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Par maăistra studij u programmu
,,Eiropas studijas"

Noklausījies un apspriedis Studiju programmu kvalitātes novērtēšanas komisijas
priekšsēdētāja J. KrūmiĦa ziĦojumu par maăistra studiju programmu „Eiropas studijas",
Senāts

NOLEMJ:
Rekomendēt apstiprināšanai un atkārtotai akreditācijai maăistra studiju programmu
,.Eiropas studijas" (kods* 46310) sociālo zinātĦu maăistra grāda Eiropas studijās iegūšanai.
Programmas direktore - Dr. ekon., profesore Tatjana Muravska.

*) programmas kods atbilstoši 02.12.2008. MK noteikumiem Nr. 990
,,Noteikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju"
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LATVIJAS UNIVERSITĀTEI
ir tiesības īstenot akreditēto
maăistra
studiju programmu
"Eiropas studijas" (46316)
un piešėirt
sociālo zinātĦu maăistra akadēmisko grādu
Eiropas studijās.
Pamatojums: Akreditācijas komisijas
2003. gada 17. decembra lēmums Nr, 878.
Maăistra studiju programma "Eiropas studijas" ir
akreditēta iidz 2009. gada 31. decembrim. /

VIENOŠANĀS starp Latvijas
Universitāti un Rīgas Strādina universitāti
2009.gadafĜ/. /

Rīga
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Latvijas Universitāte (turpmāk - LU) rektora Mārča AuziĦa personā, kurš rīkojas atbilstīgi LU
Satversmei, no vienas puses, un Rīgas Strādina universitāte (turpmāk - RSU) rektora JāĦa
Gardo vska personā, kurš rīkojas atbilstīgi RSU Satversmei, no otras puses, turpmāk kopā līdzēji, noslēdz vienošanos par sekojošo:
1. Gadījumā, ja tiks pārtraukta LU Ekonomikas un vadības fakultātes maăistra studiju
programmas „Eiropas studijas" sociālo zinātĦu maăistra grāda Eiropas studijās
iegūšanas realizācija, RSU apĦemas šo studiju programmas studentiem nodrošināt
iespējas turpināt studijas RSU Eiropas studiju fakultātes profesionālajā maăistra
programmā „Bizness un tiesības Eiropas Savienībā" ar šādiem nosacījumiem:
1.1. LU informē augstāk minēto studiju programmu studentus par šīs vienošanās
nosacījumiem;
1.2. RSU nepārĦem LU saistības pret attiecīgo studiju programmas studentiem;
1.3. LU studentiem, kuri noslēguši līgumu ar kredītiestādi par studiju kredītu, šis kredīts
tiks nodrošināts pēc saskaĦošanas ar Studiju fondu un kredītiestādi, kura izsniedz
studiju kredītus;
1.4. LU studentu imatrikulācija RSU, kā arī veiktā studiju apjoma pielīdzināšana studiju
programmās notiek atbilstoši RSU uzĦemšanas noteikumiem un imatrikulācijas
kārtībai, kā arī citiem studiju procesu reglamentējošiem dokumentiem.
2.
3.
4.
5.

Vienošanās stājas spēkā no tās parakstīšanas brīža.
Vienošanās tiek parakstīta uz nenoteiktu laiku.
Vienošanās var tikt pārtraukta vai grozīta pēc RSU vai LU iniciatīvas.
Vienošanos paraksta:

Latvijas Universitāte
RaiĦa bulv. 19 Rīgā
LV- 1586
Rek^fs

Rīgas Strādina universitāte
Dzirciemaielā 16 Rīgā
/ LV- 1007

M.AuziĦš
2009.gada (cj. Ĝq*w<Ws

Kontaktpersona:
Prof., Dr. Tatjana Muravska
Eiropas studiju maăistra studiju programmas direktore
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Par iespēju studentiem turpināt mācības
maăistra studiju programmas "EIROPAS STUDIJAS"
likvidācijas gadījumā

SZF dome, iepazinusies ar Politikas zinātnes nodaĜas 19.02.2009. sēdes (protokols
Nr.2) lēmumu,
NOLEMJ: atĜaut maăistra studiju programmas "EIROPAS STUDIJAS" likvidācijas
gadījumā studentiem turpināt mācības LU Sociālo zinātĦu fakultātes Politikas zinātnes
nodaĜas maăistra studiju programmā 29603, iegūstot sociālo zinātĦu maăistra grādu
politikas zinātnē.

Domes priekšsēdētaja:
Sekretāre:

ZnotiĦa
67089852

'' '

Baiba Sporane
UlTmk

Liene Znotina

LATVIJAS UNIVERSITĀTE

MAĂISTRA STUDIJU PROGRAMMA
EIROPAS STUDIJAS
(programmas kods: 46310)

SOCIĀLO ZINĀTĥU MAĂISTRA GRĀDS EIROPAS STUDIJĀS

European Studies Programmē
in Social Science
MA degree in the European Studies

Programmas direktore:
Tatjana Muravska,
Dr.oec., prof.
APSTIPRINĀTA

APSTIPRINĀTA

LU Eiropas studiju maăistra studiju
programmu padomes sēdē: 09.01.2009.
protokola Nr. 2070-S49-3/1 padomes
priekšsēdētājs /Dr.oec, prof.
J.Muravska/

LU Ekonomikas un vadības
Domes sēdē: 20.01.2009.
protokola Nr. 2070-V2-1/1
Domes priekšsēdētāja /Dr.oec,,
asoc.prof. V.Niedrīte/

APSTIPRINĀTA
APSTIPRINĀTA
LU Kvalitātes novērtēšanas komisijas
sēdē:
lēmums Nr. v
Priekšsēdētājs
/Dr.oef, prof. J. KrūmiĦš/
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lēmums Nr. JhliO Senāta
priekšsēdētājs /Dr.phil, prof.
J.Rpzenvalds/
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(Kods - 46310)
VISPĀRĒJAIS RAKSTUROJUMS
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LU EIROPAS STUDIJU MAĂISTRA STUDIJU PROGRAMMAS ANOTĀCIJA
Pēdējos gados Latvijas Republika īsteno mērėtiecīgu dziĜākas integrācijas politiku Eiropas
Savienībā, lai rastu kopīgu risinājumu ekonomiskajām, politiskajām un tiesiskajām
problēmām šajā kontekstā. Šī mērėa sasniegšanai nepieciešami kompetenti un zinoši
speciālisti, uz kuru sagatavošanu ir vērsta Eiropas studiju maăistra studiju programma.
Latvijas Universitātes (turpmāk – LU) starpdisciplinārā Eiropas studiju maăistra studiju
programma sagatavo augsti kvalificētus speciālistus Eiropas problemātikas jomā. Programma
nodrošina iespēju apgūt padziĜinātas starpdisciplināras zināšanas teorijās un metodoloăijās,
kas saistītas ar Eiropas integrāciju politikā, ekonomikā un tiesībās, kā arī veidot prasmes
starpdisciplināru pētījumu metožu lietojumā un izkopt analītiskās un kritiskās domāšanas
iemaĦas.
LU Eiropas studiju maăistra studiju programma ir vienīgā akreditētā Eiropas studiju virziena
akadēmiskā maăistra studiju programma Latvijā un tiek realizēta atbilstoši darbības
pamatprincipiem Eiropas studiju programmām Eiropas universitātēs, kā arī studiju augstākā
līmeĦa programmu mūsdienu praksei.
Eiropas studiju maăistra studiju programmas apjoms ir 80 kp. Studiju programma tiek
realizēta pilna laika klātienes studijās (4 semestri) latviešu un angĜu valodā. Maăistra studiju
programmu veido obligātā daĜa (A daĜa) un ierobežotās izvēles daĜa (B daĜa). No 80
kredītpunktiem maăistra darba izstrāde veido 20 kredītpunktus. ZinātĦu nozares vai
apakšnozares izvēlētās jomas teorētisko atziĦu izpētei veltīti kursi 42 kredītpunktu apjomā.
Teorētisko atziĦu aprobācijas zinātĦu nozares vai apakšnozares izvēlētās jomas aktuālo
problēmu aspektā kursi programmā veido 18 kredītpunktu.
Obligātas daĜas studiju kursi 46 kp apjomā iepazīstina ar tiesību, ekonomikas un politikas
zinātnes teorētiskajām nostādnēm, pētniecisko darbu metodoloăiju, kā arī ar maăistra darba
izstrādes pamatprincipiem un pamatprasībām. Ierobežotās izvēles studiju kursi piedāvā
obligātās izvēles priekšmetus 14 kp apjomā. Tās studiju kursi piedāvā iespēju turpināt iegūt
padziĜinātas teorētiskās zināšanas ekonomikas un politikas zinātnēs.
Absolvējot Eiropas studiju programmu, ir iegūtas nepieciešamās zināšanas un prasmes
darbam Eiropas Savienības/starptautiskajās un nacionālajās privātajās un publiskajās
institūcijās; padomdevēja funkciju veikšanai politiskajā, ekonomiskajā un tiesiskajā sfērā;
darbam diplomātiskajā sektorā; lobēšanas aktivitātēm Eiropas Savienības līmenī;
Starptautiskajā žurnālistikā, kā arī tālākām studijām doktorantūrā, veidojot karjeru
akadēmiskajā un zinātniskajā vidē.
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1. Studiju programmas mērėi, uzdevumi, plānotie rezultāti
Starptautisku, politisku un ekonomisku problēmu risināšanai mūsdienās ir nepieciešamas
strapdispciplināras zināšanas, kuras var nodrošināt ar strapdisciplināru izglītību. Eiropas
studiju maăistra studiju programmas pamatmērėis ir gatavot mūsdienīgi izglītotus
speciālistus, kuri būtu spējīgi risināt ar Eiropas integrācijas procesiem saistītas aktuālās
problēmas, strādājot dažādās starptautiskās institūcijās t.sk. uzĦēmējdarbības jomā, valsts un
nevalstiskajās organizācijās, ko iespējams realizēt programmas ietvaros nodrošinot
maăistrantiem iespējas apgūt jaunākos ekonomikas, politikas un tiesību zinātĦu sasniegumus,
kas saistīti ar Eiropas telpu un Eiropas Savienības darbību. Programma arīdzan ir orientēta
sniegt maăistrantiem tādu akadēmiskās kvalifikācijas līmeni, lai tie būtu spējīgi turpināt
studijas doktorantūrā.
Būtiskākie maăistra studiju programmas uzdevumi:
1. Veicināt iepriekš iegūto zināšanu sociālajās un humanitārajās zinātnēs tālāku apguvi
atbilstoši mūsdienīgajam Eiropas studiju raksturam un tajā iekĜauto priekšmetu
(ekonomika, politikas zinātne, tiesību zinātne) prasībām;
2. Sekmēt jaunas starpdisciplināras zināšanas un mūsdienīgu prasmju apguvi;
3. Sniegt studentiem nepieciešamās teorētiskās un praktiskās starpdisciplinārās zināšanas
Eiropas Savienības sociālekonomiskajā kontekstā;
4. Pielietojot jaunas pasniegšanas metodes, attīstīt studentu spējas patstāvīgi apgūt,
kritiski analizēt un pielietot iegūtās zināšanas;
5. Nodrošināt studiju procesu ar augsti kvalificētiem LU dažādu fakultāšu mācību
spēkiem, vieslektorirem no partneruniversitātēm ārzemēs, kā arī ar speciālistiem un
ekspertiem no Latvijas valsts un ES institūcijām;
6. Nodrošināt aktuālus studiju materiālus mācību procesa īstenošanai;
7. Piesaistīt ārvalstu studentus Eiropas studijas programmā;
8. Stimulēt studentu apmaiĦu zināšanu ieguvei Erasmus partneruniversitātēs.
Studiju programmas realizācijas rezultātā tiek attīstītas studējošo analītiskās spējas un
padziĜināta izpratne par aktuālām politiskajām, sociālajām un ekonomiskajām pārmaiĦām
Eiropā, kā arī ir iegūtas iemaĦas konkrētu procesu cēloĦu un seku identificēšanā. Absolvējot
Eiropas studiju programmu tiek iegūts Sociālo zinātĦu maăistra grāds Eiropas studijās, kas
balstās uz apgūtajām zināšanām un prasmēm darbam Eiropas Savienības/starptautiskajās un
nacionālajās privātajās un publiskajās institūcijās; padomdevēja funkciju veikšanai politiskajā,
ekonomiskajā un tiesiskajā sfērā; darbam diplomātiskajā sektorā; lobēšanas aktivitātēm
Eiropas Savienības līmenī; starptautiskajā žurnālistikā, kā arī tālākām studijām doktorantūrā,
veidojot karjeru akadēmiskajā un zinātniskajā vidē.
Maăistra programmā studenti iegūst vispārējās kompetences:
1. mutiski un rakstiski sazināties dzimtajā un svešvalodā;
2. loăiskā viedā strukturēt pētniecības rezultātus;
3. atrast un analizēt informāciju, kas nāk no dažādiem avotiem (informācijas
menedžmenta prasme);
4. strādāt starpdisciplinārā jomā;
5. strādāt multikulturālā komandā;
6. veikt pētījumus nozarē un pārskata izpēti, izmantojot piemēroti precīzu metodoloăiju;
7. izprast dažādu disciplīnu metodoloăijas un izmantot tās integrētā veidā;
8. atspoguĜot savas personīgās vērtības un apšaubīt koncepcijas, idejas un teorijas.1
1

