmās un sastatāmās valodniecības attīstība, kas dod iespēju izprast nacionālo
pasaules ainu savdabīgumu un to savstarpējo saikni;
 akadēmiskā personāla attīstība atbilstoši reģiona vajadzībām.
DU doktora studiju programma valodniecībā ir veidota atbilstoši Latvijas Republikas
Augstskolu likuma, DU Satversmes un citu normatīvo aktu prasībām un nodrošina iespējas
akadēmiskās izglītības pilnveidošanai. Prasības doktora studiju programmai un promocijas
darbam noteiktas Zinātniskās darbības likumā (spēkā no 2005. gada 5. maija) un LR Ministru
kabineta 2005. gada 27. decembra noteikumos Nr. 1001 „Doktora zinātniskā grāda piešķiršanas
(promocijas) kārtība un kritēriji”.
Programmas vispārīgais mērķis ir iegūt starptautiski pielīdzināmu zinātņu doktora
grādu. Valodniecības nozares salīdzināmās un sastatāmās valodniecības apakšnozares doktora
studiju konkrētais mērķis ir sagatavot augsti kvalificētus zinātniekus un mācībspēkus
valodniecībā. Mērķis ir sasniedzams, realizējot šādus uzdevumus:
 nodrošinot doktorantiem iespēju sekmīgi apgūt studiju programmu un iegūt tai
atbilstošas kompetences;
 nodrošinot mūsdienu valodas parādību analīzes metodoloģiju apguvi, kas ļauj risināt
salīdzināmās un sastatāmās valodniecības konkrēto zinātnisko problēmu izpēti;
 pilnveidojot un padziļinot teorētiskās studijas tādā apjomā, kas ļauj analizēt konkrētas
zinātniskās problēmas plašā lingvistisko paradigmu kontekstā;
 sagatavojot doktorantus patstāvīgam, radošam zinātniskam darbam, iesaistot
zinātniskajās konferencēs Latvijā un ārvalstīs, sagatavojot publikācijas ievērojamākajos
lingvistiskajos žurnālos un zinātnisko rakstu krājumos, tādējādi atspoguļojot pētījuma
rezultātus;
 radot optimālus apstākļus doktorantiem izvirzīto uzdevumu īstenošanai: iespējas strādāt
bibliotēkās un arhīvos ārvalstīs, iespējas piedalīties projektos, apmaiņas programmās
u.c.;
 iesaistot doktorantus zinātnisko projektu izpildē;
 veidojot attieksmes, kas saistītas ar pētījumu veikšanu – precizitāti, atbildību,
korektumu.

2.6.2. IEGŪSTAMIE STUDIJU REZULTĀTI ZINĀŠANU, PRASMJU UN KOMPETENČU FORMĀ
Doktora studiju programma ir veidota tā, lai nodrošinātu patstāvīgā pētnieciskā darba
izstrādi ar zinātniski oriģinālu un pārbaudītu rezultātu iegūšanu salīdzināmās un sastatāmās
valodniecības apakšnozarē. Studiju laikā vienlaicīgi ar promocijas darba izstrādāšanu notiek
teorētiskās studijas un praktisko iemaņu apguve:






padziļināta teorētisko kursu apguve valodniecībā;
jaunāko valodniecības pētījuma metožu apguve un pielietošana praksē;
lektora, projektu izstrādātāja vai realizētāja, dažāda līmeņa studiju darbu vadītāja
pieredzes gūšana, piedaloties maģistra, bakalaura studiju programmu un pētniecisko
projektu realizācijā;
piedalīšanās ar referātiem starptautiskās zinātniskās konferencēs un semināros;
pētījuma rezultātu noformēšana un iesniegšana publicēšanai zinātniskajos izdevumos.
Jaunais zinātnieks
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spēj parādīt, ka pārzina un izprot
aktuālākās mūsdienu lingvistikas
paradigmas un teorētiskās nostādnes

pārvalda zinātniskā darba izstrādes
metodoloģiju un pētniecības metodes
lingvistikā

izprot salīdzināmās un sastatāmās
lingvistikas teorētiskās nostādnes:
- teksta analīzes principus
- nozīmes analīzes teorijas
- etnolingvistiskās attieksmes dažādu
valodu un tautas vēstures aspektā
- spēj veikt pētījumus starptautiskā līmenī
un kontekstā
zināšanas

 spēj kritiski izvērtēt un izvēlēties
zinātniskam pētījumam atbilstošas
metodes
 spēj veikt apjomīgu oriģinālu
pētījumu starptautiskā līmenī
 spēj iesaistīties zinātniskajā
komunikācijā par savu zinātniskās
darbības jomu ar sabiedrību kopumā
 spēj patstāvīgi paaugstināt savu
zinātnisko kvalifikāciju,
 spēj īstenot zinātniskus projektus,
vadīt pētnieciskus vai attīstības
uzdevumus
- sava pētījuma tēmas un metodoloģijas
pamatošana


spēj realizēt pētījumus,
veicot kritisku analīzi, sintēzi un
izvērtēšanu, starptautiskā līmenī
un kontekstā

spēj izvērtēt metodiku
atbilstību
izvēlētajam
zinātniskajam pētījumam vai
projektam

spēj patstāvīgi izvirzīt
pētījuma ideju, plānot, strukturēt
un vadīt zinātniskus projektus

kompetence

prasmes

Jaunajam zinātniekam ir izveidojušās noteiktas attieksmes:






atbildība par paša paveiktā pētnieciskā darba precizitāti un zinātnisko korektumu;
tieksme pilnveidoties atbilstoši savas zinātniskās darbības sfērai;
spēja uzņemties akadēmisku un profesionālu atbildību;
prasme pieņemt lēmumus sarežģītu akadēmisku un profesionālu uzdevumu plānošanai
un veikšanai;
koleģialitāte un komunikabilitāte.

2.6.3. STUDIJU PROGRAMMAS SATURS UN PLĀNS
Tabula 2.6.3.1. Doktora studiju programmas „Valodniecība (salīdzināmās un sastatāmās
valodniecības apakšnozare)” saturs
Kursa nosaukums

KP

Pārbaudes
forma

Individuālais pētniecības darbs un
promocijas darba izstrādāšana

100

6 iesk.

Docētāji

Obligātie kursi: 14 KP
Promocijas darba metodoloģija

dif.
ieskaite

2
4

dif.
ieskaite,
eksāmens

Valodniecības pētniecības virzieni
Semantika: nozīmes analīzes teorijas

2

dif.
ieskaite

Teorētiskais seminārs

6

3 dif.
ieskaites

Dr. philol., prof. M. Burima
Dr. philol., prof. V.Šaudiņa
Dr. philol., doc. N. Jundina

Dr. habil. philol,. prof. Z.Ikere
Dr. philol., prof. V. Šaudiņa
Dr. habil. philol,. prof. Z.Ikere
Dr. philol., prof. V.Šaudiņa
Dr. philol., asoc. prof.G. Sirica
Dr. philol., asoc. prof.
A.Kuzņecovs

Izvēles kursi: 6 KP
Valoda un tautas vēsture

2

dif.
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Dr. philol., prof. V.Šaudiņa

Mūsdienu etnolingvistika

ieskaite
dif.
ieskaite
dif.
ieskaite
dif.
ieskaite

2

Leksikogrāfija mūsdienu kultūrkontekstā
Diahronija baltu-slāvu sastatāmajos
pētījumos

2
2

Dr. philol., asoc. prof.
J. Koroļova
Dr. philol., doc. S. Polkovņikova
Dr. philol., asoc. prof.
A.Kuzņecovs

2.6.4. STUDIJU PROGRAMMAS ORGANIZĀCIJA
DU doktora studiju programma „Valodniecība” ir veidota atbilstoši doktora studiju
programmām un promocijas darbiem noteiktajām prasībām Zinātniskās darbības likumā (spēkā
no 2005. gada 5. maija), LR Ministru kabineta 2005. gada 27. decembra noteikumos Nr. 1001
„Doktora zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas) kārtība un kritēriji” un citu normatīvo aktu
prasībām.
Doktora studiju programma ir organiski saistīta ar bakalaura un maģistra studiju
programmām, visas šīs programmas veido viengabalainu DU akadēmiskās izglītības sistēmu
valodniecībā.
Atšķirībā no bakalaura studiju programmas (pamatā ir valodas sistēmas un valodas
vēstures izpēte) un maģistra studiju programmas (pamatā ir lingvistikas teorijas izpēte), DU
doktora studiju programmai ir teorētiska ievirze, un tās pamatā ir pasaules ainas atspoguļošanās
nacionālajās valodās un to salīdzināmie un sastatāmie aspekti. Tai pat laikā tās ir pētniecībā
balstītas studijas un patstāvīgi pētījumi.
Programma sastāv no teorētiskiem lekciju kursiem, semināriem un promocijas darba
izstrādes. Lekciju kursi un semināri iedalāmi divās grupās: obligātie kursi, obligātās izvēles
kursi.
Pilna un nepilna laika studijas doktora studiju programma atbilst 120 kredītpunktiem:


individuālais pētniecības darbs un promocijas darba izstrādāšana – 92 kredītpunkti;



obligātie kursi – 22 kredītpunkti;



obligātās izvēles kursi – 6 kredītpunkti.

Obligātajos kursos iekļauti tādi pamatkursi kā „Valodniecības pētniecības virzieni”,
„Semantika: nozīmes analīzes teorijas”, „Promocijas darba metodoloģija”, „Teorētiskais
seminārs”. Šo kursu mērķis ir sagatavot doktorantus tādā līmenī, lai viņi spētu brīvi orientēties
mūsdienu valodniecības metodoloģiskajos virzienos un doktora pētījuma metodoloģiskās bāzes
izveidē. Teorētiskais seminārs notiek trīs semestrus un tā mērķis ir veidot doktoranta pētījuma
metodoloģisko bāzi, apzināt pētījuma avotus un aktualitātes sastatāmās un salīdzināmās
lingvistikas u. c. jomās doktoranta izvēlētajā pētniecības virzienā, aktualizējot arī angļu valodas
nozīmi un izmantošanu studiju un pētījumu veikšanas procesā.
Izvēles kursos aplūkoti ar salīdzināmo un sastatāmo valodniecību saistītie kursi:
„Valoda un tautas vēsture”, „Mūsdienu etnolingvistika”, „Leksikogrāfija mūsdienu
kultūrkontekstā”, „Diahronija baltu-slāvu sastatāmajos pētījumos”.
Šo kursu galvenais uzdevums ir vispusīga salīdzināmo un sastatāmo valodu vienību un
kategoriju, kā arī valodu pasaules ainu izpēte. Tas viss ļauj aplūkot konkrēto nacionālo valodu
plašā kultūras kontekstā un zināmā mērā noteikt pētāmās parādības vietu kultūras vērtību
sistēmā.
Promocijas darbs ir patstāvīgs oriģināls pētījums par kādu aktuālu zinātnisku problēmu
salīdzināmajā un sastatāmajā valodniecībā. Promocijas darba izstrādes stratēģijai un tehnikai
paredzēts kurss “Promocijas darba metodoloģija”.
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Promocijas darba galvenie posmi:
I studiju gads – materiālu vākšana zinātniskajam pētījumam un zinātnisko darbu kopuma
apguve par pētāmo problēmu, promocijas darba koncepcijas galīga noformulēšana, viena vai
divu rakstu sagatavošana publicēšanai par promocijas darba atsevišķiem jautājumiem.
II studiju gads – materiālu papildināšana zinātniskajam pētījumam,promocijas darba daļas
izstrāde, divu vai triju rakstu par promocijas darba nozīmīgākajiem jautājumiem iesniegšana
publicēšanai, uzstāšanās vienā vai divās starptautiskās zinātniskās konferencēs ar veiktā
pētījuma materiālu analīzi. Promocijas darba uzrakstītās daļas apspriešana katedras sēdē vai
Valodniecības programmas padomes sēdē.
III studiju gads – promocijas darba izstrāde, promocijas darba teksta sagatavošana apspriešanai,
divu vai triju rakstu par promocijas darba pamatjautājumiem iesniegšana publicēšanai,
uzstāšanas vienā vai divās starptautiskās zinātniskās konferencēs par veikto pētījumu.
Studiju laikā doktorantam nepieciešams publicēt vismaz piecus rakstus (divi no tiem
var būt iesniegti publicēšanai) vispāratzītos recenzējamos zinātniskajos žurnālos (izdevumos),
kas iekļauti Latvijas Zinātnes padomes apstiprinātajā zinātnisko izdevumu sarakstā.
Doktora studiju noslēgumā Valodniecības programmas padomē tiek izvērtēti un
apspriesti studiju pētnieciskā darba rezultāti, un tiek pieņemts lēmums ar ieteikumu iesniegt
darbu aizstāvēšanai vai turpināt tā pilnveidošanu noteiktā laika posmā.

2.6.5. IMATRIKULĀCIJAS NOTEIKUMI
Pamatnosacījums imatrikulācijai ir maģistra grāds filoloģijā un tai radniecīgās nozarēs
vai tam pielīdzināma augstākā izglītība, kā arī jākārto šādi pārbaudījumi:




vispārīgā valodniecība;
svešvaloda (angļu, vācu vaifranču);
referāts par pētījuma tēmu.

2.6.6. STUDIJU PROGRAMMAS PRAKTISKĀ ĪSTENOŠANA
2.6.6.1. Izmantojamās studiju metodes un formas
Studiju programmas realizācijāizmantotās metodes un formas nosaka programmas
specifika. Doktora studiju nozīmīgākās darba formas ir individuālais studiju un pētniecības
darbs, bet studiju darbā tiek izmantotas daudzveidīgas formas un metodes: lekcijas, semināri
un zinātniskas diskusijas, patstāvīgas zinātniskās literatūras studijas, empīriskā materiāla
vākšana, referāti, prezentācijas, rakstu sagatavošana, promocijas darba izstrāde.
Studiju kursos tiek izmantotas pētnieciskās un interaktīvās metodes, kā arī moderno
tehnoloģiju piedāvātās iespējas (piem.,e-studijas MOODLE vidē, Web CT).
Visu izmantoto studiju formu un metožu galvenais mērķis ir veicināt analītiskās un
kritiskās domāšanas attīstību.
2.6.6.2. Prakse
Studiju programmā prakse nav paredzēta.

2.6.7. VĒRTĒŠANASSISTĒMA
Vērtēšanas pamatprincipi ir izstrādāti atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem par
valsts akadēmiskās izglītības standartu Nr. 240, kas ietver šādus kritērijus:
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vērtēšanas atklātības princips – atbilstoši izvirzītajiem studiju programmu mērķiem un
uzdevumiem, kā arī studiju kursu mērķiem un uzdevumiem augstskola ir noteikusi
prasību kopumu studiju rezultātu vērtēšanai;



vērtējuma obligātuma princips – nepieciešams iegūt pozitīvu vērtējumu par visa studiju
programmas satura apguvi;



vērtējuma pārskatīšanas iespēju princips – augstskola nosaka iegūtā vērtējuma
pārskatīšanas kārtību;



vērtēšanā izmantoto pārbaudes veidu dažādības princips – programmas apguves
vērtēšanā izmanto dažādus pārbaudes veidus.
Studiju rezultātus vērtē 10 ballu skalā (pozitīvs vērtējums: 10 – 4 balles).
Tātad studējošo zināšanu un individuālās sekmības vērtēšanā tiek ņemti vērā trīs kritēriji:
1) kvalitātes kritērijs (atzīmes atsevišķos studiju kursos),
2) kvantitatīvais kritērijs (iegūtais kredītpunktu skaits),
3) integrētais kritērijs (vidējā svērtā atzīme).

Vērtēšanas kritēriji, metodes un prasības kredītpunktu iegūšanai ir izklāstīti studiju
kursu aprakstos.
Lai studiju procesā nodrošinātu studiju programmas rezultātu sasniegšanu paredzētajā
laikā, notiek starprezultātu pārbaude. Parasti šādi pārbaudījumi ietver ziņojumus semināros,
referātus, testus, esejas, prezentācijas, pastāvīgos darbus, piedalīšanos diskusijās u.c.
Studiju kursu aprakstos ir iekļautas prasības doktora studiju kursu apguvei un pārbaudes
formas, kuras definē studiju kursa docētājs un apstiprina DU Studiju padome. Ar atzīmi tiek
vērtēti visi studiju kursi (diferencētās ieskaites 10 ballu sistēmā, eksāmeni tiek kārtoti tikai
studiju kursā „Valodniecības pētniecības virzieni”).
Studiju kursam „Individuālā pētniecības darba un promocijas darba izstrāde”, kas ir ļoti
būtisks un kurā doktorants var apliecināt savas analītiskās, radošās un pētnieciskās spējas un
zinātnisko atziņu lietošanas prasmi, izstrādāti īpaši vērtēšanas kritēriji*:
I st. gads 1. sem.
ValoD112 Individuālais pētniecības darbs, promocijas darba izstrāde I, 12 KP:
1)
zinātniskās pamatliteratūras par pētāmo tēmu apguve un analīze;
2)
izstrādāts izvērsts plāns, kas pamato promocijas darba koncepciju;
3)
lingvistiskā materiāla vākšana promocijas darba izstrādei.
I st. gads 2. sem.
ValoD113 Individuālais pētniecības darbs, promocijas darba izstrāde II, 12 KP:
1)
zinātniskās pamatliteratūras par pētāmo tēmu apguve un analīze;
2)
promocijas darba lingvistiskā materiāla vākšana un apstrāde;
3)
izstrādāts un iesniegts publicēšanai vismaz 1 zinātniskais raksts** par promocijas
darba tēmu;
4)
referāts vismaz 1 starptautiskā zinātniskā konferencē.
II st. gads 3. sem.
ValoD087 Individuālais pētniecības darbs, promocijas darba izstrāde III, 18 KP:
1)
zinātniskās literatūras par pētāmo tēmu apkopošana;
2)
promocijas darba lingvistiskā materiāla papildināšana un apstrāde;
3)
izstrādāts un iesniegts publicēšanai vismaz 1 zinātniskais raksts par promocijas darba
nozīmīgākajiem jautājumiem;
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4)

referāts vismaz 1 starptautiskā zinātniskā konferencē.

II st. gads 4. sem.
ValoD088 Individuālais pētniecības darbs, promocijas darba izstrāde IV, 18 KP:
1)
promocijas darba daļas izstrāde (40 % no promocijas darba apjoma);
2)
izstrādāts un iesniegts publicēšanai vismaz 1 zinātniskais raksts par promocijas darba
nozīmīgākajiem jautājumiem;
3)
referāts vismaz 1 starptautiskā zinātniskā konferencē;
4)
iesniegta promocijas darba izstrādātā daļa apspriešanai*** struktūrvienībā vai
Valodniecības programmas padomes sēdē.
III st. gads 5. sem.
ValoD114 Individuālais pētniecības darbs, promocijas darba izstrāde V, 20 KP:
1)
promocijas darba daļas izstrāde (30 % no promocijas darba apjoma);
2)
izstrādāts un iesniegts publicēšanai vismaz 1 zinātniskais raksts par promocijas darba
pamatjautājumiem;
3)
referāts vismaz 1 starptautiskā zinātniskā konferencē;
4)
materiālu apkopošana.
III st. gads 6. sem.
ValoD115 Individuālais pētniecības darbs, promocijas darba izstrāde VI, 20 KP:
1) promocijas darba daļas izstrāde (30 % no promocijas darba apjoma);
2) izstrādāts un iesniegts publicēšanai vismaz 1 zinātniskais raksts par promocijas darba
nozīmīgākajiem jautājumiem;
3) referāts vismaz 1 starptautiskā zinātniskā konferencē;
4) promocijas darba teksta sagatavošana un iesniegšana apspriešanai struktūrvienībā vai
Valodniecības programmas padomes sēdē.
*Kritēriji izstrādāti pēc akreditācijas ekspertu ieteikumiem DSP Valodniecība.
** Raksts recenzējamos zinātniskajos un/vai datu bāzēs iekļautos izdevumos.
*** Apspriešana paredz izvērstu padarītā darba prezentāciju (30 min.) un diskusiju.
Par studiju un pētnieciskā darba rezultātiem, analizējot individuālā plāna izpildi,
doktorants reizi gadā atskaitās Valodniecības programmas padomei, kurā tiek vērtēta
rezultātu atbilstība studiju programmai un sniegti ieteikumi.

2.6.8. STUDIJU PROGRAMMAS PERSPEKTĪVAIS NOVĒRTĒJUMS
2.6.8.1. Studiju programmas atbilstība akadēmiskās/profesionālās izglītības standartam
DU doktora studiju programma Valodniecība atbilst Latvijas Republikas Augstskolu
likuma, DU Satversmes, Zinātniskās darbības likuma(spēkā no 2005. gada 5. maija) un LR
Ministru kabineta 2005. gada 27. decembra noteikumu Nr. 1001 „Doktora zinātniskā grāda
piešķiršanas (promocijas) kārtība un kritēriji” prasībām.
2.6.8.2. Studiju programmas atbilstība profesijas standartam
Nav paredzēts.
2.6.8.3. Studiju rezultātu un programmas salīdzinājums ar līdzīgām studiju programmām
Latvijā (1) un Eiropas Savienības valstīs (2)
Doktora studiju programmas būtiski atšķiras ne tikai dažādās valstīs, bet arī dažādās
universitātēs. Pamatatšķirība izpaužas tādējādi, ka vienā daļā universitāšu ir lekciju un semināru
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veida studiju programma, savukārt citās universitātēs doktoranti vairāk strādā patstāvīgi pēc
noteiktas programmas, doktorantu un docētāju tikšanos galvenokārt aprobežojot tikai ar
konsultācijām. Visbeidzot, ir universitātes, kurās abi nosauktie doktorantu sagatavošanas veidi
tiek apvienoti, bet kontaktnodarbības tiek organizētas galvenokārt kā teorētiskie semināri par
valodniecības problēmjautājumiem.
Doktora studiju programmas salīdzinājumam ar Latvijas augstskolām ir izvēlēta
Latvijas Universitāte, jo tā ir Latvijas vadošā universitāte humanitārajā jomā un ir devusi lielu
ieguldījumu lingvistikas attīstībā.
Tabula 2.6.8.3.1.Daugavpils Universitātes un Latvijas Universitātes programmu salīdzinājums
Latvijas Universitāte

Daugavpils Universitāte

*Piedāvā
doktora
studiju
programmu * Piedāvā doktora studiju programmu
„Valodniecība”
(vispārīgā
valodniecība, „Valodniecība” (salīdzināmā un sastatāmā
salīdzināmā un sastatāmā valodniecība, lietišķā valodniecība)
valodniecība, latviešu sinhroniskā un diahroniskā
valodniecība; baltu, ģermāņu, romāņu, slāvu,
somugru valodniecība; klasiskā filoloģija)
*Studiju ilgums 3 gadi pilna laika studijas, 4 gadi *Studiju ilgums 3 gadi pilna laika studijas, 4 gadi
nepilna laika studijas
nepilna laika studijas
*Apjoms kredītpunktos 144 KP

*Apjoms kredītpunktos 120 KP (180 ECTS)

*Studiju programmu veido obligātie kursi 126 KP *DU programmu veido obligātie kursi 21 KP,
(t. sk. 80 KP promocijas darbs) un izvēles kursi 18 obligātie izvēles kursi 6 KP un individuālais
KP
pētniecības darbs (t. sk. promocijas darbs) 93 KP

Secinājumi:


programmas ir līdzīgas struktūras ziņā, atšķirības nosaka DU programmas ievirze
salīdzināmajā un sastatāmajā valodniecība;



LU dod plašākas iespējas obligātās izvēles daļā, DU tās ierobežo studējošo daudzums;



LU programmā doktoranti apgūst valodniecības teoriju un iesaistās arī doktorantūras
skolā „Letonika un starpkultūru pētījumi” un pedagoģiskajā darbā.

Doktora studiju programma salīdzināta ar doktora studiju programmām ES valstīs:
Adam Mickiewicz University (Poland, Poznań) un Graduate School Empirical and Applied
Linguistics (Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Vācija); izmantoti interneta resursi:
http://www. Amu.edu.pl;
http://www.uni-muenster.de/Promotionskolleg-Sprachwissenschaft/e.
Tabula 2.6.8.3.2.Daugavpils Universitātes un Adama Mickeviča Universitātes programmu
salīdzinājums
Adam Mickiewicz University (UAM)

Daugavpils Universitāte
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* Piedāvā doktora studiju programmu *Piedāvā doktora studiju programmu „Valodniecība
valodniecībā poļu un klasiskās filoloģijas (salīdzināmā un sastatāmā valodniecība)”
nodaļā un moderno valodu nodaļā

*Studiju ilgums 4 gadi (8 semestri)

*Studiju ilgums 3 gadi pilna laika studijas, 4 gadi
nepilna laika studijas

*Apjoms kredītpunktos 180 ECTS
*Studiju programmu veido lekcijas un semināri
(katru studiju gadu 4 vispārīgi teorētiski kursi,
ieskaitot 1 kursu izvēlētajā specializācijā),
individuālais pētnieciskais darbs

*Apjoms kredītpunktos 120 KP (180 ECTS)
*DU programmu veido obligātie kursi 21 KP,
obligātie izvēles kursi 6 KP un individuālais
pētniecības darbs (t.sk. promocijas darbs) 93 KP

Secinājumi:




UAM doktoranti ir virzīti strādāt patstāvīgi, taču katram doktorantam tiek veidots
individuāls plāns, kas paredz pētnieciskos un studiju uzdevumus, kā arī pedagoģiskās
aktivitātes augstskolā;
UAM doktoranti iegūst zinātnieka, kas var piedalīties projektos, vadīt un piedalīties
zinātniskās diskusijās, un augstskolas mācībspēka prasmes un iemaņas;
Promocijas darba izstrādei UAM un DU atvēlēta liela programmas daļa.

Tabula 2.6.8.3.3. Daugavpils Universitātes un GSE programmu salīdzinājums
Graduate School Empirical and Applied Daugavpils Universitāte
Linguistics (GSE)
* Piedāvā starpdisciplināru doktora studiju Piedāvā doktora studiju programmu „Valodniecība
programmu ar uzsvaru lingvistikā
(salīdzināmā un sastatāmā valodniecība)”
*Studiju ilgums 3 gadi (6 semestri, nepilna *Studiju ilgums 3 gadi pilna laika studijas, 4 gadi
laika studijās 12 semestri)
nepilna laika studijas
*Apjoms kredītpunktos 180 ECTS

*Apjoms kredītpunktos 120 KP (180 ECTS)

*Studiju programmu veido individuāli plānoti *DU programmu veido obligātie kursi 21 KP,
10 ECTS, izvēles kurss (mācīšana, lekciju obligātie izvēles kursi 6 KP un individuālais
lasīšana, publicēšana) 8 ECTS, izvēles kurss pētniecības darbs (t.sk. promocijas darbs) 93 KP
(zinātnisko aktivitāšu organizēšana un
papildstudijas) 12 ECTS un disertācija kādā no
lingvistikas jomām

Secinājumi:




GSE ir lielāka pārraudzība disertācijas izstrādē, tiek veidots detalizēts plāns, notiek
doktorantu kolokvijs disertācijas pieteikuma aizstāvēšanai (1. Sem. Beigās), pārskats 3.
Sem. Un 5. Sem.
GSE doktoranta darbu pārrauga divi fakultātes docētāji;
Promocijas darba izstrādei GSE un DU atvēlēts līdzvērtīgs apjoms kredītpunktos.
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Apkopojot programmu salīdzinājumu, varam secināt, ka doktorantūras studiju
programmas uzbūve ir visai līdzīga, tomēr redzamas arī atšķirības, un proti,
1) DU programmai ir noteikta ievirze – salīdzināmā un sastatāmā valodniecība,
2) kaimiņvalstu augstskolās studiju programmas apjoms kredītpunktos ir gan tāds pats kā DU
(180 ECTS), gan arī lielāks (240 ECTS),
3) studiju programmas virzītas uz doktoranta patstāvīgo darbu, tomēr pastiprinot pārraudzību
promocijas darba izstrādē, ko piedāvā arī DU studiju programma.
Salīdzinājums rāda, ka studiju programma piedāvā aptuveni tādu pašu sagatavotību kā
citās valstīs Eiropā.

2.6.9. STUDĒJOŠIE
2.6.9.1. Studējošo skaits
Doktora studiju programma ir DU realizēto filoloģijas bakalaura un maģistra studiju
programmu turpinājums, tāpēc studējošo kopskaits, pamatstudiju un augstākā līmeņa
studējošos ieskaitot, piem., 2009./2010. Bija 330 studējošie (tai skaitā 268 bakalaura un 62
maģistra programmu studējošie). Doktorantūrā studēja 6 doktoranti.2013./2014. st. g. studēja 7
doktorantes.
2011./2012. un 2012./2013. Studiju gadā studēja pa 10 doktorantiem. 2011./2012. st.g.
doktorante Diāna Rubene studēja ERASMUS apmaiņas programmā Lodzas Universitātē.
Tabula 2.6.9.1.1.Studējošo skaits studiju programmā „Valodniecība” (2012–2015)
Kopā
studē

Studentu skaits pa studiju gadiem

Eksmatrikulēto
Absolventu
skaits
skaits
(atbirums)

1.

2.

3.

4.

2011.g.

1

5

3

-

8

1

2012.g.

2

2

6

-

10

1

-

2013.g.

3

2

2

7

6

-

2014. g.

3

2

-

7

2

-

2015.g.

1

2
(1 AK)
2

2

-

5

2

-

2016.g.

1

-

3

-

4

1

1

2017. g.

1

1

-

-

2

2

2.6.9.2. Pirmajā studiju gadā imatrikulēto studējošo skaits
2011. g.
1
2012.g.
2
2013. g.
3
2014. g.
3
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2015. g.
2016. g.
2017. g.

1
1
1

2.6.9.3. Absolventu skaits
2011. g.
2012.g.
2013. g.
2014. g.
2015.g.
2016.g.
2017.g.

1
1
6
2
2
1
2

Programmu absolvējuši 12; 2012. gadā 1, 2013. gadā 6 studējošie, 2014.–2016. g. katru
gadu pa 2 absolventiem, no tiem lielākā daļa strādā DU Latviešu valodas katedrā, Rusistikas un
slāvistikas katedrā, Angļu filoloģijas un translatoloģijas katedrā un Svešvalodu katedrā.
2.6.9.4. Studējošo aptauju rezultāti un to analīze
Lai iesaistītu studējošos studiju procesa un tā kvalitātes pilnveidē, tiek izmantotas gan
aptaujas, gan diskusijas par studiju kursu saturu un studiju procesa organizāciju. Šāda
sadarbības forma veicina un uzlabo studiju procesu, palīdz to optimizēt.
Katra studiju gada beigās tiek veiktas studējošo aptaujas (5 ballu sistēmā, kopš
2014./2015. st. gada elektroniski aizpildāma anketā) par studiju programmu. Studējošie vērtē
studiju kursa svarīgumu, docēšanas kvalitāti, nepieciešamās izmaiņas kursa apjomā, kā arī
studiju programmas realizāciju kopumā, sadarbību ar mācībspēkiem, studiju programmas
nodrošinājumu ar literatūru, vieslektoriem u. c. un izsaka priekšlikumus studiju programmas
kvalitātes uzlabošanā.
No 2010./2011. līdz 2015./2016. st. g. aptaujā piedalījušies 50 – 100 % doktorantu. Tā
2010./2011. un 2012./2013. st. g. studiju kursa svarīgumu un docēšanas līmeni studējošie
vērtēja ar 5 ballēm, studiju programmas realizāciju kopumā, sadarbību ar mācībspēkiem,
studiju programmas nodrošinājumu ar literatūru, vieslektoriem raksturoja kā labu un teicamu.
2013./2014. st. g. aptaujāti visi doktoranti (100%). Kopumā izvēlētā studiju programma
apmierinājusi lielāko daļu doktorantu (72%), par veiksmīgāko studiju procesā atzīta dalība
zinātniskajās konferencēs un zinātniskajos konkursos, pētnieciskās kompetences
paplašināšanās un zinātniskā sadarbība. Augstākais vērtējums ir arī docēšanas līmenim un
sadarbībai ar mācībspēkiem. Līdzīgs vērtējums arī 2014./2015. st. gadā.
2015./2016. st. gadā docēšanas kvalitāte un vērtēšanas prasības atzītas par augstām;
studiju kursos sasniedzamie rezultāti vērtēti kā skaidri, saprotami; studējošie var ietkmēt studiju
procesu un saturu u. c.
2010./2011.– 2015./2016. st. g. aptauju analīze kopumā ļauj secināt:
 ka programmas docētāji ir augsta līmeņa speciālisti savā jomā, ka tā ir laba skola
topošajiem doktoriem;
 sadarbība ar pētnieciskā darba vadītājiem notiek regulāri, taču to galvenokārt iniciē
promocijas darba zinātniskie vadītāji;
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 nodrošinājums ar vieslektoriem ir drīzāk pietiekams, jo ir iespēja klausīties citvalstu
valodniekus un iepazīties ar viņu pētījumu metodoloģiju un aktualitātēm;
 visbiežāk izmantotie literatūras avoti studiju laikā ir periodiskie izdevumi, uzziņu
literatūra, nozaru literatūra, elektroniskās datu bāzes un citi internetresursi, kā arī
daiļliteratūra;
 docētāji ir atklāti diskusijai, piedāvājot brīvākas komunikācijas formas un padziļinātāku
ieskatu tēmās, kas ir aktuālas studējošajiem;
 studējošie var iniciēt jaunu vai citu lekciju formātu, apspriest aktuālas problēmas, kas
radušās individuālā pētījuma rakstīšanas laikā;
 nodrošinājums ar studijām nepieciešamo literatūru un metodiskajiem materiāliem ir
labs.
2016./2017. st. g. aptauju analīze ļauj secināt:




studējošos apmierina programmas kopējā struktūra, sasniedzamie rezultāti ir skaidri,
studiju kursu saturs, vērtēšanas un patstāvīgā darba apjoma prasības raksturotas kā
skaidras, loģiskas un pamatotas,
sadarbība ar zinātniskā darba vadītāju ir regulāra un pēc vadītāja iniciatīvas (gan tieša
komunikācija, gan sarakste).