Tuning Educational Structures in Europe: Refernce Points for the Design and Delivery of Degree Programmes
in European Studies. Supported by the European Comission, ISBN: 978-84-9830-684-2, 2008, p.22
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Maăistra programmā studenti iegūst specifiskās Eiropas studiju kompetences:
1. Spēju komentēt vai atbilstoši papildināt ar anotācijām dokumentus saistībā ar
Eiropas studijām kritiskiem jautājumiem;
2. Spēju interpretēt Eiropas līmeĦa notikumus, attīstību un politikas nacionālā,
reăionālā un vietējā ietvarā;
3. Spēju apzināt ES paplašināšanās un integrācijas procesa komplekso raksturu;
4. Spēju izprast viedokĜus, kas izriet no dažādiem Eiropas nacionālajiem un kultūras
pamatiem, un to respektēšana;
5. Spēju izprast viedokĜus, kas izriet no dažādiem ar Eiropu nesaistītiem
nacionālajiem un kultūras pamatiem, un to respektēšana;
6. Spēju izprast Eiropas studiju nozīmi mūsdienu Eiropas attīstības tendenču
kontekstā;
7. Spēju izprast debates par Eiropas pilsonību un Eiropas identitāti;
8. Zināšanas par Eiropas moderno vēsturi salīdzinošā aspektā;
9. Zināšanas par Eiropas idejām;
10. Zināšanas par Eiropas mainīgo lomu mūsdienu pasaulē. 2
Plašāku vispārējo un specifisko kompetenču izklāstu skat. 12.tabulā
2. Studiju programmas perspektīvais novērtējums no Latvijas valsts un LU interešu
viedokĜa
Būtiskākais konkurētspējas priekšnoteikums – gan globāli, gan lokāli – meklējams
organizāciju spējās rīkoties atbilstoši mūsdienu situācijai. Turklāt dziĜāka Eiropas Savienības
(turpmāk tekstā – ES) integrācija globalizācijas kontekstā būtiski ietekmē aktuālus politiskus
un ekonomiskus procesus katrā valstī, kas nosaka nepieciešamību pēc ikvienas problēmas
kvalitatīva un efektīva risinājuma, balstoties uz starpdisciplināriem, sarežăītiem un
neordināriem lēmumiem un apsvērumiem.
Mūsdienās, kad notiekošos procesus vairs nevar skatīt tikai kādas vienas izglītības nozares
prizmā, starpdisciplinārā pieeja palīdz skatīt jautājumus no dažādiem aspektiem un identificēt
problēmas, kuru tālākai izpētei ir nepieciešama specializācija. Starpdisciplinārai izglītībai ir
vairākas priekšrocības, jo tās rezultātā ir iespējams izpētīt aktuālo jautājumu dziĜāk,
nopietnāk, kritiskāk un daudzpusīgāk, kā rezultātā iespējams piedāvāt efektīvākos problēmu
risinājumus un kvalitatīvāk pieĦemt lēmumus. Starpdisciplinārā izglītība ir mūsdienīga pieeja,
kā rast atbildes uz sarežăītiem jautājumiem, risināt aktuālās problēmas un piedāvāt
priekšlikumus to atrisināšanai.
Attiecīgi valsts pārvaldes institūcijās starpdisciplināru jautājumu risināšana, izvērtējot ietekmi
par kādu ES normatīvo aktu, ir ikdienišės darbs. Tomēr Latvijā pašreiz trūkst speciālistu,
kuriem būtu plašas starpdisciplināras zināšanas, kādēĜ bieži kvalitatīva risinājuma
nodrošināšana ir problemātiska. Par starpdisciplinārās izglītības izšėirošu lomu mūsdienu
procesu virzībā runā gan ES Lisabonas stratēăija3, BoloĦas deklarācija4, Latvijas Nacionālais
attīstības plāns5 u.c. starptautiska un Latvijas līmeĦa stratēăiskie dokumenti. Neapšaubāmu
LU piedāvātās starpdisciplināras Eiropas studiju programmas nepieciešamību nosaka tas, ka
paplašinātā ES starpdisciplinārās izglītības loma pieaugs arvien vairāk.