2.6.9.5. Absolventu aptauju rezultāti un to analīze
Studiju programmas „Valodniecība” efektīvas funkcionēšanas nodrošināšanai un
turpmākās attīstības sekmēšanai tiek uzturēti pastāvīgi kontakti ar absolventiem. Sadarbība
realizējas gan tiešā saziņā ar absolventiem, gan veicot aptaujas. Šāda veida kontakti nodrošina
atgriezenisko saikni ar darba tirgus dalībniekiem – diplomētiem speciālistiem. Aptauju rezultāti
un izteiktie ierosinājumi un priekšlikumi ļauj dinamiski reaģēt uz izmaiņām darba tirgū un
pieprasījumu.
Studiju programmas „Valodniecība” absolventu pašreizējā nodarbošanās galvenokārt ir
saistīta ar Daugavpils Universitāti, kur viņi strādā par mācībspēkiem (8 mācībspēki), kā arī
Baltijas Starptautiskajā akadēmijā (2), Latvijas Universitātē (1), Rēzeknes Tehnoloģiju
akadēmijā (1), Rīgas Tehniskās universitātes filiālē (1), kā arī Daugavpils skolās u. c.
Absolventi vērtē studiju programmas saturu darba tirgus izvirzītajām prasībām kā
pilnīgi atbilstošu, kas ietekmējusi arī pašu absolventu profesionālo karjeru; teicami novērtēta
sadarbība ar mācībspēkiem, teicami un labi vērtēts studiju informatīvi tehniskais
nodrošinājums. Par studiju programmas stiprajām pusēm ir atzīts programmas saturs,
personāla akadēmiskā kompetence, studiju kursu kvalitāte, docētāju un vadības atsaucība un
fleksibilitāte, auditoriju darba un patstāvīgā darba līdzsvars, iespēja aprobēt pētījuma rezultātus
DU konferencēs; programmas vājās puses ir vieslektoru īpatsvars programmā.
Kā izriet no aptauju rezultātiem un atsauksmēm, doktora studiju programmas
„Valodniecība” absolventu sagatavotība darba tirgum Latvijā un pasaulē ir vērtējama kā laba,
viņiem piemīt mērķtiecība darbā, atbildības sajūta, disciplinētība, iniciatīva darbā, vēlme
pilnveidoties, spēja strādāt ar cilvēkiem u.c.
2013./2014. st. gadā programmu absolvējušas 2 doktorantes (abas absolventes turpina
darbu Daugavpils skolās). Aptauja veikta tiešā saziņā ar absolventēm. Pozitīvi vērtēta sadarbība
ar docētājiem (ar promocijas darbu vadītājiem – vērtēta kā teicama), programmas saturs un
akadēmiskā personāla kompetence, iespēja aprobēt pētījuma rezultātus konferencēs.
2014./2015. st. gadā programmu absolvējušas 2 doktorantes (absolventes turpina darbu
skolā un apkalpojošā sfērā). Aptauja veikta tiešā saziņā ar absolventēm. Ļoti pozitīvi vērtēta
sadarbība ar docētājiem (īpaši ar promocijas darbu vadītājiem – tā vērtēta kā teicama), studiju
programma kopumā, kā arī akadēmiskā personāla kompetence un studiju kursu kvalitāte,
iespēja piedalīties zinātniskajās aktivitātēs.
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2015./2016. un 2016./2017. st. gadā programmu absolvējušas 3 doktorantes
(absolventes turpina darbu DU). Aptauja veikta arī tiešā saziņā ar absolventēm. Ļoti pozitīvi
vērtēta sadarbība ar docētājiem, studiju programma kopumā, studiju kursu kvalitāte,
akadēmiskā personāla kompetence un zinātniskās aktivitātes.
2.6.9.6. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā
Studiju programmas „Valodniecība” vadībā tiek ievēroti demokrātijas principi un ir
skaidri noteiktas administratīvā, akadēmiskā personāla un studējošo savstarpējās attiecības.
Studējošie ir iesaistīti dažādu lēmumu pieņemšanas procesā un studiju pilnveidošanā, kas norit
divējādi:
1) tieši –studējošajiem ir iespēja novērtēt studiju programmu un studiju kursus pēc
noteiktiem kritērijiem (studiju kursa saturs, norise, prasības, docētāju attieksme utt.);
šajā gadījumā studējošie ar noteiktiem priekšlikumiem un iebildumiem, kas radušies
saistībā ar iepriekš minētajiem jautājumiem, var vērsties pie programmas direktora vai
fakultātes administrācijas, kā arī tiekoties ar Valodniecības programmas padomi vai
katedrām;
2) pastarpināti studiju procesa pilnveidošanā studējošie iesaistās, sniedzot ikgadējās
aptaujās savus ieteikumus vai izsakot kritiskas piezīmes par studiju procesu. Studējošo
rekomendācijas vienmēr tiek apsvērtas un pēc iespējas respektētas (kā tas, piem., tika
darīts, sagatavojot studiju programmu reakreditācijai vai arī plānojot nodarbību sarakstu
un sesijas grafiku).
Ikgadējās aptaujās studējošie ļoti pozitīvi vērtē iespēju noskaidrot jautājumus
individuāli gan pie docētājiem, gan programmas direktora.

3. KOPSAVILKUMS PAR STUDIJU VIRZIENA ATTĪSTĪBAS PLĀNIEM
3.1. STUDIJU VIRZIENA ATTĪSTĪBAS PLĀNS
3.1.1. Studiju virziena SVID analīze
Tabula 3.1.1.1. Studiju virziena SVID analīze
Stiprās puses
Studiju process
 Studiju virziens ir mērķtiecīgi orientēts uz
Austrumlatvijas un Daugavpils
multikulturālajam un polilingvālajam
reģionam tipisko salīdzināmo un sastatāmo
pieeju studiju programmu izveidē, ieņemot
valodas, literatūras un kultūras studiju
komparatīvo un kontrastīvo nišu Latvijas
humanitārajās zinātnēs.
 Nodrošināta iespēja apgūt savstarpēji
pēctecīgas akadēmiskās un profesionālās

Vājās puses
Studiju process
 Nepietiekama sabiedrības informētība par
studiju priekšrocībām un specifiku DU
Humanitārajā fakultātē.
 Neinformētība par darba vai tālāko studiju
iespējām pēc attiecīgā līmeņa studijām.
 Studentu nespēja patstāvīgi organizēt
studiju darbu nākotnes profesionālās karjeras
kontekstā, fokusējoties uz svarīgāko vai
konkrētu jomu.
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studiju programmas un iegūt atbilstošas
kompetences.
 Pastāvīga studiju satura un metodoloģijas
pilnveide, atbilstoša materiālā bāze.
 Aktīva sadarbība zinātniskās pētniecības
jomā (mācībspēki, doktoranti).
 Studējošajiem ir iespēja ietekmēt studiju
procesa organizāciju.
 Laba mācībspēku un doktorantu sadarbība,
regulāra studiju programmas attīstības
izvērtēšana.
 Rezultatīva promocijas darbu aizstāvēšana.
Studējošie
 Studiju darbs un sadarbība ar
mācībspēkiem.
 Augsts patstāvīgā darba īpatsvars.
 Studējošo iesaistīšanās fakultātes
projektos.

Studējošie
 Studējošo skaita samazināšanās dažās
studiju virziena programmās (latviešu
filoloģija).
 Daļai studējošo ir vājas angļu valodas
zināšanas, kas traucē dalību starptautiskajās
studentu apmaiņas programmās.
 Netiek pilnībā izmantoti starptautisko
sadarbības un apmaiņas programmu
piedāvājumi.

Akadēmiskais personāls
 Docētāju iesaistīšanās starptautiskos un
iekšējos pētnieciskajos projektos.
 Dalība starptautiskās konferencēs,
pētījumu rezultātu publicēšana.
 Pieredzes un kompetences pilnveide.

Akadēmiskais personāls
 Nevienmērīga programmas mācībspēku
līdzdalība zinātniskajās aktivitātēs.

Iespējas
 Virziena attīstības stratēģijas pilnveide.
 Akadēmiskā personāla un studējošo aktīva
iesaistīšanās starptautiskajā sadarbībā un
projektos.
 Docētāju zinātniskā un metodiskā
potenciāla paaugstināšana.
 Jaunu docētāju iesaistīšana programmā.
 Vieslektoru piesaiste.
 Iespējas izmantot individuālu pieeju
katram studējošajam, jo programmās ir
neliels studējošo skaits.

Draudi
 Materiālās situācijas pasliktināšanās
reģionā un potenciālo studējošo aizplūšana
uz ārvalstīm.
 Darba tirgus ierobežotība.
 Pastāvīgas izmaiņas izglītības sistēmā.
 Neliels studējošo skaits virziena
programmās pasliktina finansiālos rādītājus.

3.1.2. Studiju virziena attīstības plāns
Rūpīgi analizējot studiju norisi un rezultātus, Virziena padome izvērtē studiju
organizāciju – kursu apjomu, saturu, nodrošinājumu. Balstoties uz studiju virziena realizācijas
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analīzi, kā arī uz studējošo un absolventu aptauju datiem, Virziena padome nosaka studiju
programmu stiprās un vājās puses, iespējas un draudus, turpmākās attīstības iespējas virziena
pilnveidei. DU ir visi priekšnosacījumi virziena sekmīgai realizācijai un pilnveidei.
Ievērojot studiju virziena un studiju programmu perspektīvo novērtējumu Eiropas
Savienības kopējo stratēģiju īstenošanas kontekstā, „Valodu un kultūras studiju, dzimtās
valodas studiju un valodu programmu” studiju virziena attīstība plānojama gan saistībā ar valsts
un Latgales reģiona, gan Daugavpils Universitātes, Humanitārās fakultātes un tās
struktūrvienību attīstību. Studiju virziena turpmākajā attīstībā jāievēro šādi principi:
• bakalaura līmeņa valodu un kultūras studijas Daugavpils Universitātē jāsaglabā un
jāattīsta kā starpdisciplināras ievirzes akadēmiskās studijas un humanitāro zinātņu
augstākās izglītības sākumposms;
• maģistra līmeņa valodu un kultūras studijas Daugavpils Universitātē jāsaglabā un
jāattīsta kā akadēmiskās un profesionālās ievirzes studijas un humanitāro zinātņu
augstākās izglītības nākamais posms, kas ļauj beidzējiem turpināt studijas
doktorantūrā;
• vairāk jāakcentē profesionālo kompetenču apguve, ievērojot Latvijas
tautsaimniecības, ES un globālā darba tirgus pieprasījumu pēc speciālistiem valodu
un kultūras jomās;
• akceptējot Lisabonas konvencijas (1997) un Boloņas deklarācijas (1999) prasību
ieviešanu, jāturpina DU studiju virziena tuvināšana ES valstu universitāšu
humanitāro zinātņu studiju programmām, vienlaikus saglabājot tās atšķirības, kas
atbilst Latvijas valsts prioritātēm;
• jāpaplašina starptautiskā sadarbība, intensificējot humanitāro zinātņu studentu
apmaiņu starptautisko programmu (ERASMUS+ u.c.) ietvaros, veicinot akadēmiskā
personāla zinātnisko stažēšanos, pēcdiploma un pēcdoktorantūras izglītību ārvalstu
universitātēs un zinātniskajās institūcijās;
• jāuzlabo sadarbība ar potenciālajiem darba devējiem un sociālajiem partneriem,
valsts institūcijām, pašvaldībām un privātajiem uzņēmumiem, nodrošinot studiju
saistību ar reālo problēmu loku;
• balstoties uz profesionāli izstrādātu mārketinga plānu un sabiedrisko attiecību
politiku, jāpastiprina studiju virziena popularizēšana un tā zinātnisko un lietišķo
pētījumu rezultātu prezentēšana visā Latvijā, īpašu vērību pievēršot tiem reģiona
novadiem, no kuriem studiju programmā tiek imatrikulēts salīdzinoši neliels studentu
skaits;
• jāveicina integrācija ar DU pētnieciskajām struktūrvienībām kā pētnieciskās bāzes
pamatu doktorantūras studiju programmu realizācijā huamnitārajās zinātnēs.
Turpmākā plānotā studiju virziena „Valodu un kultūras studijas, dzimtās valodas studijas un
valodu programmas” attīstība saistāma ar:
• visu studiju aspektu kvalitātes nemitīgu uzlabošanu;
• bakalaura, maģistra un doktora studiju programmu satura un atsevišķu studiju kursu
satura izmaiņām līdz ar attiecīgo zinātņu jomu teorijas un prakses attīstību;
• studiju procesā izmantoto mācību formu un metožu klāsta papildināšanu;
• programmas kvalitātes iekšējās kontroles sistēmas un vadības pilnveidošanu;
• personāla kvalifikācijas paaugstināšanu un docētāju tālākizglītības sistēmas
izveidošanu;
• studiju virziena realizācijai nepieciešamās infrastruktūras un materiāli tehniskās
bāzes attīstīšanu un uzlabošanu;
• zinātniskās darbības paplašināšanu, veicinot studējošo iesaistīšanu pētījumos un
projektos;
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• regulāru virziena studentu un absolventu, kā arī darba devēju aptauju organizēšanu,
šo aptauju datu analīzi un iegūto rezultātu izmantošanu studiju procesa tālākai
pilnveidošanai.

3.1.3. Studiju virziena un studiju programmu perspektīvais novērtējums, ņemot vērā Latvijas
uzdevumus Eiropas Savienības kopējo stratēģiju īstenošanā
Studiju virziena perspektīvas saistītas ar dažāda līmeņu filoloģijas un starpkultūru jomas
speciālistu sagatavošanu dažādām tautsaimniecības nozarēm, atbilstoši darba devēju
pieprasījumam, lai veicinātu kvalificētu speciālistu iesaistīšanos izglītības sistēmas, pašvaldību
darbā, Eiropas direktīvu izplatības stiprināšanā, kā arī zinātnes attīstībā Latvijā, Eiropas
Savienībā un starptautiskā mērogā. Studiju virziena attīstības stratēģija sekmē augstskolas
stratēģisko mērķu sasniegšanu. Veidojot sabiedrības respektu pret humanitārajām zinātnēm,
nepieciešams nodrošināt kvalitatīvu augstāko izglītību un darba devēju prasībām atbilstošu
profesionālo sagatavotību. Nepieciešams uzlabot studiju kvalitāti, pilnveidot un modernizēt
studiju virzienā iekļautās programmas atbilstoši Latvijas un Eiropas darba tirgus aktuālajam
pieprasījumam, uzlabot akadēmisko vidi, paaugstināt studējošo profesionālās iemaņas, uzlabot
metodisko darbu, izglītot tautsaimniecībai nepieciešamos speciālistus, veikt LR un ES zinātnes
koordinēšanas, izglītības un kultūras institūciju pasūtītus zinātniskos pētījumus, paaugstināt
speciālistu profesionālo kvalifikāciju mūžizglītības ceļā, intensificēt darbu ar absolventiem,
sekmēt studējošo skaita palielināšanos. Lai sasniegtu starptautisku atzinību, jāizvērš zinātniskā
pētniecība, iesaistoties starptautiskos projektos, kā arī piesaistot ārvalstu docētājus, tādēļ
nepieciešams: sadarboties ar ārvalstu augstskolām, izstrādāt monogrāfijas, mācību grāmatas un
studiju līdzekļus.
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Studiju virziena „Valodu un kultūras studijas, dzimtās valodas studijas un
valodu programmas” akadēmiskā personāla zinātniskā darbība
Akadēmiskā personāla zinātnisko publikāciju un mācību literatūras saraksts
par pārskata periodu 2015./2016. st.g.
(2016./2017. st. g.)
Publikācijas kopā: 247.
Tai skaitā Indexed: ISI Web of Knowledge, Web of Science, Thomson Reuters, ELSEVIER
products, SCOPUS, CrossRef, EBSCO, ProQuest, Google Scholar, Mendeley, CiteUlike,
CrossRef Citedby Linking, British Library – 125 publikācijas.
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Christmas in Classic British Detective Fiction. Komparatīvistikas almanahs Nr. 9 (38). Svētku
fenomens kultūrā. Daugavpils, DU AA „Saule”, 2016, 60. – 71.lpp.
Badina E., Romanovska A., Badins Ž. Revolution of 1905 in Latvian and Russian Literature:
Testimonial Aspect. 4th International Multidisciplinary scientific Conference on Social
Sciences&Arts SGEM 2017. Book 6 Science and Arts Volume 1. Cultural Studies, Ethnology and
Folklore, Literature and Poetry, History of Arts, Contemporary arts, Performing and Visual Arts.
Extended Scientific Session Vienna, Austria. 229-236 pp. ISBN 978-619-7105-97-1 / ISSN 23675659. DOI: 10.5593/sgemsocial2017HB61.
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Dr.
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Badina E., Romanovska A., Badins Ž. After the Exile: Cultural trauma and Ways of Revitalization
in Latvian and Russian Literature of Latvia. 4th International Multidisciplinary scientific
Conference on Social Sciences&Arts SGEM 2017. Book 6 Science and Arts Volume II. History of
Art, Fine Art, Contemporary Art, Performing and Visual Art, Cultural Studies, Literature and
Poetry, Ethnology and Folklore. Albena, Bulgaria. 417-424 pp. ISBN 978-619-7408-24-9 / ISSN
2367-5659. DOI: 10.5593/sgemsocial2017/62.
The Meaning of Human Life in the Context of Everything-There-Is-Alive. Anthropology,
Archaeology, History and Philosophy. Conference proceedings SGEM 2016. Vienna, Austria: 2016,
pp. 797–802. ISSN 2367-5659; ISBN 978-619-7105-52-0; DOI: 10.5593/sgemsocial2016HB31.
Indexed: Thomson Reuters, Scopus, ISI Web of Science.
Translator’s Trials in a Philosophical Text. Anthropology, Archaeology, History and Philosophy.
Conference proceedings SGEM 2016. Vienna, Austria: 2016, pp. 845–849. ISSN 2367-5659; ISBN
978-619-7105-52-0; DOI: 10.5593/sgemsocial2016HB31. Indexed: Thomson Reuters, Scopus, ISI
Web of Science.
Konotācijas interpretācija valodniecībā un vārda bāleliņš komunikatīvā vērtība. Valodas prakse:
vērojumi un ieteikumi. Populārzinātnisku rakstu krājums. Nr. 11/2016. Rīga: Latviešu valodas
aģentūra, 19.–30. lpp. ISSN 1691-273X.
Ikere Z., Liepa S., 2016. Multimodal Metaphors in Printed Advertisements: a Case Study. Valoda
– 2016. Valoda dažādu kultūru kontekstā. DU AA “Saule”, 176-185.
Mūžības saspēle dzejas un filozofijas tvērumā: Aspazija, Platons, Timeņecka. Burima M. (sast., zin.
red.) Aspazija – Rainis. Dzīvā dzīve. Kolektīvā monogrāfija. Rīga: apgāds „Zinātne”, 2017, 72.-86.
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Burima M., Meškova S., Vasiļjeva E., Kupšāne I., Oļehnoviča I. 2016. Studies of Monuments to
Famous Persons as a Component of National Identity. 3rd International Multidisciplinary Scientific
Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2016. Psychology and Psychiatry, Sociology and
Healthcare, Education. Conference Proceedings. Book 4. Arts, Performing Arts, Architecture and
design. Volume III. History of Arts, Contemporary Arts, Performing and Visual Arts, Architecture
and Design. SGEM2016, 2016, P. 185 – 194. ISBN 978-619-7105-78-0; ISSN 2367-5659; DOI:
10.5593/sgemsocial2016B43. ISI WE of Knowledge, Web of Science Thomson Reuters,
ELSEVIER products, Scopus, CrossRef, EBSCO, ProQuest, Google Scholar, Mendeley, CityUlike,
CrossRef
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Linking,
British
Library.
Burima M., Theory and Practices of Contemporary Literary Studies. Comparative Studies. Human
in Literature and Culture: Interdisciplinary Perspective, Vol. VII (3). Daugavpils: Daugavpils
University Academic Press “Saule”, 2016, p. 11 – 37. ISSN 1691-5038, 978-9984-14-784-0,
Indexed:
EBSCO,
Copernicus
p.
5.–9.
Burima M., Kupšāne I., Meškova S., Vasiļjeva E. Periphery as an Anthropological Phenomenon:
Text of Daugavpils. International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and
Arts. Volume I. Antropology, Archeology, History and Philosophy. Vienna, 2016, pp. 171–179.
ISBN 978-619-7105-52-0; ISSN 2367-5659. Indexed: Thomson Reuters, Scopus, ISI Web of
Science.
Burima M., Kasparenoka E., Oļehnoviča I., Rinkeviča R., Valtere I. Socio-Cultural Discourse of
Hybrid Texts: the Case of Latvian Literature. Arts, Performing Arts, Architecture and Design.
Conference proceedings, SGEM 2016. Volume 1. Vienna, Austria, pp. 159–166. ISSN 2367-5659;
ISBN 978-619-7105-53-7; DOI: 10.5593/sgemsocial2016HB41. Indexed: Thomson Reuters,
Scopus, ISI Web of Science.
Socio-Cultural Discourse of Hybrid Texts: the Case of Latvian Literature. Arts, Performing Arts,
Architecture and Design. Conference Proceedings Volume I: History of Arts, Contemporary Arts,
Performing and Visual Arts. SGEM 2016: 3rd International Multidisciplinary Scientific Conference
on Social Sciences and Arts. Sofia: SGEM, 2016, pp. 59–66. DOI: 10.5593/sgemsocial2016HB41
ISBN 978-619-7105-53-7; ISSN 2367-5659.
Hybridization in Contemporary Latvian Literature. 3 rd International Multidisciplinary Scientific
Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2016. Conference Proceedings. Book 1. Psychology
and Psychiatry, Sociology and Healthcare, Education. Volume I. Psychology and Psychiatry.
Education and Educational Research. Sofia: SGEM, 2016, pp. 803–810. ISBN 978-619-7105-704; ISSN 2367-5659; DOI: 10.5593/sgemsocial2016B11. Indexed: ISI WE of Knowledge, Web of
Science Thomson Reuters, ELSEVIER products, Scopus, CrossRef, EBSCO, ProQuest, Google
Scholar,
Mendeley,
CityUlike,
CrossRef
Citedby
Linking,
British
Library.
Kulinārais teksts kā hibrīdteksts masu - elitārās kultūras attiecību kontekstā / Culinary Text as a
Hybrid Text in the Context of Mass - Elitist Culture Relations. Literatūra un kultūra: process,
mijiedarbība, problēmas. Robeža un diaspora literatūrā un kultūrā (II). Zinātnisko rakstu krājums.
XVII. [Sast. Maija Burima, Rudīte Rinkeviča]. Daugavpils, DU AA „Saule”, 2016, 129. – 152. lpp.
ISSN 2243-6960, ISBN 978-9984-14-787-1 Indexed: EBSCO.
Interpretations of Border and Diaspora in Peripheral Texts of Culture and Literature. Literatūra un
kultūra: process, mijiedarbība, problēmas. Robeža un diaspora literatūrā un kultūrā (II). Zinātnisko
rakstu krājums. XVII. [Sast. Maija Burima, Rudīte Rinkeviča]. Daugavpils, DU AA „Saule”, 2016,
8. – 10. lpp. ISSN 2243-6960, ISBN 978-9984-14-787-1 Indexed: EBSCO.
Burima M., Rinkeviča R. Robežas un diasporas interpretācijas perifēros kultūras un literatūras
tekstos. Literatūra un kultūra: process, mijiedarbība, problēmas. Robeža un diaspora literatūrā un
kultūrā (II). Zinātnisko rakstu krājums. XVII. Daugavpils, DU AA „Saule”, 2016, 5. – 7. lpp. ISSN
2243-6960,
ISBN
978-9984-14-787-1
Indexed:
EBSCO.
Orientalism, Otherness, and the Soviet Empire: Trevelogues by Latvian Writers of the Soviet
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period. Journal of Baltic Studies: Vol 47, No 1, Taylor & Francis, 2016, pp. 65-75. Indexed: Scopus
Stepons Seiļs. Dienasgrāmatas 1924-1979. Sastādītāja Anna Seile, atbildīgās par izdevumu: Dr.
philol., profesore Janīna Kursīte, Dr. philol., profesore Maija Burima. Daugavpils, DU AA“Saule”,
2016, 280 lpp.
Burima M., Stankevica A., Isajeva E., Semeneca J., Vasiļjeva E. Representation of Identity code
in a Multicultural Environment: The Concept ‘Bread’. 3rd International Multidisciplinary Scientific
Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2016. Psychology and Psychiatry, Sociology and
Healthcare, Education. Conference Proceedings. Book 3. Anthropology, Archaeology, History and
Philosophy. Volume II. Anthropology, Archaeology, History, Philosophy. SGEM, 2016, pp. 123–
130. ISBN 978-619-7105-77-3; ISSN 2367-5659; DOI: 10.5593/sgemsocial2016B32. Indexed: ISI
WE of Knowledge, Web of Science Thomson Reuters, ELSEVIER products, Scopus, CrossRef,
EBSCO, ProQuest, Google Scholar, Mendeley, CityUlike, CrossRef Citedby Linking, British
Library.

Models of Relations of the Family and Individual in the Discourse of Realism: Collection of
Novellas by Andrejs Upīts “Mazas komēdijas”. Comparative Studies. Human in Literature and
Culture: Interdisciplinary Perspective, Vol. VII (3). Daugavpils, DU AA “Saule”, 2016, p. 11 – 37.
ISSN 1691-5038, 978-9984-14-784-0, Indexed: EBSCO, Copernicus, P. 22-37.
“The Ship’s Log Book” as an Example of Hibridity. Science and Arts. Conference Proceedings.
Volume II. 4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts
SGEM2017. Sofia: SGEM2017, P. 525 – 532. DOI:10.5593/sgemsocial2017/62, ISBN 978-6197408-24-9,
ISSN
2367-5659.
Aspazija un Rainis kā komparatīvistikas pētījumu objekts. Aspazija – Rainis. Dzīvā dzīve.
Kolektīvā monogrāfija. [Burima, Maija. Sastādītāja, zinātniskā redaktore]. Rīga: Zinātne, 2017,
277.
–
315.
lpp.
ISBN
978-9934-549-39-7
Twenty-first Century Studies of Aspazija and Rainis. Aspazija – Rainis. Dzīvā dzīve. Kolektīvā
monogrāfija. [Burima, Maija. Sastādītāja, zinātniskā redaktore]. Rīga: Zinātne, 2017, 23. – 35. lpp.
ISBN
978-9934-549-39-7
21. gadsimta aspaziāna un rainisms. Aspazija – Rainis. Dzīvā dzīve. Kolektīvā monogrāfija.
[Burima, Maija. Sastādītāja, zinātniskā redaktore]. Rīga: Zinātne, 2017, 11. – 22. lpp. ISBN 9789934-549-39-7
Rainis’ Collection of Poems “Gals un sākums”: the View of the 21st Century. Gals un sākums. 21.
gadsimta sākuma skats. Kolektīvā monogrāfija. Sakārtojums – M. Burima. Rīga: LU LFMI, 2017,
115.-122.
lpp.
“Apaļš cilvēks” un citas cilvēka koncepcijas modifikācijas Raiņa dzejoļu krājumā “Gals un
sākums”. Gals un sākums. 21. gadsimta sākuma skats. Kolektīvā monogrāfija. Sakārtojums – M.
Burima.
Rīga:
LU
LFMI,
2017,
53.-70.
lpp.
Raiņa dzejoļu krājums “Gals un sākums” pēc simts gadiem. Gals un sākums. 21. gadsimta sākuma
skats. Kolektīvā monogrāfija. Sakārtojums – M. Burima. Rīga: LU LFMI, 2017.
136
lpp.,
ISBN
978-9984-893-22-8.
Sastādītāja, zinātniskā redaktore, priekšvārda autore. Aspazija – Rainis. Dzīvā dzīve. Kolektīvā
monogrāfija.
Rīga:
Zinātne,
2017,
464
lpp.ISBN
978-9934-549-39-7.
Sastādītājs, redaktors. Ievērojamu personu pieminekļu studijas un to testēšana tūrisma vajadzībām.
Studējošo mobilitātes dalībnieku pētnieciskās komponentes rezultāti. Daugavpils, DU AA „Saule”,
2017,
60
lpp.;
ISBN
978-9984-14-803-8.
Pieminekļu pētniecība tūrismam: izaicinājumi un atziņas. Ievērojamu personu pieminekļu studijas
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un to testēšana tūrisma vajadzībām. Studējošo mobilitātes dalībnieku pētnieciskās komponentes
rezultāti.
Daugavpils,
DU
AA
„Saule”,
2017,
4.-6.lpp.
Representation of Regional Writers in National Literature Canon: Latvia(n) Case. International
Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts. Volume I. Cultural Studies,
Ethnology and Folklore, Literature and Poetry, History of Arts, Contemporary Arts, Performing and
Visual Arts. Austria, Vienna, 2017.- p. 221 – 228. (ISBN 978-619-7105-97-1; ISSN 2367-5659).
Indexed: ISI Web of Knowledge, Web of Science, Thomson Reuters, ELSEVIER products,
CrossRef, EBSCO, ProQuest, Google Scholar, Mendeley, CiteUlike, CrossRef Citedby Linking,
British
Library.
M. Burima, I. Kupšāne, V. Lukaševičs, S. Meškova, R. Rinkeviča Rūdolfs Blaumanis – Latvia’s
Socio-Cultural Discourse. International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences
and Arts. Volume II. History of Arts. Fine Arts. Contemporary Arts. Performing and Visual Arts.
Cultural Studies. Literature and Poetry. Ethnology and Folklore. Bulgaria, Albena, 2017, p. 613. –
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Davidova J., Kokina I., Teivāns-Treinovskis J., Iliško Dz. (2016). Transdisciplinary approach in
elaboration of learning materials in the sphere of management. International Journal of Knowledge,
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Davidova J., Zavadska G., Chuang M.-J. (2016). Level of the development of coordination
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kuras
ietvaros
projekts tiek
īstenots

2014. – 2017.

„Kultūra un
identitātes
Latvijā:
mantojums un
mūsdienu prakse”.

Valsts
pētījumu
programmas
„Letonika”
projekts Nr.4.

ID Nr.4.2.

2017. –2020.

Kompetenču pieeja
mācību saturā

ES darbības
programma
„Izaugsme un
nodarbinātība
”

Nr.
8.3.1.1/16/I/002

partneris

2014. - 2017.

Latvijas lauku un
reģionālās attīstības
procesi un iespējas
zināšanu ekonomikas
kontekstā

Valsts
pētījumu
programma
„Tautsaimniecības
transformācija
, gudra
izaugsme,
pārvaldība un
tiesiskais
ietvars valsts
un sabiedrības
ilgtspējīgai
attīstībai –
jaunas pieejas
ilgtspējīgas
zināšanu
sabiedrības
veidošanai

EKOSOC-LV
5.2.3 projekts

partneris

2015. – 2017.

Latvijas – Taivānas –
Lietuvas zinātniskās
sadarbības atbalsta
fonda projekta „6-8
gadus vecu bērnu
koordinācija starp
muzikālo dzirdi un
vokālajiem orgāniem
dziedāšanas procesa
laikā: salīdzinošs
pētījums Latvijā,
Lietuvā un Taivānā”

2015. – 2021.

„Sabiedrības
izglītošana un
cilvēkresursu
potenciāla
palielināšana” Studiju
internacionalizācija
Mācību palīglīdzekļa
„Latviešu valoda:
elektroniska

2014. – 2016.

ESF

Projekta
identifikācijas
numurs

DU statuss
projektā
(vadošā
organizācij
a,
partneris)
N/A

Docētāji, kas
iesaistīti
projekta
īstenošanā

M. Burima
I. Kupšāne
V. Lukaševičs
Ž. Badins
E. Vasiļjeva
A. Romanovska
S. Meškova
V. Ruža
I. Teilāne,
I. Dvorecka,
E. Isajeva,
E. Vasiļjeva,
S.
Polkovņikova,
M. Burima
D. Oļehnovičs,
I. Ostrovska

vadītājs

J. Davidova

Nr. 09.3.1.ESFA-V-709

partneris

V. Šaudiņa
S. Polkovņikova

NM reģ. Nr.
90009113250

partneris

V. Šaudiņa
S. Polkovņikova
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2016. – 2017.

09.2017. –
10.2017.

28.02.2017. –
21.08.2017.
01.06.2017. –
31.08.2017.

rokasgrāmata
pamatskolas skolēnam
un valodas lietotājam”
satura izstrāde
Užsienio baltistikos
centrų ir Lietuvos
mokslo ir studijų
institucijų
bendradarbiavimo
skatinimas
“Dissemination of
EEA LVNO Project
“Studies of
Monuments to
Famous persons”
Results and
Establishing
Guidelines for Further
Networking”

Starptautiskā Latviešu
valodas un kultūras
vasaras skola “Izzini
un izjūti Latviju!”
Vasaras nometne
Latvijas un diasporas
bērniem „Ar saknēm
Latvijā

01.06.2017. –
31.12.2018

„Esi sveicināta,
simtgades Latvija!”

01.02.2017. 31.10.2017.

„Pilsoniskuma skola:
nevalstisko
organizāciju un
iedzīvotāju
iniciatīvas
pilsoniskas
sabiedrības
stiprināšanai
Latgalē”
Latviešu valodas
kursi trešo valstu
valstspiederīgajiem
“LATVIJA –
MANAS MĀJAS”

2014. – 2020.

ESF

Nr. 09.3.1ESFA-V-70901-0002

partneris

V. Šaudiņa

Eiropas
Ekonomikas
zonas finanšu
instrumenta
un Norvēģijas
finanšu
instrumenta
2009.-2014.
gada perioda
programmas
LV05
„Pētniecība
un
stipendijas”
divpusējās
sadarbības
fonda
finansējums
Valsts
izglītība
attīstības
aģentūrā
Sabiedrības
integrācijas
fonds un
Latvijas valsts
budžets
Patvēruma,
migrācijas un
integrācijas
fonds
Latvijas valsts
budžeta
finansētās
Sabiedrības
integrācijas
fonda
programmas
„NVO fonds”

D Nr.
BFP/2017/20

-

M. Burima

Nr. 1.-39.5/2

-

M. Burima

ID Nr.
2017.LV/SP/19

-

M. Burima
I. Kupšāne
A. Kupšāns

Nr.
PMIF/8/2017/1/
08

-

M. Burima
I. Kupšāne
A.Kupšāns

Nr.
2017.LV/NVOF
/DAP/MIC/028

-

M. Burima
I. Kupšāne
A. Kupšāns

Patvēruma,
migrācijas un
integrācijas
fonda 2014. –
2020. gada
plānošanas
perioda
specifiskā
mērķa Nr. 2
“Integrācija/le
gālā
migrācija”,

Granta līguma
Nr.
PMIF/6/2016/1/
08

N/A

M. Burima
I. Kupšāne
I. Teilāne
S. Polkovņikova
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01.07.2016. 30.10.2016.

Knuta Skujenieka 80.
gades konference

10.05.2016. 31.10.2016.

Daugavpils
iedzīvotāju kultūras
atmiņas un artefaktu
izpēte, popularizācija
un saglabāšana:
“Daugavpilieši –
Daugavpilij!”

22.08.2016. 30.09.2016.

Piedalīšanās Baltijas
studiju veicināšanas
asociācijas 2016. gada
konferencē
Pensilvānijas
Universitātē
„Latviešu valodas
mācības trešo valstu
pilsoņiem”

2014. - 2020.

nacionālā
mērķa Nr. 1
“Integrācija”
un aktivitātes
Nr. 6
“Latviešu
valodas
lietošanas
publiskajā
telpā, tai
skaitā
daudzveidīgu
pieeju latviešu
valodas
apguvē,
attīstīšana”
VKKF
programma
„Literatūra”

ID Nr. 2016-2LIT041

partneris

M. Burima

Daugavpils
pilsētas
domes
programmas
„Sabiedrisko
organizāciju
atbalsta
fonds”
VKKF
Radošo
braucienu
programma

ID Nr. 1.23

vadošā
organizācija

M. Burima

Nr. 2015-RLIT042

N/A

M. Burima

Patvēruma,
migrācijas un
integrācijas
fonda
plānošanas
perioda
specifiskā
mērķa Nr. 2
„Integrācija/le
gālā
migrācija”,
nacionālā
mērķa Nr. 1
„Integrācija”
un aktivitātes
Nr. 6
„Latviešu
valodas
lietošanas
publiskajā
telpā, tai
skaitā
daudzveidīgu
pieeju latviešu
valodas
apguvē,
attīstīšana”

Nr.
PMIF/6/2016/1/
08)

-

M. Burima
I. Kupšāne
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projektu
atlases
01.06.2016. 12.09.2016.

Vasaras nometne
Latvijas un diasporas
bērniem „Stāsti par
Latviju”

2013. - 2016.