Tuning Educational Structures in Europe: Refernce Points for the Design and Deliverv of Degree Programmēs
in European Studies. Supported by the European Comission, ISBN: 978-84-9830-684-2, 2008, p.23
3
Lisabonas stratēăija: http://europa.eu.int/growthandjobs/index_en.htm
4
BoloĦas process: http://www.aic.lv/rp/Latv/BOLON/default.htm
5
Nacionālais attīstības plāns: http://www.nap.lv
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Programmas īstenošana pozitīvi ietekmē LU konkurētspēju un sadarbību ar citām
partneruniversitātēm Eiropas vienotā izglītības un pētniecības telpā. Programmas darbība, tajā
iesaistoties ārvalstu studentiem, veicina Latvijas Universitātes atpazīstamību ārvalstīs,
tādējādi piesaistot arvien jaunus ārvalstu studentus. Kā vienīgā starpdisciplināra un
akadēmiska rakstura Eiropas studiju programma Latvijā, tā stiprina LU pozīcijas Latvijas
augtāko izglītības iestāžu vidū.
2.1. Studiju programmas atbilstība darba tirgus piedāvājumam
Veiktās aptaujas (skat. 3.pielikumu) ar Eiropas studiju absolventu darbadevējiem, liecina par
to, ka programmu absolvējušie ir nodarbināti Latvijas valsts institūcijās, t.sk. Ārlietu
ministrijā, Ekonomikas ministrijā, Tieslietu ministrijā, Pašvaldību un reăionālo lietu
ministrijā, Valsts kancelejā, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā, valsts aăentūrās,
kā arī privātajā sektorā un Eiropas Savienības institūcijās, t.sk. Eiropas Komisijā, Eurostat,
Eiropas Parlamentā. Aptaujas liecina, ka absolvējušo studentu darbs ir lielā mērā saistīts ar
dažāda rakstura valstisku jautājumu risināšu Eiropas Savienības kontekstā, kā, piemēram,
Eiropas struktūrfondu apguves plānošana, Lisabonas stratēăijas ieviešana un īstenošana
Latvijā, Latvijas interešu lobēšana enerăētikas politikas jautājumos Eiropas Savienības līmenī
u.c.
Liela daĜa programmas absolventu strādā vidējā vai augstākā līmeĦa vadītāju pozīcijās un ir
konkurētspējīgi savā jomā, savukārt ik gadu vidēji divi maăistra programmas absolventi
turpina studijas doktorantūrā Latvijā un ārzemēs, tādējādi turpinot specializāciju kādā no
iepriekš programmā apgūtajiem virzieniem, kā arī piedalās Eiropas studiju programmas
īstenošanā asistējot vadošajiem docētājiem.
Kopumā absolventu turpmākā profesionālā un akadēmiskā darbība, kā arī darba devēju
pozitīvās atsauksmes (skat. 9.pielikumu) apliecina, ka studiju laikā iegūtās akadēmiskās
zināšanas, analītiskās prasmes un iemaĦas ir bijis gan profesionālo, gan akadēmisko karjeru
sekmējošs faktors un programmas sniegtās zināšanas atbilst darba tirgus pieprasījumam.
2.2. Studiju programmas atbilstība akadēmiskās izglītības standartam
Eiropas studiju maăistra studiju programmas realizāciju atbilstoši akadēmiskās izglītības
standartam nosaka: 1) LR Ministru kabineta Noteikumi par valsts akadēmiskās izglītības
standartu (MK noteikumi Nr. 2, pieĦemti 2002. gada 3. janvārī); 2) Latvijas Universitātes
studiju programmu nolikums (apstiprināts LU Senātā sēdē 2004. gada 29. martā, lēmums Nr.
236).
Eiropas studiju maăistra studiju programma kopumā ar 80 kredītpunktiem pilnībā atbilst
valsts akadēmiskās izglītības standartam (skat. 1. tabulu).
1. tabula
LU Eiropas studiju maăistra studiju programmas atbilstība valsts akadēmiskās izglītības standartam
Studiju saturs un apjoms
Valsts akadēmiskās
LU Eiropas studiju maăistra
izglītības standarts
studiju programma
Maăistra programmas kopapjoms
80 kp
80 kp
Maăistra darbs
ne mazāk kā 20 kp
20 kp
ne mazāk kā 30 kp
42 kp
ZinātĦu nozares vai apakšnozares
izvēlētās jomas teorētisko atziĦu
izpētes studiju kursi
ne mazāk kā 15 kp
18 kp
Teorētisko atziĦu aprobācijas zinātĦu
nozares vai apakšnozares izvēlētās
jomas aktuālo problēmu aspektā
studiju kursi
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3. Salīdzinājums ar Eiropas Savienības valstu atzītu augstskolu studiju programmām
LU Eiropas studiju maăistra studiju programma ir vienīgā akreditētā Eiropas studiju virziena
akadēmiskā maăistra studiju programma Latvijā. Tajā paša laikā 2007. gadā līdz 2013.gadam
tikusi akreditēta Rīgas StradiĦa Universitātes profesionālā maăistra studiju programma
Bizness un tiesības Eiropas Savienībā, kas paredz maăistra profesionālā grāda (MBA)
iegūšanu uzĦēmējdarbības vadībā.
Starpdisciplinārā Latvijas Universitātes Eiropas studiju maăistra programma, kurā tiek apgūti
ekonomikas, politikas zinātnes un tiesību zinātĦu kursi, ir salīdzināta ar Brēmenes (Vācija)
universitātes (Bremen, University of Applied Sciences http://www.mes.hs-bremen.de) un
Tventes (Nīderlande) universitātes (University of Twente School of Management and
Governance http://www.smg.utwente.nl/education/education-ma/es/) Eiropas studiju maăistra
programmām (9. pielikums).
Kopumā visas trīs programmas ir Ĝoti līdzīgas pēc kursu un studiju satura un izveides
koncepcijas. Arī Brēmenes un Tventes programmas ir starpdisciplināras un ietver sevī
politiskās, ekonomiskās un tiesiskās disciplīnas. Visas programmas sagatavo speciālistus, kuri
var strādāt Eiropas un nacionālajās institūcijās, kā arī turpinot studijas doktorantūrā.
Brēmenes programma līdzīgi kā Latvijas Universitātes Eiropas studiju maăistra programma
paredz vienu studiju nedēĜu Eiropas Savienības institūcijās Briselē, bet Tventes universitātes
programma neparedz šāda veida studiju iespējas. Visās trīs programmās tiek piedāvātas arī
studiju iespējas ārzemēs Socrates/Erasmus apmaiĦas programmas ietvaros vai citu studiju
apmaiĦu programmu ietvaros. Visās trīs programmās vieslektoriem ir nozīmīga loma studiju
nodrošināšanā. Līdz ar to studiju pasniegšana angĜu valodā ir viena no programmu īpašībām.
Atšėirībā no Brēmenes un Tventes universitātēm, kurās programmas tiek pasniegtas tikai
angĜu valodā, LU Eiropas studiju programma atbilstoši valsts „Izglītības likumam” tiek
pasniegta gan latviešu, gan angĜu valodā. LU Eiropas studiju programmas padome
(09.01.2009., protokols Nr. 2070-S49-3/1) ir ierosinājusi pēc programmas akreditācijas
piemērot tās darba valodu salīdzināmajām universitātēm, kā arī tām LU studiju programmās,
kurās studijas angĜu valodā tiek pasniegtas pilnā apmērā, lai īstenotu vienu no LU Eiropas
studiju programmas uzdevumiem – piesaistīt ārvalstu studentus
Galvenā atšėirība Brēmenes un LU programmām no Tventes programmas ir tāda, ka Tventes
programmas absolventi saĦem apvienoto dubultdiplomu ar Minsteres universitātes (Vācija)
diplomu. Eiropas studiju programmas padome (09.01.2009., protokols Nr. 2070-S49-3/1) ir
nolēmusi, ka pēc programmas akreditācijas ir jāsadarbojas ar parneruniversitātēm Eiropas
studiju programmu tīklā, lai realizētu to, ka absolvējot LU Eiropas studiju programmu,
absolventi var saĦemt starptautisku dubulto (Joint-Degree ) maăistra grādu Eiropas studijās.
Tai pat laikā LU studiju programmai ir savas atšėirības. Piemērām, ja Brēmenes un Tventes
universitātēs visas nodarbības tiek pasniegtas angĜu valodā, tad LU tikai 25% no nodarbībām
ir nodrošinātas angĜu valodā. Tomēr šī atšėirība nav pārāk būtiska. Ir arī daudz būtiskākās
atšėirības:
• Finansiālais nodrošinājums: Brēmenes programma tiek finansēta no valsts budžeta.
Tventes un LU programma tiek nodrošināta no studentu pašu līdzekĜiem.
• ModuĜu princips: Brēmenes programma tiek izveidota pēc moduĜu principa. LU
programmā moduĜu princips tiek izmantots daĜēji. Tventes universitātē moduĜu
princips netiek plaši izmantots.
• Kursa saturs: LU Eiropas studiju programma, salīdzinot ar Brēmenes universitātes
un Tventes universitātes programmu, piedāvā plašākus studiju kursus, kas ir saistīti arī
ar Baltijas jūras valstu reăionu, it īpaši ar Baltijas valstīm, kas padara LU Eiropas
studiju programmu unikālāku, jo studentiem ir iespēja arī iepazīties ar post12

sociālistisko valstu integrāciju Eiropas Savienībā, kas pats par sevi ir process, kuram
līdz šim Eiropas vēsturē nebija precedenta. Tāpat, Latvijas Universitātes Ekonomikas
un vadības fakultātes Eiropas studiju programma apskata arī jauno ES dalībvalstu
problēmas, politiku un attīstību, kas nav ietverts Brēmenes universitātes un Tventes
universitātes Eiropas studiju programmās.
Brēmenes universitātes piedāvātā Eiropas studiju programma sastāv no 7 moduĜiem un
maăistra darbu:
1. Institūcijas, politikas veidošana un reăioni ES
2. UzĦēmējdarbības likumdošana ES
3. Eiropas ekonomikas integrācija
4. Fondu menedžments
5. Eiropas publiskais un privātais menedžments I
6. ES kā globālā spēlētāja
7. Eiropas publiskais un privātais menedžments II
8. Maăistra darbs
Tventes universitātes Eiropas studiju maăistra programma sastāv no 6 pamatkursiem,
vienu kursu Eiropas studiju metodoloăijā un maăistra darbu:
1. Eiropas institūcijas
2. Eiropas tiesības
3. DaudzlīmeĦu politikas process
4. Eiropas ekonomikas politika
5. Starptautisko attiecību teorija un ES ārējā politika
6. Eiropas sociālā politika
7. Eiropas studiju metodoloăija
8. Maăistra darbs