"Ett steg mot Sverige”

Sabiedrības
integrācijas
fonda un
Latvijas valsts
budžeta
finansētais
projekts

NPLA2013/10087

(Solis pretī Zviedrijai)
07.2015. -

Atbalsts EQAR
(European Quality
Assurance Register
for Higher Education/
Eiropas augstākās
izglītības kvalitātes
nodrošināšanas
reģistrs) aģentūrai
izvirzīto prasību
izpildei

2015.- 2017.

no 2016 Erasmus+
programmas
stratēģiskās
partnerības projekts
(Erasmus+ project
„Methods for ESD –
competencies and
curricula” (MetESD))
Eiropas Savienības
sociālā fonda projekta
„Atbalsts izglītības
pētījumiem”, kas
finansēts no Eiropas
Sociālā fonda
līdzekļiem
ES Interreg V-A
Latvijas-Lietuvas
pārrobežu sadarbības
programmas 2014.2020.gadam projekts
“Mentorings jauniešu
uzņēmējdarbības
atbalstam”

2017.

2017. – 2018.

2013. – 2016.

2015. – 2016.
2015. – 2016.

ID
Nr.2016.LV/SP/
24

European
Quality
Assurance
Register for
Higher
Education/
Eiropas
augstākās
izglītības
kvalitātes
nodrošināšana
s reģistrs

Nr.8.2.4.0/15/I/
001

Nr.2015-1-DE02-KA202002346

-

M. Burima
I. Kupšāne
A.Kupšāns

-

M. Burima

Projekta
vadošais
partneris LR
Augstākās
izglītības
padome; DU
- sadarbības
partneris;
statuss projekta
ieviesējs
partneris

M. Burima
I. Kupšāne
V. Šaudiņa
I. Teilāne
S. Meškova
I. Presņakova
I. Oļehnoviča

Vienošanās Nr.
2011/0011/1DP/
1.2.2.3.2/11/IPI
A/VIAA/001,
LU reģ. Nr.
ESS2011/123

ES Komisijas VII
Ietvarprogrammas
starptautiska projekta
„Measuring Youth
Well-Being”
(MYWEB)
EUREL (EUrope RELigion)
EIR (Islamophobia)
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I. Ostrovska

I. Ostrovska,
viespētnieks,
zin.asistents

partneris

I. Ostrovska,
izpildītāja

-

A. Stašulāne,
Latvijas
pētnieku grupas
vadītāja

-

A. Stašulāne

-

A. Stašulāne

2016. – 2017.

2015. – 2016.

2015. – 2017.

2014. – 2016.

2015. – 2017.

2015.

2014. - 2017.

22.08.2016.30.09.2016.

01.07.2016.30.09.2016.

Europe for Citizens:
Memories and
Democracy
LR IZM budžeta
apakšprogramma
05.04.00 „Krišjāņa
Barona Dainu skapis”.
The International
Collaborative Project
Nr. 613368 of the
Commission of the
European
Communities VII
Framework
Programme Theme
SSH-2013-6.3-1
“Measuring Youth
Well-Being”.
Baltisch-Deutsches
Hochschulkontor
projekts
Starptautiskais Urālu
Federālās
universitātes
(Krievija) vadītais
zinātniskais projekts
“Monitoring Changes
in Labour Relations
Between Employees
and Employers”
„Svētku kultūras
transformācijas
pierobežā: Latgales un
Pleskavas reģiona
piemērs”
“Learn Russian in the
European Union”

Filoloģija
(krievu
filoloģija),
Austrumeiropas kultūras
un biznesa
sakari,
Starpkultūru
atiiecības

Piedalīšanās Trešajā
Multidisciplinārajā
sociālo un mākslas
zinātņu konferencē
SGEM 2016”
(3rd International
Multidisciplinary
Scientific Conference
on Social Sciences
and Arts)

Valsts
kultūrkapitāla
fonda Radošo
braucienu
atbalsta
programma

NVO un mediju
sadarbības izpratnes
veidošana

SIF

-

A. Stašulāne

-

G. Ozoliņs

-

G. Ozoliņš

DU –
sadarbības
partneris
-

I. Kačāne

vienošanās Nr.
1.1.1.2/16/I/001
; pieteikuma Nr.
1.1.1.2/VIAA/1/
16/109
Nr.5-62/2013 –
03/06

-

O. Kovzele
J. Koroļova

partneris

ID Nr. 2016-RLIT025

vadošā
organizācija

A. Stankeviča
I. Dvorecka
G. Pitkeviča
E. Isajeva
A. Kazjukevičs
A. Kuzņecovs
A. Ņeminuščijs
G. Sirica
D. Olehnovičs
E. Vasiļjeva
S. Polkovnikova
M. Burima

Vad. D.
HublarovaPokšāne
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I. Kačāne

V. Lukaševičs

15.04.2016.10.07.2016.
2015. – 2016.
2015. – 2016.
10.09.2015. 30.06.2016.

Mediju spējas
pilnveidošana saskatīt
un skaidrot Latgalē
notiekošos procesus,
to cēloņus un
kopsakarībads
EUREL (EUrope RELigion)
EIR (Islamophobia)

Latviešu valodas kursi
pieaugušajiem
„Piederīgs Latvijai”
„Measuring Youth
Well-Being”
(MYWEB)

2013. – 2016.

Ett steg mot Sverige

Nordplus

2016. – 2018.

Viedex – Virtual
Education Experience
in an Extended Nordic
Context
(Virtuālās izglītības
pieredze paplašinātajā
Ziemeļvalstu
kontekstā)

2014. – 2016.

Par atsevišķu valsts
pārvaldes uzdevumu
veikšanu
Latvijas profesionālās
literārās rakstniecības
tradīcijas
apguves
nodrošināšanai un
attīstībai
Latgales reģionā:
“Austrumlatvijas
literārā akadēmija”

01.08.2014. 31.07.2016.
2013. – 2016.

V. Lukaševičs

partneris

A. Stašulāne

partneris
vadošā
organizācija

A. Stašulāne
M. Burima

Līdzdarbības
līgums
Nr. 2014/LASAD-2

vadošā
organizācija

M. Burima

Nr.
2014/LV/LV/1/
2-17
Nr. 613368

vadošā
organizācija

M. Burima
I. Kupšāne

partneris

A. Stašulāne
G. Ozoliņš

NPLA2013/10087

vadošā
organizācija

Nr. 2016-1SE01- KA203022142

partneris

I. Ļaha
A. Jakovele
M. Burima
A. Vanaga

DRES
SETA
Eiropas
Ekonomikas
zonas finanšu
instrumenta
un
Norvēģijas
finanšu
instrumenta
2009.-2014.
gada perioda
programma
LV05
„Pētniecība
un
stipendijas”
aktivitāte
“Stipendijas”
LR KM un
LRS 2014.
gada 3.
novembra
līg.Nr. 5.1-826 „Par
atsevišķu
valsts
pārvaldes
uzdevumu
veikšanu
Latvijas
profesionālās
literārās
rakstniecības
tradīcijas
apguves
nodrošināšana
i un attīstībai
Sabiedrības
integrācijas
fonds
7. ietvara
programmas
projekts

„Establishing of
Scholarships for
Language and Culture
Studies in Latvia and
Norway with the
Focus on Studies of
Monuments to
Famous Persons and
Their Testing for the
Needs of Tourism”

Vad. J.
Ročko

VKKF

Nr. 2015-1STP-M08052

Erasmus+
programma
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2016. –2018.

20.08.2017.–
28.08.2017.

15.10.2015.–
28.02.2017.

Памятники
древнерусской
дипломатики
Projet de constitution
d’une „Series rossica”
dans la collection des
„Monumenta
Palaeographica Medii
Aevi”. Préparation du
premier volume de la
série „Les plus
anciennes chartes de
l’Union académique
internationale. russes
(XIIe – XIVe s.)”.
Dalība Starptautiskajā
starpdisciplinārajā
konferencē
SGEM2017 Albenā
Stipendiju ieviešana
valodu un kultūras
studijām Latvijā un
Norvēģijā ar fokusu
uz ievērojamu
personu pieminekļu
studijām un to
testēšanu tūrisma
vajadzībām

01.2015. –
02.2016.

„Reģionālais
Ziņojums/ Regional
Review” Nr.11.

2014. –2020.

Erasmus+
(akadēmiskā
personāla mobilitāte)

2015. –2018.

Projekts Nr.3
„Latviešu valodas
pētījumi 21.gadsimta
zinātnes kontekstā”

№ 14-01-00425.

-

A. Kuzņecovs

-

E. Vasiļjeva

Nr.
EEZ/NFI/S/201
5/011

vadošā
organizācija

S. Meškova
I. Oļehnoviča
E. Vasiļjeva

Nr. 5.2.3

partneris

I. Oļehnoviča

DU Erasmus+
ID kods: LV
DAUGAVP01

partneris

I. Oļehnoviča
J. Semeņeca
S. Meškova
S. Liepa
E. Vasiļjeva
E. Isajeva
G. Pitkeviča
A. Stankeviča
A. Kazjukevičs
I. Dvorecka
I. Kupšāne
M. Burima
E. Badina
S. Polkovņikova
I. Teilāne

partneris

I. Druviete

Российский
гуманитарны
й научный
фонд.
Институт
всеобщей
истории
Российской
академии
наук, г.
Москва
+ Pierre
Gonneau

VKKF
Eiropas
Ekonomikas
zonas finanšu
instrumenta
un Norvēģijas
finanšu
instrumenta
2009.2014.gada
perioda
programmas
LV05
„pētniecība un
stipendijas”
aktivitātes
„Stipendijas
Valsts
pētījumu
programmas
ECOSOC.LV
projekts
Eiropas
Komisijas
jaunā
Eiropas
Savienības
atbalsta
programma

Valsts
pētījumu
programma
“Letonika”
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2015. –2018.

“Lingvistiskie
pētījumi 21. gadsimtā:
Latvija Eiropas
kontekstā”

LU Latviešu
valodas
institūta bāzes
un snieguma
finansējums

-
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I. Druviete

Konferences par pārskata periodu
2015./2016. st.g.
2016./2017. st. g.

Vārds, uzvārds

Konference

Prof., Dr. habil.
philol.
Zaiga
Ikere

RTU ETHZF Lietišķās valodniecības institūta konference “Meaning in Translation: Illusion
of Precision”. Rīga, 2016. gada 11.–13. maijā. Tēma: The Interplay of Literal and
Metaphorical Meaning in Printed Advertisements.
3rd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts: SGEM
2016., 6–9 April, 2016, Vienna, Austria. Tēma: The Meaning of Human Life in the Context of
Everything-there-is-alive.
3rd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts: SGEM
2016., 6-9 April 2016, Vienna, Austria. Tēma: The Translator’s Trials in a Philosophical
Text.
DU Humanitārās fakultātes starptautiskā zinātniskā konference „XXVI Zinātniskie lasījumi”.
Daugavpils Universitāte, 2016. gada 28.–29. janvārī. Tēma: Tranlation of Terms as Meaning
Construction.

Prof., Dr. philol.
Maija Burima

DU Humanitārās fakultātes starptautiskā zinātniskā konference „XXVI Zinātniskie lasījumi”.
Daugavpils, 2016. gada 28.–29. janvārī. Tēma: Hibrīdtekstualitāte 20. gadsimta sākuma
latviešu literatūrā.
DU Humanitārās fakultātes starptautiskā zinātniskā konference „XXVI Zinātniskie lasījumi”.
Daugavpils, 2016. gada 28.–29. janvārī. Tēma: Žanru hibriditātes fenomens mūsdienu
latviešu literatūrā.
DU Humanitārās fakultātes starptautiskā zinātniskā konference „XXVII Zinātniskie
lasījumi”, Daugavpils Universitāte, Daugavpils, 2017. gada 26. – 27. janvāris. Tēma: Žanra
robežu šķērsošana Aivara Eipura jaunradē.
Starptautiskais zinātniskais seminārs "Monuments to famous persons as a component of
national identity: the case of Latvia and Norway", Dienvidaustrumnorvēģijas universitātes
koledža, 2016.gada 12. oktobrī. Tēma: Pieminekļi rakstniekiem kolabaracionistiem: Latvija
– Norvēģija
Zinātniskie lasījumi “Rainis un Aspazija Eiropas kultūrā” 2016. gada 24. novembrī Raiņa un
Aspazijas mājā Rīgā. Tēma: Salīdzināmās literatūras pētījumi par Raini un Aspaziju

Knuta Skujenieka astoņdesmitgadei veltīta zinātniska konference „Un reizēm pietiek viena
vārda” 2016. gada 27. septembrī. Tēma: Knuta Skujenieka atdzeja
3rd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts
SGEM2016. Albena, Bulgaria, 22 – 31 August, 2016. Tēma: Hybridization in Contemporary
Latvian Literature.
Zinātniskie lasījumi “Joprojām nezināmā Aspazija: biogrāfija, tulkojumi, recepcija”, Raiņa
un Aspazijas māja Rīgā, Baznīcas ielā 30, 2017. gada 14. martā
Tēma: Modernitātes iezīmes Aspazijas daiļradē 19. - 20. gadsimta mijā.
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Starptautiskais zinātniskais seminārs “The EEA Scholarships Program – a Plus in
Education“, 2017. gada 23.–24. martā Bukarestē, Rumānijā. Tēma: Ievērojamu personu
pieminekļu studijas un to testēšana tūrisma vajadzībām
Konference “Jaunākā literatūra”, organizators LU LFMI, 2017. gada 19. aprīlī. Tēma:
Hibrīdteksti jaunākajā latviešu literatūrā
Latgolys symtgadis kongress 2017. gada 5.–6. maijā Rēzeknē, Latgales vēstniecībā GORS,
Maija Burima, Žans Badins (DU). Tēma: Latgales krievu rakstnieka identitāte diasporā:
Boriss Judins
First Eurasian Conference on Language and Social Sciences, Kızılot, ANTALYA, TURKEY
May 22 - 24, 2017. Key-note speaker at Plenary Session.
Tēma: Sociolinguistic Aspects of the Integrated Acquisition of the Latvian Language and the
Latvian Cultural Canon by Representatives of Latvia's Minorities, Non-Citizens and Third
Country Nationals / Refugees (Latviešu valodas un Latvijas kultūras kanona integrētās
apguves sociolingvistiskie aspekti Latvijas mazāktautību pārstāvju, nepilsoņu un trešo valstu
valstspiederīgo (bēgļu) vidū)
ACLA 2017 seminar “Worlding Minor/Small Literatures”. Utrecht, Netherlands, July 6-9,
2017. Tēma: Identification with the Status of “Small Literatures”: Practices in Latvian
Literature.
3rd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM
2016. Albena, Bulgaria, 22 – 31 August, 2016.
Tēma: Representation of Identity Code in a Multicultural Environment: The Concept ‘Bread’
3rd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM
2016. Albena, Bulgaria, 22 – 31 August, 2016.
Tēma: Studies of Monuments to Famous Persons as a Component of National Identity.
4 th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts
SGEM 2017. Albena, Bulgaria, 22 – 31 August, 2017.
Tēma: Inese Zandere’s “The Ship’s Log Book” as an Example of Hibridity.
4 th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts
SGEM 2017. Albena, Bulgaria, 22 – 31 August, 2017.
Tēma: Language and Culture in Modern Hi-Tech Society
4 th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts
SGEM 2017. Albena, Bulgaria, 22 – 31 August, 2017.
Tēma: Representation of Modernity at the Outset of Latvian Women’s Writing: the Case of
Aspazija.
Zinātniskais seminārs „Kultūra un identitāte: reģionālais – nacionālais – globālais” DU
25.11.2016.g.. Tēma: Hibrīdtekstualitātes piemēri latviešu literatūrā
Prof., Dr. paed.
Jeļena Davidova

9. starptautiskā zinātniskā konference “Person. Color. Nature. Music”. Daugavpils, 2016. gada
17.–19. jūlijā. Tēma: Deeper understanding of values: Project “Coordination between musical
hearing and vocal apparatus of 6-8 year-old children during the process of singing:
Comparative study in Latvia, Lithuania and Taiwan”.
Starptautiskā žurnāla “International Journal of Arts & Sciences” konference. Vācija, Minhene,
2016. gada 21.–24. jūnijā. Tēma: Level of the development of coordination between 6-8 year-
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old children’s musical hearing and vocal apparatus: Diagnostics results in Latvia. Līdzautori
G. Zavadska, M.-J. Čuanga (Taivāna).
4. Online Starptautiskā zinātniskā konference „On Advanced Scientific Results”. 2016. gada
6.–10. jūnijā. Tēma: Development of pre-primary and junior school children’s voice in musical
education classes: Examples in Lithuania, Latvia and Taiwan. Līdzautori A. Rauduvaite, J.
Lasauskiene, J. Abramauskiene (Lietuva), M.-J. Čuanga (Taivāna).
Starptautiskā zinātniskā konference „Management Global Changes”. Horvātija, Pula, 2016.
gada 1.–4. jūnijā. Tēma: The development trends of management of the institutions of
vocational education in Latvia. Līdzautore V. Stīģe-Škuškovnika.
9. starptautiskā zinātniskā konference „Current Trends in Higher Education in Europe”.
Beļģija, Brisele, 2016. gada 27.–28. maijā. Tēma: The model of the development of future
music teachers’ harmonic hearing: Results of the pedagogical experiment. Līdzautore G.
Zavadska.
Starptautiskais mūzikas pedagoģijas simpozijs „Teaching, Sharing, & Exploring: Strategies
and Materials”. Taivāna, Taičung, 2016. gada 29. aprīlis – 1. maijs. Tēma: Music Teacher’s
Competences in the 21st Century.
DU 58. starptautiskā zinātniskā konference. Daugavpils, 2016. gada 14.–15. aprīlī. Tēma:
Izglītības jomas attīstība Daugavpils Universitātē.
Starptautiskā zinātniskā konference „Music Education and Teacher Training: Challenges and
perspectives for the 21st century”. Brazīlija, Salvadora, 2016. gada 26.–27. janvārī. Tēma:
Music Education in Latvia.
Prof., Dr. theol.
Anita Stašulāne

DU Humanitārās fakultātes straptautiskā zinātniskā konference „XXVI Zinātniskie lasījumi”.
2016. gada 28.–29. janvārī. Tēma: Reliģisko formu hibridizācija: Merkines piramīda.
Starptautiska zinātniskā konference “Hinduism in Europe”. Stokholmas Universitāte,
Zviedrija. 2017.gada 26.-28. aprīlī. Tēma: From Imagined Hinduism to the Hindu Diaspora in
Latvia.
Eiropas Reliģijas akadēmijas starptautiskā zinātniskā konference “Ex Nihilo”. Boloņas
Univeritāte, Itālija. 2017. gada 18.-22. jūnijam. Tēma: The Diversity of Muslim Groups in
Latvia: Local Communities in the Process of Transformation.
Starptautiska zinātniskā konference “Youth Subcultures, Worldviews and Lifestyles”. Kauņa,
Vītauta Dižā universitāte, Lietuva. 2017. gada 29.-30. septembrim. Tēma: Political
Engagement of Buddhist Youth in Latvia”
Starptautiska zinātniskā konference “Religion(s) and Power(s)”. Kauņa, Vītauta Dižā
universitāte, Lietuva. 2017. gada 5.-6. oktobrim. Tēma: Interaction between esotericism and
the radical right: Gender issues.
Starptautiska zinātniskā konference “Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai”. Daugavpils,
Daugavpils Universitāte. 2017.gada 20.-21. oktobris. Tēma: Towards a longitudinal research:
Children's and youth's well-being.”
IJAS starptautiskā zinātniskā konference. International Journal of Arts and Sciences. Valleta,
Malta. 2016. gada 6.-10. marts. Tēma: The Complexity of Child and Youth Policy in Latvia.
IISES 22. starptautiskā zinātniskā konference. International Institute of Social and Economic
Sciences, Lisabona, Portugāle. 2016. gada 22.-25. marts. Tēma: The Main Obstacles to
Implement Child and Youth Policy in Latvia.
ISORECEA XII un ESA RN34 konference. Zadaras Universitāte, Horvātija. 2016. gada 21.24. aprīlis. Tēma: Young People’s Attitudes Towards Religion
ICBTS starptautiskā zinātniskā konference: the International Sustainable Development Social
Sciences, Humanities and Education Conference. Minhene, Vācija. 2016. gada 25.-27. maijs
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Tēma: Measuring Youth Well Being: Significance Allocated by Children and Young People to
Well-being.
Igaunijas reliģiju pētniecības biedrības organizētā starptautiskā zinātniskā konference
“Religion and Nation(alism)”. Tartu Universitāte, Igaunija. 2016. gada 10.-11. novembris
Tēma: The Current Religious Tensions: Islamophobia in Latvia.
XI starptautiskā zinātniskā konference “Literatūra un reliģija”. Latvijas Universitāte, Latvija.
2016. gada 2.-3. decembris. Tēma: Zaudētais Ēdenes dārzs kristiešu un mormoņu
interpretācijā
DU HSZI Zinātniskais seminārs “Latgales pagātne, tagadne, nākotne: starpdisciplinaritātes
pieredze un perspektīvas”. 2016. gada 17. februāris.Tēma: Pieredze EK FP7 projektos
MYPLACE un MYWeB: izaicinājumi un problēmas
Prof., Dr. philol.
Vilma Šaudiņa

DU Humanitārās fakultātes starptautiskā zinātniskā konference „XXV Zinātniskie lasījumi”.
Daugavpils, 2016. gada 28.–29. janvārī. Tēma: Raiņa jaunā latviešu valoda: pretstati un
variatīvums.
Daugavpils Universitātes
26.–27. 01.2017.

Humanitārās

fakultātes

XXVII

Zinātniskie

lasījumi.

Tarptautinė mokslinė konferencija Lituanistika (baltistika) šiuolaikiniuose ugdymo
procesuose. Lietuvos edukologijos universitetas, 2017. gada 6.–7. aprīlis.
IX Tarptautinė mokslinė konferencija Pasaulio vaizdas kalboje. Šiaulių universitetas,
25.11.2016.

Asoc. prof., Dr.
philol.
Jeļena
Koroļova

IV Starptautiskā zinātniskā konference „Демонология как семиотическая система”.
Krievijas Valsts humanitārā universitāte, Maskava, 2016. gada 15.–17. jūnijā. Tēma: Человек
и нечистая сила в быличках староверов Латгалии.
XXI Starptautiskā zinātniskā konference „Slāvu lasījumi”. Daugavpils Universitāte, 2016.
gada 12.–13. maijā. Tēma: Славянские и неславянские элементы в Камчатском
областном словаре.
XIII Starptautiskā zinātniskā konference „Теория и практика современных гуманитарных
и естественных наук”. V. Beringa Kamčatkas Valsts Universitāte, 2016. gada 8.–12. februārī.
Tēma: Современные региональные словари Латгалии.
DU Humanitārās fakultātes starptautiskā zinātniskā konference „XXVI Zinātniskie lasījumi”.
Daugavpils, 2016. gada 28.–29. janvārī. Tēma: Представление о празднике в культурноязыковой традиции староверов Латгалии.

Asoc. prof., Dr.
philol. Anatolijs
Kuzņecovs

Starptautiska zinātniska konference „Грамматические процессы и системы в синхронии и
даихронии”. Maskava, 2016. gada 30. maijs – 1. jūnijs. Tēma: Отражение истории еров в
Зографском евангелии.
Starptautiskā zinātniskā konference „XXI Slāvu lasījumi”. Daugavpils, 2016. gada 12.–14.
maijā. Tēma: Лингвистическая задача в переводах рассказа „The Dancing Men” А. Конан
Дойля.
DU Humanitārās fakultātes starptautiskā zinātniskā konference „XXVI Zinātniskie lasījumi”.
2016. gada 28.–29. janvārī. Tēma: Отражение истории еров в Зографском евангелии.
Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes starptautiska zinātniskā konference "XXVII
Zinātniskie lasījumi" 2017. gada 26.– 27. janvārī. Tēma: Синтаксические трансформации
в трех русских переводах романа Агаты Кристи «Убийство Роджера Экройда».
XXII Starptautiskā zinātniskā konference „Slāvu lasījumi”. 2017.g. 18.–19. maijā.
Daugavpils. Tēma: Сочетание союза и с местоимениями сь, тъ, онъ в старославянских
евангелиях.
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Latvijas Universitāte, Ventspils Augstskola. 3. Starptautiskā zinātniskā konference „Valodu
kontakti un kontrasti III” 8.–11.09.2016. Tēma: Отражение падения еров в Зографском
евангелии: взаимодействие традиции и живых процессов языка.
Казанский (Приволжский) федеральный университет, Институт филологии и
межкультурной коммуникации им. Льва Толстого. Международная конференция
«Научное наследие В.А. Богородицкого и современный вектор исследований Казанской
лингвистической школы» (Казань, 31 октября – 3 ноября 2016 г.). Tēma: Сильные еры
перед j в Зографском евангелии.

Asoc. prof., Dr.
philol.
Sandra
Meškova

DU Humanitārās fakultātes starptautiskā zinātniskā konference „XXVI Zinātniskie lasījumi”.
Daugavpils, 2016. gada 28.–29. janvārī. Tēma: Parateksta funkcionalitāte Anitas Liepas
prozas darbos
Latgales simtgades kongress. 4. pasaules latgaliešu saiets. Rēzekne, 2017. gada 5.-6. maijs.
Tēma: Anita Liepa un Latgale: rakstnieka ģeokultūrvēsturiskā pozicionējuma aspekti
Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes starptautiskā zinātniskā konference XXVII
Zinātniskie lasījumi. 2017.g. 26.-27.janv. Tēma: Dzīves raksti un teksti: Anitas Liepas
tekstveides aspekti.
Starpdisciplināra zinātniskā konference “Andra Neiburga. Valoda, dzimte, stāstījums, attēls.”
Rīga, 2017. gada 27. janvāris. Tēma: Andras Neiburgas proza vēlīnā padomju perioda
kontekstā
Starptautiskais zinātniskais seminārs "Monuments to famous persons as a component of
national identity: the case of Latvia and Norway" Dienvidaustrumnorvēģijas universitātes
koledža (Norvēģija), 12.10.2016.
Zinātniskais seminārs Valsts pētījumu programmas Letonika projekta. Nr. 4.2. „Kultūra un
identitātes Latvijā: mantojums un mūsdienu prakse“ ietvaros Perifērijas, robežas un diasporas
fenomeni literatūrā un kultūrā. Daugavpils, 2016.g. decembrī. Tēma: Dzīves rakstības
tradīcija Anitas Liepas daiļradē

Mg. philol., lekt.
Andris
Kazjukevičs

6. Pasaules polonistu kongress. Polija, Katovice, 2016. gada 22.–25. jūnijā. Tēma: Granica w
utworach inflanckich pisarzy. Līdzautore Kristīna Barkovska.
DU starptautiskā zinātniskā konference „XXI Slāvu lasījumi”. Daugavpils, 2016. gada 12.–
14. maijā. Tēma: Миф о реке в польской инфлянтской поэзии.
DU Humanitārās fakultātes starptautiskā zinātniskā konference „XXVI Zinātniskie lasījumi”.
Daugavpils, 2016. gada 28.–29. janvārī. Tēma: Граница в творчестве инфлянтских
поляков.
Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes starptautiska zinātniskā konference
"XXVII Zinātniskie lasījumi" 2017. gada 26.– 27. janvārī. Tēma: Повседневный мир, или
Кто украл Рождество? (об одном русском переводе романа Г. Сенкевича «В
пустыне и в пуще»)
Starptautiskā zinātniskā konference: «XXII slāvu lasījumi». Daugavpils, 2017. 18-19. 05.
Tēma: Рецепция польской литературы в Латвии.

Asoc. prof., Dr.
philol. Arkādijs
Ņeminuščijs

DU starptautiskā zinātniskā konference „XXI Slāvu lasījumi”. Daugavpils, 2016. gada 12.–
14. maijā. Tēma: «Будем делать пустоту…»: современные интерпретации чеховской
драматургии.
Starptautiskā zinātniskā konference „Памяти проф. Л.С. Сидякова”. Rīga, 2016. gada 24.–
26. februārī. Tēma: Временная триада в ранней лирике Е.А. Баратынского.
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DU Humanitārās fakultātes starptautiskā zinātniskā konference „XXVI Zinātniskie lasījumi”.
Daugavpils, 2016. gada 28.–29. janvārī. Tēma: Повесть А.П. Чехова «Ненужная победа»:
между пародией и мелодрамой.
Starptautiskā zinātniskā konference: «XXVII Humanitārās fakultātes zinātniskie lasījumi».
Daugavpils, 2017. 26.-27. 01. Tēma: Роман В. Аксенова «В поисках грустного бэби»:
американский быт глазами эмигранта.
Starptautiskā zinātniskā konference: «XXII slāvu lasījumi». Daugavpils, 2017. 18-19. 05.
Tēma: Собачий мотив» в прозе А.П. Чехова.
Starptautiskā zinātniskā konference: «”Свое” и “чужое” в культуре». Petrozavodska, 2017.
22-24. 06. Tēma: Оппозиция «свои» - «чужие» в системе персонажей повести С.
Довлатова «Компромисс».
Starptautiskā zinātniskā konference: «М.Е. Салтыков-Щедрин: От «Противоречий» до
«Забытых слов», посвященной 190-летию писателя», Tvera, 2016.14.-18. 09. Tēma:
Метаморфозы «Истории одного города»: фильм С.М. Овчарова «Оно».
Starptautiskā zinātniskā konference: «Культура русской диаспоры: «Свой», «другой»,
«чужой» и «враг» в культуре Русского зарубежья». Tallina, 2016. 6.-8. 10. Tēma:
Оппозиция «свое» - «чужое» в романе В. Аксенова «В поисках грустного бэби»
Starptautiskā zinātniskā konference: «[Само]презентация в литературе: судьбы забытых
текстов». Rīga, 2016.30.11. – 1.12. Tēma: Забытая проза А.В. Амфитеатрова в рижском
журнале «Перезвоны»
Starptautiskā zinātniskā konference: «Культурный ландшафт пограничья (прошлое,
настоящее, будущее)». Pleskava, 2016. 5-7. 12. Tēma: Лифляндско-курляндский текст в
прозе Ивана Лукаша
Asoc. prof., Dr.
philol.
Gaļina
Sirica

DU starptautiskā zinātniskā konference „XXI Slāvu lasījumi”. Daugavpils, 2016. gada 12.–14.
maijā. Tēma: Об эстетическом значении слова.
DU Humanitārās fakultātes starptautiskā zinātniskā konference „XXVI Zinātniskie lasījumi”.
Daugavpils, 2016. gada 28.–29. janvārī. Tēma: Об эмотивных лакунах.
Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes starptautiskā zinātniskā konference "XXVII
zinātniskie lasījumi" 2017. gada 26.– 27. janvārī. Tēma: О национально-культурной
коннотации
цветовой
лексики.
Starptautiskā zinātniskā konference XXII “Slāvu lasījumi XXII” 2017.gada 18. – 19.maijā.
Daugavpils, DU. Tēma: О коннотации цветовой лексики в аспекте сопоставления.

Asoc. prof., Dr.
philol.
Anna
Stankeviča

DU starptautiskā zinātniskā konference „XXVI Zinātniskie lasījumi”. Daugavpils, 2016. gada
28.–29. janvārī. Tēma: Временные модели в романе М.Шишкина «Письмовник».
Starptautiskā zinātniskā konference „Памяти профессора Л.С. Сидякова”. Rīga, 2016. gada
24.–26. februārī. Tēma: Ольфакторный код в романе М.Шишкина «Записки Ларионова».
Starptautiskā zinātniskā konference „XXI Slāvu lasījumi”. Daugavpils, 2016. gada 12.–14.
maijā. Tēma: Концепция истории в «Письмовнике» М.Шишкина.
Starptautiskā zinātniskā konference „Знаковые имена современной русской литературы:
Михаил Шишкин.” Krakova, Polija, 2016. gada 16.–18. maijā. Tēma: Двойничество в
романе М.Шишкина «Письмовник».
Starptautiskā zinātniskā konference: «XXVII Humanitārās fakultātes zinātniskie lasījumi».
Daugavpils. 26–27.01.2017. Tēma: Дом в романе М. Шишкина «Письмовник»
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Starptautiskā zinātniskā konference XXII “Slāvu lasījumi XXII” 2017.gada 18. – 19.maijā.
Daugavpils, DU. Tēma: Европейская линия в романе Е.Водолазкина «Лавр»
Starptautiskā zinātniskā konference 4th International Multidisciplinary Scientific conference
on Social Sciences& Arts SGEM-2017. Albena, Bulgārija, 2017. gada 24.-31. augusts.
Tēmas: 1) Archetipical concept “Betrayal”: a variant on contemporary Russian Literature (V.
Makanin). 2) E. Vodolazkin’s novel ‘Laurus”: genre experiment.
Starptautiskā zinātniskā konference: «Культура русской диаспоры: «Свой», «другой»,
«чужой» и «враг» в культуре Русского зарубежья». Tallina, 2016. 06.-08. 10.
Tēma: «Свое» и «чужое» в романе М. Шишкина «Венерин волос».
Starptautiskā zinātniskā konference: «[ Сам о ]пр езе н та ц и я в л и тер а т ур е: с уд ьбы
заб ыт ы х т е кс то в ». R ī g a ,.3 0 .1 1 . – 0 1 .1 2 .2 0 1 6 Tēma: Почему забыли повесть В.
Маканина «За чертой милосердия»?
Asoc. prof., Dr.
philol.
Elīna
Vasiļjeva

Starptautiskā zinātniskā konference „XXVI Zinātniskie lasījumi”. Daugavpils, 2016. gada
28.–29. janvārī. Tēma: Ebreju teksts latviešu literatūrā: svešinieka tips.
XXIII Starptautiskā konference jūdaikā. Jūdu civilizācijas pētījumu centrs SEFER, Maskava,
Krievija, 2016. gada 31. janvārī – 2. februārī. Tēma: The Jewish text in the Latvian Literature:
anti-Semitic Component.
Starptautiskā zinātniskā konference „XXI Slāvu lasījumi”. Daugavpils, 2016. gada 12.–14.
maijā. Tēma: Русская филология в культурном пространстве Латвии.
XXVII Zinātniskie lasījumi, 27.-28.01.2017 (Daugavpils). Tēma: G. Bereļa romāna “Vārdiem
nebija vietas” fenomens.
XXIV Starptautiskā konference judaikā, 29.-31.01.2017 (Maskava, Krievija). Tēma: Filmas
“Ebreju kursistes traģēdija” fenomens.
Starptautiskā konference “Ebreji mainīgajā pasaulē”, 26.-28.04.2017 (Rīga). Tēma: Ebreju
teksts mūsdienu latviešu literatūrā.
Starptautiskā konference “Slāvu lasījumi”, 18.-19.05.2017 (Daugavpils). Tēma: 1945. gads F.
Gorenšteina prozā.
Starptautiskā zinātniskā konference Social Sciences & arts SGEM2017, 24.-30.08.2017
(Albena, Bulgārija). Tēma: Ebrejiskais Latgales kultūrtelpā, Holokausta tēma latviešu
Literatūrā padomju posmā.
Starptautiskais zinātniskais seminārs "Monuments to famous persons as a component of
national identity: the case of Latvia and Norway" Dienvidaustrumnorvēģijas universitātes
koledža (Norvēģija), 12.10.2016.