•
•
•

Salīdzinot modulāro kursu veidošanās sistēmu LU salīdzinājumā ar Brēmenes un
Tventes universitātēm, var secināt, ka pamatā Eiropas studiju programmas balstās uz
trim moduĜiem: politikas zinātne, tiesību zinātne, ekonomika. Brēmenes universitātē ir
likts uzsvars uz uzĦēmumu vadības kursiem un plašāks spektrs specifisko Eiropas
tiesību kursu piedāvājums. Tventes universitātē izceĜ publiskās pārvaldes dimensiju.
LU Eiropas studiju programma piedāvā kursus par jaunajām Eiropas Savienības
dalībvalstīm, t.s. Baltijas valstīm. Kā redzams, kopīgais visām trim programmām ir
tas, ka to prasība ir maăistra darba izstrāde un aizstāvēšana. Ja salīdzināt pasniegtos
kursus/moduĜus, tad var atrast daudz kopīgā: visu triju programmu kursu piedāvājumā
ietilpst tādi studiju kursi, kuri apskata Eiropas institūciju darbību, lēmumu
pieĦemšanas mehānismu ES institūcijās, Eiropas ekonomikas integrācijas procesu,
struktūrfondu menedžmentu (Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātes
Eiropas studiju programma un Brēmenes universitāte), Eiropas tiesības, ES ārējā
politika, Eiropas sociālā politika, Eiropas ekonomikas politika (Latvijas Universitātes
Ekonomikas un vadības fakultātes Eiropas studiju programma un Tventes universitāte)
un Eiropas studiju metodoloăija (Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības
fakultātes Eiropas studiju programma un Tventes universitāte).
Studiju savienošana ar darbu: Brēmenes un Tventes universitātēs tas ir aizliegts. LU
studenti parasti savieno savas mācības ar darbu.
Apmācības periods: LU programmās studiju laiks ir visgarākais: 2 mācību gadi. Tai
pat laikā Brēmenes un Tventes programmas tiek pabeigtas viena akadēmiskā gada
laikā.
Praktiskie studiju braucieni: LU Eiropas studiju programma piedāvā plašākas
iespējas praktisko izbraukumu veidā studentiem: papildus studiju nedēĜai Brēmenē,
LU Eiropas studiju programma piedāvā studentiem arī studiju nedēĜu Frankfurtē pie
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•

•
•

•

Mainas, apmeklējot Eiropas Centrālo banku un piedaloties intensīvajos semināros
Hahenburgas Bundesbankas universitātē (Vācija), kā arī trīs nedēĜu studiju braucienu
sadarbībā ar Kanādas Eiropas studiju tīklu.
Papildus svešvalodu apguve: LU Eiropas studiju programma saviem studentiem
piedāvā arī iespēju mācīties franču valodu, ko nepiedāvā nedz Brēmenes universitātes
programma, nedz Tventes universitātes programma.
Prakse: Brēmenes universitātē paredzēta pusgada studentu prakse Eiropas vai citās
institūcijās. Tventes un Latvijas universitātēs tādas prasības nav.
Studentu uzĦemšanas kapacitāte: LU Eiropas studiju programmas kapacitāte
studentu uzĦemšanas ziĦā ir lielāka par Brēmenes un Tventes programmu, jo vidējais
LU Eiropas studiju programmā imatrikulēto studentu skaits ir 40, bet Brēmenes un
Tventes programmā – 25 studenti.
ECTS kredītpunkti: absolvējot LU Eiropas studiju programmu students iegūst 120
ECTS kredītpunktus, kas ir divreiz vairāk, nekā Brēmenes un Tventes programmu
absolvēšanas gadījumā.

Neskatoties uz augstākminētām atšėirībām, LU Eiropas Studiju programma pēc sava satura
izstrādāta metodoloăiski atbilstoši starpdisciplināro Eiropas studiju maăistra programmu
kritērijiem, atbilst starptautiski atzītiem standartiem un sniedz lielā mērā līdzīgi augstvērtīgu
izglītību.
Visas trīs programmas aktīvi piedalās Eiropas Komisijas Izglītības un kultūras
ăenerāldirektorāta Žan Monē (Jean Monnet) grantu shēmās. Tā rezultātā Brēmenes
Universitāte izmanto Žan Monē moduli, savukārt gan Tventes, gan LU darbojas Žan Monē
katedras (Jean Monnet Chair).
4. Eiropas studiju maăistra studiju programmas organizācija un tās struktūras izmaiĦas
laikposmā kopš akreditācijas
4.1. Studiju programmas apjoms, struktūra un saturs
Eiropas studiju maăistra studiju programmas 80 kredītpunkti ietver 960 akadēmiskās stundas
un maăistra darbu (viens kredītpunkts atbilst 16 akadēmiskajām kontaktstundām, kā arī 24
stundām patstāvīgā darba). Studiju programma tiek realizēta pilna laika studijās (4 semestri).
Studiju laikā maăistrantam ir tiesības pieprasīt studiju pārtraukumu, kura ilgumu nosaka
studiju LU reglamentējoši dokumenti. Maăistra studiju programmu veido obligātā A daĜa
(76% no studiju programmas kopapjoma) un ierobežotās izvēles B daĜa (24% no studiju
programmas kopapjoma). Obligātā daĜa ietver arī maăistra darba izstrādi un aizstāvēšanu.

Studiju saturs
forma
Studiju kursi
Maăistra darbs

2. tabula
Eiropas studiju maăistra studiju programmas struktūra
un
Obligātā daĜa
Ierobežotās izvēles daĜa
Kopējais apjoms
(A daĜa) (kp)
(B daĜa) (kp)
(kp)
46
14
60
20
20
Kopā
66
14
80