Doc., Dr. philol.
Inna Dvorecka

Starptautiskā zinātniskā konference „XXVI Zinātniskie lasījumi”. Daugavpils, 2016. gada
28.–29. janvārī. Tēma: Гибридные формы мемуарной прозы.
Starptautiskā zinātniskā konference „XXI Slāvu lasījumi”. Daugavpils, 2016. gada 12.–14.
maijā. Tēma: Эволюция одной цветовой характеристики в художественном мире Игоря
Чиннова.
XXVII Zinātniskie lasījumi, 2017.g. 26.-27. janvārī (Daugavpils).
XXII Slāvu lasījumi, 2017.g. 18.-19.maijā (Daugavpils). Tēma: Ф. Достоевский в
художественном мире И. Чиннова.

Doc., Dr. philol.
Elvīra Isajeva

Starptautiskā zinātniskā konference „XXVI Zinātniskie lasījumi”. Daugavpils, 2016. gada
28.–29. janvārī. Tēma: Еврейский в языковом сознании жителей Латгалии.
Starptautiskā zinātniskā konference „XXI Slāvu lasījumi”. Daugavpils, 2016. gada 12.–14.
maijā. Tēma: Заимствованное слово в языке современной газеты.
Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes starptautiskā zinātniskā konference "XXVII
Zinātniskie lasījumi". Daugavpils, 26.-27.01.2017. Tēma: Огонь в языковом сознании
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носителей русского
эксперимента).

и

латышского

языка

(на

материале

ассоциативного

Starptautiskā zinātniskā konference: „XXII Slāvu lasījumi”. Daugavpils, 16.-18.05.2017.
Tēma: Концепт ЛИПА в языковом сознании русских и латышей.
Doc., Dr. philol.
Nataļja Jundina

DU Humanitārās fakultātes starptautiskā zinātniskā konference „XXVI Zinātniskie lasījumi”.
Daugavpils, Latvija, 2016. gada 28.–29. janvārī. Tēma: Reflexion der sozial-politischen
Ereignisse in Lettland im Roman von E. Bernewitz „Die kleine Schbeiderin Pauline“.
Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes starptautiskā zinātniskā konference XXVII
Zinātniskie lasījumi. 2017.g. 26.-27.janv. Tēma: Peter Krupnikov und sein Beitrag zur
Erforschung der Geschichte des Baltikums.

Doc., Dr. philol.
Ingrīda Kupšāne

DU Humanitārās fakultātes „XXVI Zinātniskie lasījumi”. 2016. gada janvārī. Tēma: Latvijas
koncepts latviešu trimdas rakstnieka Gunara Janovska prozā.
Starptautiskais zinātniskais seminārs „Monuments to famous persons as a component of
national identity: the case of Latvia and Norway”. 2016.gada 12. oktobrī,
Dienvidaustrumnorvēģijas universitātes koledža
DU Humanitārās fakultātes starptautiskā zinātniskā konference „XXVII Zinātniskie lasījumi”,
Daugavpils Universitāte, Daugavpils, 2017. gada 26. – 27. janvāris. Tēma: Ūdeņu, floras un
faunas semantika Gunara Janovska prozā

Doc., Dr. philol.
Valentīns
Lukaševičs

Zinātniskais seminārs „Kultūra un identitāte: reģionālais – nacionālais – globālais”. DU
25.11.2016.g.
Zinātniskais seminārs „Kultūra un identitāte: reģionālais – nacionālais – globālais”
DU 25.11.2016.
Zinātniski praktiskais seminārs „Mutvārdu patība”. LU un DU, mācību bāze „Ilgas”, 2016.
gada 11. jūlijā.
DU Humanitārās fakultātes „XXVI Zinātniskie lasījumi”. 2016. gada 28.-29. janvārī. Tēma:
Lietuviešu kultūrpēdas Latgalē.
DU Humanitārās fakultātes starptautiskā zinātniskā konference „XXVII Zinātniskie
lasījumi”, Daugavpils Universitāte, Daugavpils, 2017. gada 26. – 27. janvāris. Tēma:
Latgales mūsdienu krievu dzejnieki
Konference "Jaunākā literatūra" LU, LRS un LNB, Rīga, 20.04.2017. Tēma: Jaunākā
latgaliešu literatūra (2015–2017)
Zinātniski praktiskais seminārs„Aizmirstā zeme”, LU un DU, mācību bāze „Ilgas”,
11.07.2016. Tēma: Mutvārdu patība

Doc., Dr. philol.
Gatis Ozoliņš

The International Scientific Conference XXII Slavic Readings. Latvija, Daugavpils,
Daugavpils Universitāte, 2017.g. 18.- 19. maijs. Tēma: Ērgļu Dieva Parādīšanās baznīca:
priesteri,
notikumi
un
vietējie.
Meklējumi un atradumi – veiksmes stāsti. Latvija, Rīga, LU Literatūras,, folkloras un mākslas
institūts. 2017.g. 17. maijs. Tēma: Ērgļu vērtums: pirmais kļūdu labojums un papildinājumi.

Doc., Dr. philol.
Gaļina Pitkeviča

DU starptautiskā zinātniskā konference „XXVI Zinātniskie lasījumi”. Daugavpils, 2016. gada
28.–29. janvārī. Tēma: Названия спортивных клубов и принципы именования.
DU starptautiskā zinātniskā konference „XXI Slāvu lasījumi”. Daugavpils, 2016. gada 12.–
14. maijā. Tēma: Неофициальные имена различных объектов ономастики.
Starptautiskā zinātniskā konference: «XXII slāvu lasījumi». Daugavpils, 18-19.05.2017.
Tēma: Прецедентные урбанонимы в неофициальном городском лексиконе.
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Starptautiskā zinātniskā konference: «XXVII Humanitārās fakultātes zinātniskie lasījumi».
Daugavpils. 26–27.01.2017. Tēma: Неофициальные урбанонимы в современной русской
речи.
Doc., Dr. philol.
Svetlana
Polkovņikova

III starptautiskais zinātniskais simpozijs „Славянские языки и культуры в современном
мире”. Maskava, Krievija, 2016. gada 23.–26. maijā. Tēma: Отражение национальной
специфики языка в двуязычной лексикографии (на материале латышско-русского
иллюстрированного словаря).
DU 58. starptautiskā zinātniskā konference. 2016. gada 14.–15. aprīlis. Tēma: Runas verbu
izpēte diahroniskā aspektā.
Siauliai University International interdisciplinary scientific conference “The region: history,
culture, language”. Šauļi, Lietuva, 2016. gada 31. marts – 1. aprīlis. Tēma: Семантические
особенности диалектных глаголов речи.
52. prof. Artura Ozola dienas starptautiskā zinātniskā konference „Valodas gramatiskās un
leksiskās sistēmas variatīvums”. Rīga, 2016. gada 17.–18. martā. Tēma: Runas verbu
funkcionāli semantiskā diferenciācija.
DU starptautiskā zinātniskā konference „XXVI Zinātniskie lasījumi”. Daugavpils, 2016. gada
28.–29. janvārī. Tēma: Valodnieku referātu tēzes: strukturāli funkcionālais aspekts.
Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes XXVII Zinātniskie
26.–27. 01.2017. Tēma: Individuālās stila iezīmes Ojāra Buša rakstos

lasījumi.

Latvijas Universitātes 75. konference, sekcija IZGLĪTĪBA ZINĀTNEI UN PRAKSEI,
16.02.2017.
Tarptautinė mokslinė konferencija Lituanistika (baltistika) šiuolaikiniuose ugdymo
procesuose. Lietuvos edukologijos universitetas, 2017. gada 06.–07. aprīlis.
IX Tarptautinė mokslinė konferencija Pasaulio vaizdas kalboje. Šiaulių universitetas,
25.11.2016.
Lekt., Mg. philol.
Veronika Ruža

Latvijas Universitātes 75. konference, sekcija IZGLĪTĪBA ZINĀTNEI UN PRAKSEI,
16.02.2017. Tēma: „Dažu sintaktisko konstrukciju izpratne 20. gs. beigu un 21. gs. sākuma
skolu gramatikās un zinātniskajā lingvistiskajā literatūrā”.

Doc., Dr. philol.
Rudīte Rinkeviča

DU Humanitārās fakultātes starptautiskā zinātniskā konference „XXVI Zinātniskie lasījumi”.
Daugavpils, 2016. gada 28.–29. janvārī. Tēma: Personificēto tēlu Rīgas redzējumi J.
Zvirgzdiņa bērnu prozā (2005–2015).
Konference „Lakstīgalas vārdnīca: vērojumi un vērtējumi Latvijas un Polijas bērnu literatūrā
un grāmatu mākslā”. Rīga, 2016. gada 22. aprīlī. Tēma: Jaunākā latviešu literatūra bērniem
un jauniešiem.
DU Humanitārās fakultātes starptautiskā zinātniskā konference „XXVII Zinātniskie lasījumi”,
Daugavpils Universitāte, Daugavpils, 2017. gada 26. – 27. janvāris. Tēma: Kurzeme Māra
Runguļa vēsturiskajā detektīvstāstā bērniem „Lapsu kalniņa mīklas”
Pavasara konference bērnu literatūras un bibliotēku speciālistiem „ES PIEDERU ŠEIT”, Rīga,
Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2017. gada 21. aprīlis.
10th international seminar „SEA AND CHILDREN’S LITERATURE. Five Tallest Waves in
Children’s Literature in the XXIst Century, Klaipēda, Lietuva, 2017. gada 27 – 29. jūlijs.
Zinātniskais seminārs „Kultūra un identitāte: reģionālais – nacionālais – globālais”. DU
25.11.2016.g.

Lekt., Mg. paed.,
Mg. philol. Aija
Jakovele

DU 58. starptautiskā zinātniskā konference. Daugavpils, 2016. gada 14.–15. aprīlī. Tēma:
Latviešu rakstnieču daiļrades tulkojumi Zviedrijā un Dānijā: kopīgais un atšķirīgais.
Līdzautore Ilona Ļaha.
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Lekt., Mg. hist.
Dmitrijs
Oļehnovičs

Zviedru institūta zviedru skolotāju konference. Stokholma, Zviedrija, 2016. gada 18.–20.
augustā. Tēma: Internetbaserat läromedel “Ett steg mot Sverige”. Līdzautore Aija Jakovele.
The 5th International Interdisciplinary Scientific Conference „Dedicated to Battle of Saule The
Region: History, Culture, Language”. Šauļi, Lietuva, 2016. gada 31. marts – 1. aprīlis. Tēma:
Territory Development Evaluation Approaches in Regional Level: Latgale Experience and
Practice.
Konference „Беларускае падзвінне: вопыт, методыка і вынікі палявых і
міждысцыплінарных даследаванняў”. Polocka, Baltkrievija, 2016. gada 14.–15. aprīlī.
Tēma: Беларусы в периодической печати Латвии периода нацистской оккупации: на
примере газеты „Latgolas Bolss” («Латгальский голос»), 1943–1944.

Lekt., Mg. philol.
Sergejs Poļanskis

7. starptautiskā konferenca „Linguistic, Didactic and Sociocultural Aspects of Language
Functioning”. Viļņa, Lietuva, 2016. gada 5.–6. maijā. Tēma: Fernando Arrabal – dialogue
entre l’absurde et le panique.
DU 58. starptautiskā zinātniskā konference. Daugavpils, 2016. gada 14.–15. aprīlī. Tēma:
Littérature de l’absurde en Lettonie.
Mišeļa Žareti (Michel Jarrety) seminārs „Littérature moderne”. Parīze, Francija, 2016. gada
10. martā. Tēma: Réception de la littérature française de l’absurde en Lettonie.
DU Humanitārās fakultātes starptautiskā zinātniskā konference „XXVI Zinātniskie lasījumi”.
Daugavpils, 2016. gada 28.–29. janvārī. Tēma: Literature of the Absurd as a Phenomenon of
Hybridity.

Lekt., Mg. philol.
Inguna Teilāne

Starptautiskā konference “The region: history, culture, language”. Šauļi, Lietuva, 2016. gada
31. marts – 1. aprīlis. Tēma: Пейоративная лексика в „Словаре калупского говора”.
DU 58. starptautiskā zinātniskā konference. 2016. gada 14.–15. aprīlī. Tēma: Salīdzinājumi
„Kalupes izloksnes vārdnīcā”.
Starptautiskais zinātniskais simpozijs „Славянские языки и культуры в современном
мире”. Maskava, Krievija, 2016. gada 23.–26. maijā. Tēma: Отрожение языковых
контактов в глаголах ницгальского говора.
Daugavpils Universitātes 59. starptautiskā zinātniskā konference 2017. gada 6.–7. aprīlī.
Tēma: Dravniecības leksika dažās latviešu valodas vārdnīcās.

Asist., Mg. philol.
Inese Zuģicka
Pētn., Dr. philol.
Žans Badins

IX Tarptautinė mokslinė konferencija Pasaulio vaizdas kalboje. Šiaulių universitetas,
25.11.2016. Tēma: Компаративные конструкции в словаре „Калупского говора..
DU Humanitārās fakultātes „XXVI Zinātniskie lasījumi”. Daugavpils, 2016. gada 28.–29.
janvārī. Tēma: Runas motivētas iesaukas Preiļu un Rēzeknes novadā.
DU Humanitārās fakultātes „XXVI Zinātniskie lasījumi”. Daugavpils, 2016. gada 28.–29.
janvārī. Tēma: Latvijas recepcija 1920.–1930. gadu krievu (padomju) literatūrā.
DU Humanitārās fakultātes „XXVI Zinātniskie lasījumi”. Daugavpils, 2016. gada 28.–29.
janvārī. Tēma: Праздник в «латгальской» прозе В. Крымова.
DU starptautiskā zinātniskā konference „XXI Slāvu lasījumi”. Daugavpils, 2016. gada 12.–
13. maijā. Tēma: Латвия в советской литературе: «Первая командировка» Василия
Ардаматского.
Humanitārās fakultātes XXVII Zinātniskie lasījumi Daugavpils Universitātē 2017. gada 26.–
27. janvārī. Tēma: Latvijas un PSRS robeža krievu emigrācijas rakstnieku daiļradē.
XXII Starptautiskā zinātniskā konference „Slāvu lasījumi”. Daugavpils. 2017. gada 18.-19.
maijā. Tēma: Латыши в сборнике рассказов М. Костенецкой «Дешево продается клоун».
Latgolys symtgadis kongress 2017. gada 5.–6. maijā Rēzeknē, Latgales vēstniecībā GORS,
Žans Badins, Maija Burima. Tēma: Latgales krievu rakstnieka identitāte diasporā: Boriss
Judins
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Zinātniskais seminārs „Kultūra un identitāte: reģionālais – nacionālais – globālais ”. 2016.
gada 25. novembrī. Tēma: Latvija 1917. – 1940. gada padomju literatūrā.
Zinātniskais seminārs „Kultūra un identitāte: reģionālais – nacionālais – globālais ”. 2016.
gada 25. novembrī. Referents: Valentīns Lukaševičs, Koreferents: Žans Badins. Tēma: Tautas
un kultūras Latgalē.
Zinātniskais seminārs „Kultūra un identitāte: reģionālais – nacionālais – globālais ”. 2016.
gada 25. novembrī. Koreferente: Sandra Meškova. Tēma: Dzīves rakstu (life writing) tradīcija
un A. Liepas daiļradē.
Pētn., Dr. philol.
Ilze Kačāne

DU Humanitāro un sociālo zinātņu institūta zinātniskais seminārs „Latgales pagātne, tagadne,
nākotne: starpdisciplinaritātes pieredze un perspektīvas”. 2016. gada 17. februārī. Tēma:
Izaicinājumi humanitārajās zinātnēs globalizācijas laikmetā. Kultūras pētījumu centra
pieredze. Līdzautore Alīna Romanovska.
DU 58. starptautiskā zinātniskā konference. 2016. gada 14.–15. aprīlī. Tēma: Victorian
Aestheticism and the Autonomy of Art: The Impact of Oscar Wilde.
25th AABS conference “Global, Glocal, and Local: Distinction and Interconnection in the
Baltic States”. Pensilvānijas Universitāte, Filadelfija, ASV, 2016. gada 26.–28. maijā. Tēma:
Hybrid Idenity Of Latvian Culture: Cultural-Historical And Literary Aspect. Līdzautore Alīna
Romanovska.
Starptautiska zinātniska konference “Aktuāli literatūras un kultūras jautājumi” V. Brjusova
Erevānas Univerasitātē, Erevānā, Armēnijā, 2017. gada 19.–20. oktobrī. Tēma: The Basic
Categories of Neo-Romanticism in the 19th Century British Literature.