Obligātas daĜas (A daĜas) studiju kursi ar 46kp apjomu ir kopīgi visiem programmas
studentiem. Tie iepazīstina ar tiesību, ekonomikas un politikas zinātnes teorētiskajām
nostādnēm, pētniecisko darbu metodoloăiju, kā arī ar maăistra darba izstrādes
pamatprincipiem un pamatprasībām.
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PadziĜinātas zināšanas tiesību zinātnē un to saistību ar citu sociālo zinātĦu nozaru
teorētiskajām pieejām un atziĦām sniedz kursi: „Eiropas tiesības II”(4kp), “ Eiropas tiesības I
- līgumi un institūcijas” (2kp), „Eiropas Tiesības I – Eiropas Savienības tiesību attīstības
aktuālie aspekti”(2kp), „Eiropas tiesības – Tiesību harmonizācija Eiropas Savienībā”(2kp).
Ekonomikas zinātnes jomā tiek apgūti kursi: “Eiropas ekonomikas un integrācijas attīstība” (4
kp), „Eiropas Savienības jauno dalībvalstu makroekonomiskā politika”(4kp), „Ekonomiskā
integrācija Eiropas Savienībā”(4kp), „Eiropas Savienības fondu un projektu vadība”(2kp).
Politikas zinātnes aspektu programmā sedz kursi: „Eiropas Savienība: vadība un institūcijas”
(4kp), „Eiropas Savienības sociālekonomiskās politikas aktuālās tēmas”(4kp), „Iedzīvotāji un
sabiedrības attīstība Baltijas jūras reăiona valstīs”(4kp), „Eiropas integrācijas teorijas politiskie aspekti un prakse”(2kp).
Sagatavojot studentus gala darba izstrādei, par zinātniski pētniecisko darbu akadēmisko
rakstīšanu un teorētiski metodoloăiskajām pieejām veido kursi: „Praktiskās pētniecības
metodoloăijas seminārs I”(2kp), „Praktiskās pētniecības metodoloăijas seminārs II”(2kp),
„Praktiskās pētniecības metodoloăijas seminārs III”(2kp), „Praktiskās pētniecības
metodoloăijas seminārs IV”(2kp).
Studiju programmas obligātā daĜa (A daĜa) ietver maăistra darba (20 kp) izstrādi un
aizstāvēšanu. Maăistra darbs ir patstāvīgs zinātnisks pētījums, kas apvieno teorētiskās
nostādnes par Eiropas ekonomiskās, politiskās un tiesiskās nozares tēmām ar to praktiskā
pielietojuma nozīmi Eiropas integrācijas un Eiropas Savienības problemātikā. Darbam ir jābūt
oriăinālam, pētnieciska rakstura un jāatbilst akadēmiskajām prasībām. (7. pielikums).
Maăistra darba temats ir jāizvēlas trešajā semestrī un tā darba praktiskā izstrāde tiek realizēta
ceturtajā semestrī. Šajā laikā studentiem ir iespēja vairāk konsultēties ar zinātniskiem
vadītājiem un ekspertiem, izmantojot materiālus, kas iegūti teorētiskajās studijās gan Latvijā,
gan ārvalstīs. Pēc studiju programmas teorētisko un praktisko prasību izpildes un maăistra
darba aizstāvēšanas ceturtā semestra nobeigumā students iegūst Sociālo zinātĦu maăistra
grādu Eiropas studijās.
Ierobežotās izvēles (B daĜas) studiju kursi ietver priekšmetus 14 kp apjomā. Tās studiju
kursi piedāvā iespēju turpināt iegūt padziĜinātas teorētiskās zināšanas ekonomikas un politikas
zinātnēs. B daĜā tiek docēti kursi: „Eiropas valstu reăionālā un sociālā politika” (4kp), „ES
publiskā komunikācija: teorija un prakse” (4kp), „Lēmumu pieĦemšanas kvantitatīvās
metodes” (2kp), „Latvijas lauksaimniecības politika Eiropas Savienības kontekstā” (2kp),
„Baltijas valstu ekonomika”(2kp).
4.2. Studiju programmas izmaiĦas kopš iepriekšējās akreditācijas
LU Eiropas studiju maăistra studiju programma iepriekš akreditēta 2003. gadā uz sešiem
gadiem. Šajā laikposmā programma realizēta saskaĦā ar akreditēto programmu, veicot
programmas papildināšanu un modificēšanu saskaĦā ar zināšanu pieprasījuma izmaiĦām,
starptautisko Eiropas studiju maăistra studiju programmu īstenošanas praksi un ekspertu
ieteikumiem par franču valodas pasniegšanas nepieciešamību un LR izglītības klasifikatora
papildināšanu, akadēmisko grādu nomenklatūrā iekĜaujot sadaĜu „Eiropas studijas”.
Pēc akreditācijas 2003. gadā, Eiropas studiju programma ir tikusi vairākkārt atzīta kā
metodoloăiski atbilstoša starpdisciplināro Eiropas studiju programmu kritērijiem. To
apliecina: programmas iesaistīšana Eiropas Komisijas atbalstītajā TUNING metodoloăiskajā
projektā "Izglītības struktūras Eiropā - Fāze II (2003-2008), kura ietvaros tikuši izstrādāti
kritēriji Eiropas studiju programmas pasniegšanas metodikai (īpaša uzmanība tikusi pievērsta
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Eiropas studijām atbilstošu t.s. generic un specific prasmju noteikšanai); uzaicinājums
iesaistīties Eiropas Komisijas Erasmus programmas projektā „Eiropas studiju tematiskais
tīkls” (SENT), kura ietvaros 66 Eiropas universitātēs tiek izvērtēts Eiropas studiju programmu
starpdisciplinārais raksturs un pielietotā metodoloăija; uzaicinājums darboties Žan Monē
projektā studiju kursu izstrādāšanā (2001.-2007.gadam) un Žan Monē katedras izveidošana
(2003.-2009.gadam); 2007./2008.m.g. nozīmīgs apliecinājums tam ir Eiropas Komisijas
Izglītības un kultūras ăenerāldirektorāta programmas ”Lifelong Learning: horizontal Lisbon
policv issues and international affairs” ietvaros īstenotajā projektā „Master Courses in
European Integration Studies - Scholarships for ENP countries and Russia” "(call EAC/I5
/2008) iegūtais grants studiju apmaksai pieciem ārvalstu studentiem uz 2008./2009.m.g.
Kopš Eiropas studiju maăistra studiju programmas izveidošanas 2001. gadā tā sešus gadus
darbojās Ekonomikas un vadības fakultātes Ekonomikas studiju programmu padomes
pārraudzībā. 2007. gadā, sekojot 2003. gada akreditācijas dokumentos atzīmētajiem
pasākumiem programmas organizācijas turpmākai attīstībai un tiecoties pēc augstāka
programmas kvalitātes līmeĦa, tikusi izveidota Eiropas studiju maăistra studiju programmas
padome, kurā iesaistīt ne tikai ekonomikas, bet arī tiesību un politikas zinātnes eksperti.
Programmas padomes sastāvā ir apstiprināti vienpadsmit pastāvīgie atbilstošo disciplīnu
pārstāvji, kā arī trīs Eiropas studiju programmas studenti. Programmas padome tiekas ne
mazāk kā divas reizes mācību semestrī un tās vadībā programmas realizācija tiek izvērtēta un
pakāpeniski pilnveidota.
Programmas akreditācijas starpposmā tikuši pārstrādāti programmas uzĦemšanas nosacījumi
un ar LR Izglītības un zinātnes ministrijas akreditācijas komisijas lēmumu 2007./2008.m.g
mainīti reflektantu imatrikulācijas noteikumi. Šobrīd ir noteikts, ka studijām var pieteikties
reflektanti ar bakalaura grādu vai tam atbilstošu augstāko izglītību sociālajās, humanitārajās
vai tām pielīdzināmās zinātnēs, kā arī citu zinātĦu nozaru pārstāvji, kuru zināšanas un interese
studēt Eiropas studijas atbilst uzĦemšanas noteikumiem. Reflektantu izvērtēšanas konkursā
papildus nosacījumam par angĜu valodas lasīt un rakstīt prasmes apliecināšanu un sekmību,
apgūstot iepriekšējo izglītību, ir izstrādāts iestājpārbaudījums (skat. 12.pielikumu), kas ietver
rakstisko un mutisko daĜu un kam reflektanti var iepriekš sagatavoties.
Kopš programmas akreditācijas 2003. gadā līdz šim regulāri ir tikusi īstenota pasniegto kursu
modifikācija, saturiski piemērojot tos attiecīgā laika perioda aktualitātēm. Studiju programmā
ir iekĜauts praktisko pētniecības metožu kursu bloks, kas sniedz vispusīgas zināšanas par
Eiropas studijas apakšnozaru pielietojamo pētījumu metodiku un pētījumu metodikas
jaunākajiem sasniegumiem. Kursus pasniedz augsti kvalificēti dažādu virzienu docētāji, īpašu
uzmanību veltot informāciju tehnoloăiju pielietojumam pētnieciskajā darbībā; statistiskās
analīzes pielietošanai dažādu zinātĦu nozaru ietvaros, zinātniskās literatūras atlasei un
izmantošanai, power point prezentāciju tehnoloăijas daudzveidīgai izmantošanai. Līdzās
jauninājumiem akadēmisko zināšanu kursos, uzmanība pievērta arī profesionālo prasmju
attīstīšanai. Tas īstenots ar kopš 2007./2008.māc.g. pasniegto kursu „Eiropas savienības fondu
un projektu apguve”, kurā studenti iepazīstas ar projektu rakstīšanas un realizēšanas
principiem, kā arī praktiski grupās izstrādā Eiropas Savienības fondu apgūšanas projektus.
Salīdzinājumā ar 2003. akreditēto programmu redakcionālas kursa noskumuma izmaiĦas nav
skārušas sešus obligātās daĜas kursus: „Ekonomiskā integrācija Eiropas Savienībā” (4kp) ,
„Eiropas Savienība: vadība un institūcijas” (4kp), „Eiropas tiesības II”(4kp), “ Eiropas
tiesības I - līgumi un institūcijas” (2kp), „Eiropas Tiesības I - Eiropas Savienības tiesību
attīstības aktuālie aspekti”(2kp), „Eiropas integrācijas teorijas - politiskie aspekti un
prakse”(2kp); un divus ierobežotās izvēles daĜas kursi „Lēmumu pieĦemšanas kvantitatīvās
metodes” (2kp), „Baltijas valstu ekonomika”(2kp).
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Virāku gadu garumā daudzās Eiropas Savienības un pasaules universitātēs ir veiksmīgi
darbojušās Eiropas studiju maăistra starpdisciplināras programmas, kurās studiju programmas
prasību izpildes rezultātā ir paredzēta Eiropas studiju maăistru grāda iegūšana (Master in
European Studies), piemēram, tādās universitātēs, kā University of Southern Denmark,
Odense University (Dānija), Hochschule Bremen University of Applied Sciences (Vācija),
Nansy University (Francija), Central European University (Ungārija), Academia Istropolitana
Nova (Slovākija), Turku Universitāte (Somija), Hamburgas universitāte (Vācija), University
College Dublin (Īrija), UCD School of Politics and International Relations (Īrija)
(http://ec.europa.eu/education/eis_masters/published_courses/). Sekojot šiem piemēriem, un
pirmās akreditācijas laikā ieteiktajiem pasākumiem turpmākajai attīstībai, laikā kopš
akreditācijas 2003. gadā tikusi īstenota LR izglītības klasifikatora papildināšana, akadēmisko
grādu nomenklatūrā iekĜaujot sadaĜu „Eiropas studijas (kods 316)”. Līdz ar to pēc
programmas absolvēšanas iegūstamais maăistra grāds ir ticis precizēts un šobrīd arī LU
studiju programmas prasību izpildes rezultātā un aizstāvot maăistra darbu studenti iegūst
Sociālo zinātĦu maăistra grādu Eiropas studijās.
Sekojot rekomendācijām par franču valodas pasniegšanu Eiropas studiju programmas ietvaros
programmas akreditācijā 2003. gadā, kā arī ieteikumiem no Eiropas Komisijas Tulkošanas
centra Luksmburgā un Eiropas Tiesas ekspertiem, kopš 2007./2008. māc.g. Eiropas studiju
studentiem ir nodrošināta lietišėās franču valodas pasniegšana. Franču valodas apmācības
nodrošināšana Eiropas studiju maăistra studiju programmas ietvaros vērtējam kā ievērojama
pozitīva izmaiĦa dēĜ vairākiem faktoriem. Pirmkārt, franču valoda ir viena no trim pamata
darba valodām Eiropas Savienības institūcijās, līdz ar to studentiem valodas zināšana
vērtējama kā būtisks ieguvums, jo palīdz gūt plašāku skatījumu uz Eiropas Savienības
institūciju darbību, kā arī pilnvērtīgāk izprast diplomātiskā sektora un juridisko tiesību
jautājumus. Otrkārt, iespēja apmeklēt franču valodas nodarbības ir saistoša gan Latvijas, gan
ārvalstu potenciālajiem programmas studentiem. Treškārt, līdzšinējais regulārais nodarbību
apmeklējums liecina par saistoši un kvalitatīvi pasniegtām valodas nodarbībām, kā arī norāda
uz piedāvātās iespējas augstu vērtējumu studentu vidū.
Sešu gadu laikā programmas praktiskajā realizācijā pakāpeniski palielinājies uzsvars uz
informācijas komunikāciju tehnoloăiju (turpmāk – IKT) lietošanu pēc iespējas kvalitatīvāka
mācību procesa nodrošināšanai. Pirmkārt, ar e-pastu starpniecību studenti personīgi tiek
nodrošināti ar savlaicīgu informāciju par izmaiĦām un jaunumiem mācību procesā. Otrkārt,
Eiropas studiju programmai ir izveidota atsevišėa datu novietne internetā (www.ev.lu.lv/es),
kurā tiek izvietoti visu kursu elektroniskie materiāli. Tajā, lietojot Eiropas studiju maăistra
programmas studentiem izsniegto lietotājvārdu un paroli, tie ir pieejami visa semestra garumā.
Minētajā interneta mājas lapā ievieto arī labākās studentu sagatavotās prezentācijas, referātus,
esejas, pētījumus, grupu darbus u.c. veida akadēmiskās darbības rezultātus, ko studenti veic
atsevišėu studiju kursu ietvaros. Treškārt, informācija par programmas kursiem un ar tiem
saistītajiem jautājumiem ir pieejama ne vien Latvijas Universitātes Informatīvajā sistēmā
(LUIS), bet papildus arī interneta mājas lapā www.lu.lv/cets/ (šobrīd mājas lapa tiek
pārveidota). Kopumā ir turpinājies darbs pie programmas kursu informatīvās bāzes
veidošanas, kas studentiem ar interneta starpniecību ir pieejama jebkurā laikā un vietā,
tādējādi nodrošinot studentiem iespēju pilnvērtīgāk izprast lekciju kursus, kā arī palīdzot
plānot mācību laiku.
Nodrošināt programmas darbību atbilstoši tās veidošanas principiem palīdz cieša sadarbība ar
Eirofakultātes docētājiem. Pēc Eirofakultātes slēgšanas 2004. gadā, kas notika sakarā ar
Latvijas iestāšanos Eiropas Savienībā, ir turpinājusies produktīva sadarbība ar fakultātes
docētājiem.
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5. Eiropas studiju maăistra studiju programmas finansēšanas resursi un infrastruktūras
nodrošinājums
Kopš programmas akreditācijas 2003. gadā nemainīgi pilna laika starpdisciplinārās Eiropas
studiju maăistra studiju programmas apmācības tiek nodrošinātas par fizisku un juridisku
personu naudas līdzekĜiem. Ievērojamas izmaiĦas sešu gadu laikā skārušas Eiropas studiju
programmas studiju maksu (3. tabula)
3. tabula
Pārskats par studiju maksu
Akadēmiskais gads

2001./2002.akad. gads

Studiju maksa
Latvijas pilsoĦiem/ES
pilsoĦiem sākot ar
2006./2007.akad.g.
490 LVL

Studentiem no
ārvalstīm, kas nav ES
dalībvalstis
490 LVL

2002./2003.akad. gads

520 LVL

520 LVL

2003./2004.akad. gads

540 LVL

540 LVL

2004./2005.akad. gads

700 LVL

700 LVL

2005./2006.akad. gads

700 LVL

700 LVL

2006./2007.akad. gads

900 LVL

900 LVL

2007./2008.akad. gads

1250 LVL –
studējošajiem, kas
iepriekšējā akad.
gadā beiguši LU; 1500
LVL - pārējiem
1400 LVL studējošajiem, kas
iepriekšējā akad.
gadā beiguši LU; 1800
LVL - pārējiem

1250 LVL –
studējošajiem, kas
iepriekšējā akad.
gadā beiguši LU; 1500
LVL - pārējiem
1400 LVL studējošajiem, kas
iepriekšējā akad.
gadā beiguši LU; 1800
LVL - pārējiem

2008./2009.akad. gads

Programmas materiāli tehnisko un metodisko nodrošinājumu pilnā apmērā nodrošinājusi
Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultāte. Telpas, datorklases, internets,
auditorijas, kas nepieciešamas studiju vajadzībām ir pieejamas atbilstoši nepieciešamajām
vajadzībām.
Studentiem prezentāciju vajadzībām tikusi nodrošināta pieejamība power point tehnoloăijām
(datori, projektori un cita veida nepieciešamais nodrošinājums). Radušos jautājumu vai
grūtību gadījumā jebkurā studiju procesa stadijā, studenti ir varējuši vērsties pie
pasniedzējiem vai pie studiju programmas koordinatora, kurš nodrošina patstāvīgu sadarbību
starp studentiem un pasniedzējiem, kā arī sniedz nepieciešamo materiāli tehnisko
nodrošinājumu.
Studentu un akadēmiskā personāla vajadzībām ticis strādāts pie Eiropas studiju maăistra
programmas diplomdarbu kataloga veidošanas, tādējādi nodrošinot zināšanu papildināšanu un
potenciālo maăistra darbu kvalitātes uzlabošanu. Absolventu maăistra darbi tiek novietoti šim
nolūkam speciāli izveidotajā programmas bibliotēkā, nodrošinot iespēju lasīšanas režīmā
iepazīties ar iepriekšējo gadu diplomdarbiem.
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Kopš programmas akreditācijas, sešu laikā pakāpeniski veidojusies sadarbība ar vairākām
ārvalstu izdevniecībām, kā, piemēram, Edward Elgar Publishing, Peter Lang AG,
Springerlink, un pētniecības centriem, kas programmai regulāri sūtījuši pēdējos publicētos
zinātnisko rakstu krājumus, grāmatas un informatīvos materiālus. Ar jaunākajiem izdevumiem
tikuši iepazīstināti gan studenti, gan pasniedzēji un ir nodrošināta pieeja to pastāvīgai
izmantošanai.
Regulāri ir veikta akadēmiskās literatūras iegāde, ekonomikas zinātĦu fakultātes bibliotēkai
pasūtot vairākas mācību procesam aktuālas grāmatas, kā, piemēram, „The Law and Policy of
the World Trade Organization”, „The Political Economy of European Employment”, „Postindustrial Labour Marėēts. Profilēs of North America and Scandinavia” u.c.
Sadarbojoties ar Eiropas Savienības informācijas aăentūras bibliotēku un Eiropas Komisijas
pārstāvniecību Latvijā, gan elektroniski, gan informatīvu materiālu formā ir tikusi saĦemta
dažāda satura aktuālākā informācija ar Eiropas Savienību saistītiem jautājumiem, kas tālāk
izplatīta studentiem un akadēmiskajam personālam.
Studentiem Latvijas Universitātes Centrālajā bibliotēkā un specializētajās fakultāšu
bibliotēkās, kā arī Rīgas Ekonomikas augstskolas un Rīgas Juridiskā Augstskolas bibliotēkās
bijusi pieeja gadu mācību grāmatām, žurnāliem, statistikas likumu krājumiem, vārdnīcām,
dokumentiem un palīgmateriāliem par Eiropas ekonomikas, politiskajiem un tiesību
jautājumiem. Visās bibliotēkās tikusi piedāvāta pieeja aktuālākajām zinātnisko rakstu bāzēm,
kā, piemēram, Cambridge Journals Online (CJO), EBSCO, Westlaw International -, SAGE
Journals Online u.c, kuras no personīgajiem datoriem var izmantot arī mājās.
6. Imatrikulācijas nosacījumi Eiropas studiju maăistra studiju programmā
Par LU Eiropas studiju maăistra studiju programmas studentiem var kĜūt personas, kas ir
ieguvušas bakalaura grādu vai tam atbilstoša augstākā izglītība sociālajās, humanitārajās
zinātnēs, kā arī citu zinātĦu nozaru pārstāvji, kuru zināšanas iestājpārbaudījumā, angĜu
valodas prasme un motivācijas vēstule atbilst Eiropas studiju uzĦemšanas noteikumiem.
Imatrikulācija programmā notiek atbilstoši Eiropas studiju programmai izstrādātājā
iestājpārbaudījumā iegūtajam vērtējumam 1000 punktu sistēmā. Ietājpārbaudījums ietver
rakstisko un mutisko pārbaudījumu. Rakstiskajā daĜā reflektantiem jāiesniedz motivācijas
vēstule, savukārt mutiskajā daĜā reflektantiem jāatbild uz jautājumiem no ekonomikas,
politikas un tiesību zinātnes jomām. Gadījumā, ja reflektants nevar uzrādīt angĜu valodas
zināšanas apliecinošu dokumentu, mutiskā pārbaude notiek angĜu valodā (detalizētāku
uzĦemšanas noteikumu izklāstu skat.12. pielikumā).
7. Eiropas studiju maăistra studiju programmas praktiskā realizācija
LU Eiropas studiju maăistra studiju programma tiek realizēta Ekonomikas un vadības
fakultātē. To vada Eiropas studiju maăistra studiju programmas padome un programmas
direktors. Studijas tiek organizētas saskaĦā ar Eiropas studiju maăistra studiju programmu un
tās studiju plānu latviešu un angĜu valodā (skat.11. tabulu). Sakarā ar programmā pieagošo
ārvalstu studentu skaitu, ko ietekmējusi EVF atbalstītā kaimiĦvalstu politika un programmas
iegūtais Eiropas Komijas grants, kā arī ar programmas priekšmetu pieprasījumu Erasmus
apmaiĦas studentu vidū, kursi angĜu valodā tiek docēti ārvalstu studentiem.
7.1. Studiju programmas kvalitātes nodrošināšanas mehānisms
Programmas iekšējās kvalitātes nodrošināšanas mehānismu realizē Eiropas studiju maăistra
studiju programmas padome un Eiropas studiju maăistra studiju programmas direktore.
Programmas kvalitātes mehānisms ietver: 1.) jebkādu programmas izmaiĦu izskatīšanu
Eiropas studiju maăistra studiju padomē, kurā piedalās programmas realizācijā iesaistītie
pasniedzēji un trīs studentu izvēlēti pārstāvji no pirmā un otrā kursa (viens no katra kursa), un
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to apstiprināšanu Ekonomikas un vadības fakultātes Domē; 2.) būtiski izmaiĦu izvērtēšanu un
apstiprināšnu LU Kvalitātes novērtēšanas komisijā; 3.) ikgadēju programmas pašnovērtējuma
ziĦojumu sagatavošanu; 4.) studentu aptauju veikšanu par docēto studiju kursu kvalitāti un
programmu kopumā; 5.) absolventu un darba devēju aptaujāšanu (skat.3. pielikumu).
7.2. Studiju metodes un formas
Atbilstoši LU normatīvajiem aktiem, katram programmas studiju kursam ir sagatavots
apraksts latviešu un angĜu valodā, kurā detalizēti norādīti kursa apguvei nepieciešamie
normatīvie akti, pamata un papildus literatūra, kā arī periodiskā literatūra un cita veida
informācijas avoti. Kursu apraksti regulāri (pirms katra mācību semestra) tiek pilnveidots un
atjaunots. Studiju programmas priekšmeti apkopoti LU studiju programmas katalogā un
studentiem ir pastāvīgi pieejami LUIS. Tāpat arī kursu apraksti ir pieejami Eiropas studiju
programmai atsevišėi izveidotajā datu novietne internetā (www.ev.lu.lv/es)
Eiropas studiju maăistra programma ir veidota saskaĦā ar Eiropas Komisijas projektu
TUNING izglītības struktūru Eiropā, kas piedāvā konkrētu veidu, kā augstākās izglītības
iestādēs un mācību disciplīnās īstenot BoloĦas procesa pieeju.
Atbilstoši TUNING metodoloăijai Eiropas studiju maăistra programmas ietvaros tiek attīstītas
gan vispārējās kompetences, gan ar attiecīgo mācību disciplīnu saistītās specifiskās
kompetences (12. tabula).
Programma ir balstīta uz nacionālo un transnacionālo attīstības tendenču analīzi Eiropā
kopumā, vienlaikus par studiju centrālo elementu izvirzot Eiropas integrācijas analīzi.
SaskaĦā ar TUNING pieeju, programmas saturs tiek pastāvīgi attīstīts, Ħemot vērā Eiropas
dimensijas un integrācijas procesu mainīgo raksturu. Atbilstoši TUNING projekta ietvaros
definētajiem galvenajiem studiju programmas satura elementiem Eiropas studiju maăistra
programmas līmenī centrālās kompetences ir sekojošas:
- zināšanas par Eiropas idejām/ koncepcijām;
- zināšanas par Eiropas integrāciju;
- zināšanas par Eiropas institūcijām un lēmumu pieĦemšanu;
- zināšanas par Eiropas sektoru politikām;
- Eiropa pasaulē;
- spēja integrētā veidā izmantot dažādu studiju disciplīnu metodoloăijas;
- spēja interpretēt Eiropas līmeĦa notikumus, attīstību un politikas nacionālā, reăionālā
un vietējā ietvarā;
- spēja sazināties dzimtajā valodā un svešvalodā, izmantojot piemērotu terminoloăiju.
SaskaĦā ar TUNING projekta nostādnēm Eiropas studiju programmas ietvaros tiek īstenota
vienlaikus daudzdisciplināra un starpdisciplināra pieeja.
Galvenās studiju procesa izmantotās metodes ir lekcijas, kas ir neatĦemama sastāvdaĜa