Starptautiska starpdisciplināra zinātniskā konferencē “Feast as a Mirror of Social and Cultural
Changes” Jagelonijas Universitātē, Krakovā, Polijā, 2017. gada 28. –30. septembrī. Tēma:
Transformations of New Year Celebration in the Soviet and Post-Soviet Era: (on the Example
of Armenian and Latvian Material) (līdzautors Tigran Simyan)

Humanitāro un sociālo zinātņu institūta pētnieku zinātniskie lasījumi Latgales simtgades
kongresa Tautu forumā, Daugavpilī, 2017. gada 6. maijā. Tēma: Izcilu personību devums
Daugavpilī – Latvijā – pasaulē.

Daugavpils Universitātes 59. starptautiskās zinātniskās konference, Daugavpils Universitātē,
2017. gada 6.–7. aprīlī. Tēma: Nacionālie stereotipi Ilzes Kalnāres prozā (līdzautore Oksana
Kovzele).
Pētn., Dr. philol.
Ilona Ļaha

DU Humanitārās fakultātes „XXVI Zinātniskie lasījumi”. 2016. gada 28.–29. janvārī. Tēma:
Ziemassvētki Astridas Lindgrēnes darbos.
DU 58. starptautiskā zinātniskā konference. 2016. gada 14.–15. aprīlī. Tēma: Latviešu
rakstnieču daiļrades tulkojumi Zviedrijā un Latvijā: kopīgais un atšķirīgais (1980–2010).
Līdzautore Aija Jakovele.
31. starptautiskās skandināvu studiju asociācijas konference „Transition between ‘the Nordic
countries’ and ‘Europe’”. Groningene, Nīderlande, 2016. gada 9.–13. augustā. Tēma:
Reception av svensk litteratur i Lettland (1992–2015).

Pētn., Dr. philol.
Alīna
Romanovska

Zviedru institūta zviedru skolotāju konference. Stokholma, Zviedrija, 2016. gada 18.–20.
augustā. Tēma: Internetbaserat läromedel „Ett steg mot Sverige”. Līdzautore Aija Jakovele.
DU Humanitārās fakultātes „XXVI Zinātniskie lasījumi”. Daugavpils, 2016. gada 28.–29.
janvārī. Tēma: Kultūrnacionālā specifika Antona Austriņa dzejā.
DU Humanitāro un sociālo zinātņu institūta zinātniskais seminārs „Latgales pagātne, tagadne,
nākotne: starpdisciplinaritātes pieredze un perspektīvas”. 2016. gada 17. februārī. Tēma:
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Izaicinājumi humanitārajās zinātnēs globalizācijas laikmetā. Kultūras pētījumu centra
pieredze. Līdzautore Ilze Kačāne.
Starptautiskā zinātniskā konference „The Region: History, Culture, Language”. Šauļu
Universitāte, Lietuva, 2016. gada 31. martā – 1. aprīlī. Tēma: The Image of Latgale in Latvian
Literature in the Firste Decades of the 20th Century.
2017. gada 25.-27. janvārī. Daugavpils Universitāte (Latvija). XXVII Scientific Readings.
Referāta tēma: Antona Austriņa dzejas poētika.

2017. gada 6.-7. aprīlī. Daugavpils Universitāte (Latvija). The 59th International Scientific
Conference of Daugavpils University. Referāta tēma: Antons Austriņš: dzīve un jaunrade.

2017. gada 6.-7. aprīlī. Rēzeknes Augstskola (Latvija). Latgales simtgades kongress. Referāta
tēma: Latgales tēls latviešu literatūrā 20. gadsimta pirmajās desmitgadēs.

2017. gada 28.-30. septembrī. Jagelonijas Universitāte (Polija). Feast as a Mirror of Social
and Cultural Changes. Referāta tēma: The Role of Diaspora Festivals in Social and Cultural
Life of a Regional Town’s Youth: The Case of Daugavpils (Latvia)

2017. gada 19.-20. oktobrī. V. Brjusova Erevanas Valodu un sociālo zinātņu Valsts
Universitāte (Armēnija). Topical problems of Literature and Culture. Referāta tēma: Topical
Problems of Literature and Culture.
Doc., Dr. philol.
Ilze Oļehnoviča

DU Humanitārās fakultātes „XXVI Zinātniskie lasījumi“. Daugavpils, 2016. gada 28.–29.
janvārī. Tēma: “The Mirror”: Puns in the Headlines of articles.
RTU Lietišķās valodniecības institūta konference “Meaning in Translation: Illusion of
Precision”. Rīga, 2016. gada 11.–13. maijā. Tēma: The Interplay of Literal and Metaphorical
Meaning in Printed Advertisements.
Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes starptautiskā zinātniskā konference XXVII
Zinātniskie lasījumi. 2017.g. 26.-27.janv. Tēma: Metonymy-Based Multimodal Metaphors are
There to Keep You Safe and Sound.

Lekt., Mg. iur.,
Mg. vad. Nikolajs
Jefimovs

Starptautiskais zinātniskais seminārs "Monuments to Famous Persons as a Component of
National Identity: the Case of Latvia and Norway" Dienvidaustrumnorvēģijas universitātes
koledža (Norvēģija), 12.10.2016.
DU 58. starptautiskā zinātniskā konference. 2016. gada 14.–15. aprīlī. Tēma: Mediācijas
jēdziena izpratne juridiskajā doktrīnā. Llīdzautori: M. Proshina, J. Teivāns-Treinovskis.
Konference „Предпринимательство, социальная организация в структурах сети. Опыт и
перспективы развития в Центральной и Восточной Европе”. Ļubļina, Polija, 2016. gada
23.–25. maijā. Tēma: Проблемы правового регулирования предпринимательства в
интернет среде. Līdzautors J. Teivāns-Treinovskis.

Doc., Dr. philol.
Valentīna Taļerko

DU Humanitārās fakultātes starptautiskā zinātniskā konference „XXVI Zinātniskie lasījumi”.
Daugavpils, 2016. gada 28.–29. janvārī. Tēma: Das Leben in der Nachbarschaft: Am Beispiel
einiger deutschbaltischer Texte.
Starptautiskā konference. Polocka, 2016. gada 14.–15. aprīlī. Tēma: „Сладость прошлых
дней” в произведениях балтийских немецких писателей межвоенного периода.
Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes starptautiskā zinātniskā konference XXVII
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Zinātniskie lasījumi. 2017.g. 26.-27.janv. Tēma: „Baltischdeutsch und Küchenlettisch“ in
Werken deutschbaltischer Autoren (1. Hälfte des XX. Jhs.)
LU 75. starptautiskā zinātniskā konference 17.02.2017 - 17.02.2017., Tēma: Baltvācu valoda
baltvācu autoru darbos strapkaru periodā.
Simpozijs „Rūdolfs Blaumanis un vācu literatūra” 06.04.2017 - 07.04.2017. Daugavpils
Universitāte, Latvija. Tēma: Deutsch in brieflichen Texten (1905-1907) von Rūdolfs
Blaumanis.
IV Международная научно-практическая конференция „Актуальные проблемы
источниковедения” 20.04.2017 - 21.04.2017. Tēma: Город в сборнике рассказов В.
Бергенргрюна
"Смерть
Реваля"
Starpdisciplinārā, starptautiskā konference „Baltische Bildungsgeschichte(n)“ 19.09.2016 22.09.2016. Tēma: Verstellte Wahrheit: Darstellung des Schul- und Studentenalltags in
Werken deutschbaltischer Autoren der Zwischenkriegszeit.
Pētn., Dr. paed.
Inta Ostrovska

“INTE conference 2016”. Vienna, Austria, 13–15 July, 2016. Tēma: Assessing Presence of
Institutions of Vocational Education as Factor Contributing to Economic Activity in Small
Municipalities.
The 5th International Interdisciplinary Scientific Conference “The Region: History, Culture,
Language”. Šiauliai, March 31st – April 1st, 2016. Tēma: Territory Development Evaluation
Approaches
in
Regional
Level:
Latgale
Experience
and
Practice.
Nodarbība “Komandas loma biznesā. Viedā pārvaldība”. DU Jauno
2017.gada 9.februārī.

uzņēmēju skola.

I. Ostrovska, V. Šipilova Valsts pētījumu programmas EKOSOC-LV projekta Nr. 5.2.3.
„Latvijas lauku un reģionālās attīstības procesi un iespējas zināšanu ekonomikas kontekstā”
rezultātu apskats. Humanitāro un sociālo zinātņu institūta 2. zinātniskais seminārs „Latgales
pagātne, tagadne, nākotne: starpdisciplinaritātes pieredze un perspektīvas” 2017. gada 28.
februārī.
DU IVF 4.zinātniski praktiskā konference “Darbs dara darītāju!”. 2017.gada 3.marts.
Daugavpils Universitāte. Tēma: Cik bagāta ir Latgale jeb viedā pieeja reģiona attīstības
plānošanā?
Daugavpils Universitātes 59. Starptautiskā zinātniskā konference. Daugavpils 06.04. –
07.04.2017., I. Ostrovska, Dz. Iliško, D. Oļehnovičs. Tēma: Latvijas teritoriju analīze viedā
indeks kontekstā.
Latgales forums “Zinātne uzņēmējdarbības attīstībai reģionā”. 2017.gada 12.aprīlī.
I.Ostrovska, B.Rivža, E.Jermolajeva. Tēma: Latgales reģiona ceļš uz viedo ekonomiku:
zinātnisko pētījumu rezultāti.
4. pasaules latgaliešu saiets LATGOLYS SYMTGADIS KONGRESS. 2017. gada 5.–6. maijā
I. Ostrovska, D. Oļehnovičs. Tēma: Teritorijas viedās attīstības izpētes atziņu analīze
Latgales reģionā.
LATGOLYS SYMTGADIS KONGRESS TAUTU FORUMS DAUGAVPILĪ. 2017. gada 6.
maijā. Tēma: Tautības Latgalē / Daugavpilī. Mazākumtautību loma Latvijas veidošanā.
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2nd Internatialībaonal Conference. 2017.gada 30.jūnijs. European University (Tbilisi,
Gruzija). I. Ostrovska, D. Oļehnovičs. Smart Development Assessment in Latvia: The
example of Latgale region. Actual Problems Of Knowledge Economy In Modern
Globalization.
Uzstāšanās un dalība slēdziena sagatvošanā LZA ekspertu konsīlijā „Jauniešu bezdarbs cēloņi
un
risinājumi"
2017.gada
9.
augustā
http://www.lza.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=3922&Itemid=72
Starptautiskā vasaras doktorantu skola pedagoģijā DU studiju centrā “ILGĀS”. 2017.gada
16.-18.augusts
3. zinātniski praktiskais SEMINĀRS ”Latgales reģions ceļā uz viedu attīstību: EKOSOC-LV
projekta rezultāti” 2017. gada 4.oktobrī. I. Ostrovska, E. Jermolajeva. Tēma: EKOSOC-LV
projekta 5.2.3. galvenie rezultāti: viedās attīstības indekss Latgales novados
12.starptautiskā zinātniskā konference „Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2017”.
Daugavpils Universitāte. 20.10.2017.–21.10.2017.I. Ostrovska, E. Jerolajeva, L. Aleksejeva,
V.Šipilova, I.Ostrovska, D. Oļehnovičs. Tēma: Latgales reģions (Latvija) ceļā uz viedo
attīstību (valsts pētījumu programma EKOSOC-LV projekts 5.2.3
12. starptautiskā zinātniskā konference „Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2017”.
Daugavpils Universitāte. 20.10.2017.–21.10.2017. I. Ostrovska, Dz. Iliško, E. Oļehnoviča,
V. Akmene. Tēma: Sustainability Competencies in Reorienting Curriculum of a Vocational
School Towards the Aim of Sustainable Development
The 2nd International Scientific Conference "Challenges of Globalization in Economics and
Business", Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, 3-4, November 2017. I. Ostrovska,
D. Oļehnovičs. Tēma: The Use of Topical Concepts in the Assessiment of Sustainable Rural
Development" example of the Latgale Region (Eastern Latvia)
Zinātniski praktiskais seminārs 2017.g. 6.-8.novembris. European University, Georgia. I.
Ostrovska, D. Oļehnovičs. Tēma: Conceptions in the Assessment of the Sutainable
Development of Rural Areas: The Case of Latgale Region (Eastern Latvia)
15. starptautiskā BBCC/JTES konference “Ilgtspējīga attīstība. Kultūra. Izglītība: mijiedarbība
starp tradīciju un inovāciju izglītībā ilgtspējīgai attīstībai. 2017. gada 16-18. novembris, RTU,
Rīga.
The 8th International Scientific Conference RURAL DEVELOPMENT 2017: Bioeconomy
Challenges. Aleksandras Stulginskis University (Kauņa, Lietuva). 2017.gada 23-24.
novembris. Ostrovska I., Aleksejeva L., Šipilova V., Jermolajeva E., Oļehnovičs D. Tēma:
Smart Growth in Latgale region of Latvia: an overview of multiple-helix actors.
Dalība konferencē KARJERAS KONSULTANTU MAĢISTRA STUDIJĀM – 10 Teorija –
Prakse – Attīstība. Rīga, 2017. gada 8. decembrī.
Labklājības ministrijas rīkotais forums "Jaunieši ar invaliditāti darba tirgū - mīti un
realitāte". 2017.gada 11. decembrī Daugavpils Universitāte.
Viesdoc.,
Dr.
phil.
Antje
JohanningRadžiene
Lekt., Mg. philol.
Valentīna
Baranovska

Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes starptautiskā zinātniskā konference XXVII
Zinātniskie lasījumi. 2017.g. 26.-27.janvāris. Tēma: Lettgallen in den Erzählungen und
Reportagen Oskar Grosbergs.
DU 58. starptautiskā zinātniskā konference. Daugavpils, 2016. gada 14.–15. aprīlī. Tēma: К
определению границ испанского модернизма.
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Asist., Mg. philol.
Solveiga Liepa

DU „XXVI Zinātniskie lasījumi“. Daugavpils, 2016. gada 28.–29. janvārī. Tēma: Multimodal
Metaphorsin Printed Advertisements: a case study.
DU 58. starptautiskā zinātniskā konference. Daugavpils, 2016. gada 14.–15. aprīlī. Tēma:
Interaction of Multimodal Metaphor and Metonymy in Printed Advertising: A Case Study.
RTU Lietišķās valodniecības institūta konference „Meaning in Translation: Illusion of
Precision”. Rīga, 2016. gada 11.–13. maijā. Tēma: The Interplay of Literal and Metaphorical
Meaning in Printed Advertisements.
4. starptautiskā jauno lingvistu konference VIA SCIENTIARUM. Liepājas Universitāte.
2017.g. 07.-08.aprīlis. Tēma: The Way from Conceptual through Pictorial to Multimodal
Metaphor.
Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes starptautiskā zinātniskā konference XXVII
Zinātniskie lasījumi. 2017.g. 26.-27.janv. Tēma: Metonymy-Based Multimodal Metaphors are
There to Keep You Safe and Sound.
IX starptautiskā konference „Pasaulio vaizdas kalboje“. Šauļu Universitāte. 2016.g.
25.novembris. Tēma: Interaction of Multimodal Metaphor and Metonymy in Latvian Road
Traffic Safety Directorate’s Ads.

Doc., Dr. philol.
Jeļena Semeņeca

DU „XXVI Zinātniskie lasījumi“. Daugavpils, 2016. gada 28.–29. janvārī. Tēma: The Splendid
Holiday of Arthur Machen.
Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes starptautiskā zinātniskā konference XXVII
Zinātniskie lasījumi. 2017.g. 26.-27.janvāris. Tēma: The Otherworldeness of a Hill in Arthur
Machen’s Texts

Doc., Dr. philol.
Evita Badina

DU „XXVI Zinātniskie lasījumi“. Daugavpils, 2016. gada 28.–29. janvārī. Tēma: Christmas
in Classic British Detective
.Daugavpils Universitātes Humanitārās Fakultātes Starptautiskā Zinātniskā Konference XXVII
Zinātniskie Lasījumi. 2017.g. 26.-27.janv. Tēma: Alternative Realities of the Holmesian
Universe: Virtual Reality in the Television Series “Sherlock”.

Asist., Mg. prof.
tulk.
Jeļena
Antoņeviča

DU Humanitārās fakultātes starptautiskā zinātniskā konference „XXV Zinātniskie lasījumi“.
2016. gada 28.–29. janvārī. Tēma: Feminine as Hybrid Identity in Alice Munro’s Prose
Fiction.
DU 58. starptautiskā zinātniskā konference. 2016. gada 14.–15. aprīlī. Tēma: Essentialism vs.
Constructionism Debate in Feminist Theories’.
DU 58. starptautiskā zinātniskā konference. 2016. gada 14.–15. aprīlī. Tēma: L'écriture
féminine exprimée dans les nouvelles d’Alice Munro.

Lekt., Mg. hist.,
Mg. paed. A.
Kupšāns

DU Humanitārās fakultātes „XXVI Zinātniskie lasījumi”. 2016. gada 28.–29. janvārī. Tēma:
Dzimtbūšanas atcelšanas Latvijā problemātika 19. gadsimta krievu vēsturnieku darbos.

Mg.iur., docents
A. Ozerskis

Starptautiskā zinātniski-praktiskā konference "Sabiedrība, cilvēks, drošība - 2017"
28-29.04.2017. Rīgā

Dr.
psych.,
docents
V.
Dombrovskis

II Studentu Zinātniskā konference “Sporta izglītības aktualitātes”. Daugavpils universitāte,
2017.g. 24.februārī. sertifikāts Nr. 4-79/1884.
4.zinātniski praktiska konference “Darbs dara darītāju”. Daugavpils Universitāte, 2017.g.
03.martā. Sertifikāts Nr. 4-79/2225.
59th International Scientific Conference of Daugavpils University, April 6-7, 2017,
Daugavpils (Latvia). Abstract Book. Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds „Saule”.
ISSN: 2500-9834.
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