pamatzināšanu nodrošināšanai, kā arī semināri un praktiskās pētniecības semināri, kas paredz
student iesaisti mācību procesā ar dažāda veida diskusiju starpniecību. Programma paredz arī
iespēju piedalīties konferencēs un apmeklēt vieslekcijas gan ar citu valstu universitāšu
lektoru, gan ar Eiropas institūciju pārstāvju dalību.
Kā to paredz TUNING projekts, Eiropas studiju programma ir saturiski veidota atbilstoši
galvenajām mācību disciplīnām tajā fakultātē, kuras ietvaros šī programma ir izveidota, proti,
Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātes mācību disciplīnām, vienlaikus
nodrošinot saturisku un metodoloăisku daudzveidību programmas ietvaros.
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Teorētisko studiju kursu un praktisko pētniecības prasmju apguvei izmantotas vairākas studiju
procesu savstarpēji papildinošas un dažādojošas studiju formas: LU mācībspēku un
vieslektoru lekcijas, semināri, praktiskie darbi, grupu darbs, kontroldarbi, patstāvīgie darbi,
eseju izstrāde, referātu sagatavošana un nolasīšanu, prezentāciju gatavošana, publiskas
uzstāšanās u.c. Metodoloăijas apguves kursos samērā liels ir praktisko darbu īpatsvars.
Studiju programma joprojām saglabājusi orientāciju uz lielu studentu patstāvīgo un
pētniecisko darbu, kas palīdz nostiprināt iegūtās zināšanas, kā arī veicina citu nozīmīgu
prasmju un iemaĦu izveidi. Akadēmisko atziĦu izpratne maăistrantiem jādemonstrē kursu
eksāmenos, to sistēmiskā izklāstā pārbaudes darbos, kā arī radošā patstāvīgā darbā eseju
sagatavošanā.
Veicot patstāvīgu pētījumu, individuāli notiek maăistra darba izstrāde. Darba sagatavošanas
procesa būtiska sastāvdaĜa ir maăistranta un maăistra darba zinātniskā vadītāja sadarbība.
Maăistra darba koncepcija, darba izstrādes gaita un priekšaizstāvēšana tiek vērtēta studiju
kursos “Praktisko pētniecību metodoloăijas seminārs III” un “Praktisko pētniecību
metodoloăijas seminārs IV”, tādējādi sekmējot darba kvalitāti, Ĝaujot laicīgi novērst kĜūdas, kā
arī nodrošinot maăistra darba izstrādes grafika ievērošanu.
7.3. Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība un studējošo iesaistīšana pētnieciskajos
projektos
Programmas ietvaros zinātniskiem un praktiskiem pētījumiem tiek veltīta īpaša uzmanība.
Akadēmiskais personāls, kurš nodrošina programmas realizāciju, aizvadītajos sešos gados ir
aktīvi piedalījies dažādos zinātniski pētnieciskos un lietišėa rakstura projektos. Programmas
zinātnisko kvalitāti veicinājusi cieša sadarbība ar Latvijas Universitātes akadēmisko Eiropas
un sabiedrības attīstības centru (turpmāk - ESAAC) un Žan Monē katedru. Centrs ietver
vairāku LU fakultāšu akadēmiėus un mācībspēkus. Centra starpdisciplinārais raksturs palīdz
iesaistīt programmas maăistrantus dažādu virzienu zinātniskos pētījumos, kas Ĝauj studentiem
pārliecināties par iegūto zināšanu pielietojamību praksē. Visi Eiropas studiju maăistra
programmas pasniedzēji piedalās zinātniskajās konferencēs, zinātniski pētnieciskajos
projektos, kas publicēti arī interneta mājas lapā www.lu.lv/cets .
LU Eiropas un sabiedrības attīstības studiju akadēmiskais centa īstenotajos akadēmiski
pētnieciskajos projektos un konferencēs iesaistās arīdzan Eiropas studiju maăistranti. Kā
piemēri minami starptautiskā Žan Monē konference „The EU in a Global Perspective:
Itercultural Dialogue across three continents - EU-USA-ASIA”, kas 2008.gada maijā
norisinājās Brēmenē, Žan Monē konference European Union Enlargement of 2004 and
Bevond: Responding to the Political, Legal and Socio-Economic Challlenges (EK 2005 1986/001 - 001 CEN) 2006. gadā, Marie Curie Research Training Network konference
„Transnationality of Migrants: Enduring ties with the Home Countrv and Integration in the
Host Country” 2008. gadā, ko Rīgā organizēja ESAAC sadarbībā ar Londonas Centrē for
Economic Policy Research, starptautiskā konference „Baltic Business and Socio-economic
Development 2008”, kuru Rīgā organizēja ESAAC sadarbībā ar Vācijas Vismāras augstskolu,
starptautiskā konference ”The Promotion of Social Policv: An Investment in the Future”, kuru
Rīgā organizēja ESAAC sadarbībā ar Eiropas Komisiju un Kanādas Kapilāno Universitāti,
Eiropas Komisijas projekts Financial Participation of Emplovees in the New Member and
Candidate Countries of Central and Eastern Europe (EC No. VS/2004/0478) laikā no 2004. 2008. gadam, LU projekts „Starpdisciplinārās un daudzdisciplinārās augstākās izglītības un
pētniecības stiprināšana Latvijā”, 2005. - 2006. gadā, Žan Monē projekti „The Northern
Dimensions Network” (EK Research group RE03/0007) laikā no
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2004. – 2006. gadam un „Young Researchers Enlargement Conferences” no 2004. – 2005.
gadam, u.c.
Eiropas studiju programmas un LU ESAAC centra sadarbībā īstenotajos akadēmiski
pētnieciskajos projektos tiek izmantota inovatīva mācībforma – mācībspēku un studentu
akadēmiskā partnerība. Maăistra studiju programmas ietvaros ir plānots turpināt zinošāko
studentu iesaisti zinātniskajā darbībā, tādējādi motivējot viĦus turpināt studijas doktorantūrā.
8. Vērtēšanas sistēma
Kopš programmas pēdējās akreditācijas principiāli nav būtiski mainījusies studentu zināšanu
vērtēšanas kārtība. Pamatā vērtējums notiek pēc diviem rādītājiem: kvalitatīvais radītājs –
atzīme un kvantitatīvais radītājs – kredītpunktu skaits. Tādējādi ir tikusi saglabāta vērtēšanas
atbilstība Eiropas Savienības valstu universitāšu standartiem, kas palīdzējis veicināt studentu
apmaiĦu Erasmus studiju programmas ietvaros (piemēram, 2008./2009.māc.g. 1.sem.
vairākus Eiropas studiju programmas piedāvātos kursus ir nokārtojuši 22 Erasmus
programmas apmaiĦas studenti).
Galvenās kvalitatīvās vērtēšanas formas Eiropas studiju maăistra studiju programmā ir: 1)
maăistra darba aizstāvēšana (maăistra darba vērtēšanas kritēriju izklāstu skat.6. pielikumā); 2)
eksāmeni kursu noslēgumā. Kursu noslēguma eksāmenam var tikt izmantotas būt dažādas
formas: 1) studenta individuāla pētnieciskā darba un/vai sacerējuma vērtējums; 2) dalības
semināros, kontroldarbu, individuālā darba u.c. kumulatīvs vērtējums; 3) mutisks un/vai
rakstisks kursa gala pārbaudījums. Studentu zinātniskais darbs – zinātnisks referāts, zinātnisks
raksts –vērtēts, ievērojot recenzenta/-es atsauksmi.
Minētajās vērtēšanas formās studentu zināšanas, prasmes un iemaĦas vērtētē ar atzīmi pēc 10
punktu sistēmas. Pārbaudījumu uzskata par nokārtotu (t.i. studentam par kursu tiek ieskaitīti
kredītpunkti), ja vērtējums 10 punktu sistēmā nav zemāks par “4”. Katra kursa ietvaros
vērtēšanas sistēma atšėiras atbilstoši kursa specifikai. Tā ir noteikta katra kursa aprakstā, šajā
dokumentā fiksēts arī atsevišėu pārbaudījuma formu īpatsvars kopējā pārbaudījuma
vērtējumā.
Pārbaudījumā iegūtais vērtējums tiek ierakstīts pārbaudījuma protokolā. Pārbaudījumu
studentam ir tiesības kārtot trīs reizes – divas reizes pie attiecīgā docētāja, bet trešo reizi pie
komisijas, kuru apstiprina Ekonomikas un vadības fakultātes dekāns. Ja arī trešajā reizē
pārbaudījums netiek nokārtots, tad studentam kurss jāapgūst atkārtoti. Pirms pārbaudījuma
katrs studējošais ir tiesīgs saĦemt konsultāciju docētāja noteiktajā laikā.
9. Studējošie Eiropas studiju maăistra studiju programmā
2008./2009.ak.māc.g. Eiropas studiju programmas pirmajā kursā mācās 30 studenti; otrajā
kursā – 26; kopumā - 56 studenti.
9.1. Studējošo skaits
Studiju programmai, uzsākot savu darbību, 2003./2004.akadēmiskajā gadā studijas uzsāka 88
studenti, 2004./2005. gadā 73 studenti, 2005./2006. – 59, 2006./2007. – 51, 2007./2008. – 33,
savukārt 2008./2009. – 29 studenti. Sekojot gan studējošo, gan absolventu skaita dinamikai,
iespējams novērot, ka studentu skaits pēdējo gadu laikā ir samazinājies. Minēto procesu
iespējams saistīt ar vairākiem faktoriem:
1. Periods līdz 2004. gadam raksturojams kā pirmsiestāšanās laiks Eiropas Savienībā
(ES), kad programma bijusi salīdzinoši aktuālāka nekā pēc pievienošanās ES;
2. Pēc iestāšanās ES palielinājusies pārorientācija uz mācībām ārzemēs;
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3. Finansiālās grūtības, nespēja segt studiju maksu, kas ir ievērojami pieaugusi (3. tabula);
4. Nespēja sekmīgi apvienot studijas ar darbu un ăimenes dzīvi;
5. Grūtības atsevišėu priekšmetu uztverē.
4. tabula
Studējošo skaits Eiropas studiju maăistra studiju programmā (2003–2008)
Kopā mācās T.sk. par
1.gadā
Studentu skaits
AbsolEksmatriimatrikulēto
pa studiju
maksu
ventu
kulēto
skaits
studentu skaits
gadiem
skaits
(Atbirums)
1.

2.

2003.

88

88

48

136

136

30

-

2004.

76

73

82

155

155

51

5

2005.

68

59

63

122

122

58

10

2006.

51

51

55

106

106

44

4

2007.

44

33

35

68

68

32

16

2008.

35

30

26

56

49

-

7

Nepieciešams norādīt, ka vispārēja studentu skaita samazināšanās aplūkojamajā laika posmā
ir novērojama arī citu Latvijas Universitātes maăistra studiju programmu ietvaros.
9.2. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā
Studējošo pastāvīga līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā tikusi īstenota ar Eiropas studiju
programmas padomes starpniecību. Padomes vadībā programmas realizācija tiek izvērtēta un
pakāpeniski pilnveidota un tajā vienkopus darbojas studiju programmas direktors, profesori,
asociētie profesori un citi kvalificēti speciālisti atbilstošajā zinātnes nozarē, kā arī vismaz trīs
pirmā un otrā kursa studentu pārstāvji. Studentu kandidatūras tiek izvirzītas pašu studentu
vidū vai arī studenti par padomes locekĜiem var pieteikties personīgi. 2007./2008.m.g.
notikušas četras padomes sēdes, kur dažādos ar mācību procesu saistītos jautājumos uzklausīti
un vērā Ħemti arī studentu pārstāvju viedokĜi.
Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā laika periodā no 2003. līdz 2009. gadam ir
tikusi īstenota ar vairāku veidu aptauju formu izmantošanu maăistrantu viedokĜu un
vērtējumu izzināšanai. Katru mācību semestri ir veikta studējošo anketēšana par atsevišėiem
studiju kursiem un reizi gadā par Eiropas studiju programmas kvalitāti kopumā. Ar
rezultātiem, kas vērtējams kā vērtīgs pamats turpmāko programmas uzlabojumu veikšanai
regulāri ir iepazinusies Eiropas studiju maăistra studiju programmas padome.
9.3. Studējošo un absolventu aptauju rezultātu analīze
Eiropas studiju maăistrs studiju programmas studenti tiek aptaujāti izmantojot vienotu LU
anketu formu, kā arī ar atbilstoši programmas vajadzībām izveidotu absolventu anketu
(3.pielikums).
2008. gadā tika veikta programmas absolventu un studējošo anketēšana, lai noskaidrotu viĦu
viedokli un par Eiropas studiju programmas kvalitāti kopumā (3. pielikums). Vairums
respondentu ir izteikuši pozitīvu apmierinātību (22% pilnībā apmierināti; 69% drīzāk
apmierināti) ar programmu kopumā. Izsakot vērtējumu programmas kursu kvalitātei,
struktūrai un organizācijai, lielākā apmierinātība ir identificējama attiecībā uz kursu vielas
atbilstību programmai (6% pilnīgi apmierināti, 82% drīzāk apmierināti), savukārt salīdzinoši
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visnegatīvāk tiek vērtēta (16% pilnīgi neapmierināti, 13 % drīzāk neapmierināti) kursu
organizācija, t.i. laiks, vieta un telpa. Izteiktā neapmierinātība programmas vadības vērtējumā
tiek saistīta ar relatīvi lielāku nepieciešamību apmeklēt nodarbības klātienē, kā rezultātā
mazāk laika iespējams veltīt patstāvīgajam darbam. Identificētajai problēmas risināšanai ir
jāpievērš uzmanība turpmākajā programmas realizācijā.
Salīdzinoši ar studentu vērtējumu programmas docētāju kompetencei 2003. gadā (docētājus
kompetentus gan kā speciālistus, gan kā docētājus atzina 78 % aptaujāto), 2008. gadā
vērtējums ir nedaudz krities līdz 66%. Savukārt Ĝoti augstu (75%) tiek vērtēta docētāju
pieejamība, kas neapšaubāmi labvēlīgi ietekmē mācību procesu kopumā.
Programmas ietvaros nodrošinātajām vieslekcijām kopumā kā pozitīvu vērtējumu ir snieguši
90% aptaujāto respondentu, norādot, ka vieslekcijas ir neatĦemama programmas sastāvdaĜa,
paplašina redzesloku, dod dziĜākas zināšanas, kā arī stimulē iegūt pašam plašākas zināšanas.
Pozitīvu atzinību vieslekcijām kā tādām studenti izsaka arī savos ieteikumos un komentāros,
no kuriem turpmāk būtu jāĦem vērā nepieciešamība vieslekciju pasniegšanā iesaistīt pēc
iespējas vairāk noteiktu Eiropas Savienības problemātikas jautājumu speciālistus un
ekspertus.
10. Eiropas studiju maăistra studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais personāls
10.1. Akadēmiskā personāla sastāvs
LU Eiropas studiju maăistra studiju programmu realizē LU Ekonomikas un vadības
fakultātes, Sociālo zinātĦu fakultātes Politikas zinātnes nodaĜas, Juridiskās fakultātes, kā arī
Rīgas Juridiskās augstskolas kursu docētāji.
2008./2009.ak.māc.gadā akadēmiskā personāla sastāvā ir pieci profesori, trīs asociētie
profesori, viens docents un deviĦi lektori. No astoĦpadsmit maăistra programmas realizācijā
iesaistītajiem pasniedzējiem divpadsmit ir ar doktora grādu, savukārt pieci pasniedzēji ir
Latvijas Universitātes doktoranti, no kuriem četri ir Eiropas studiju maăistra studiju
programmas absolventi.
5. tabula
Eiropas studiju maăistra studiju programmas akadēmiskā personāla sastāvs 2008./2009.māc.g.
Amats (ievēlēts LU)

Grāds
Ar doktora grādu
(skaits)

Ar maăistra grādu
(skaits)

Kopā

Profesori

5

_

5

Asociētie profesori

3

_

3

Docenti

1

_

1

Lektori

3

6

9

Asistenti

_

_

_

Kopā

12

6

18

10.2. Eiropas studiju maăistra studiju programmas realizācijā iesaistītā akadēmiskā
personāla pētnieciskie virzieni un to rezultāti, projektu vadība
Programmas ietvaros īpaša uzmanība tiek veltīta arī zinātniskiem un praktiskiem pētījumiem.
Akadēmiskais personāls, kurš nodrošina programmas realizāciju, laikā no 2003. līdz 2009.
gadam aktīvi piedalījies dažādos zinātniski pētnieciskos un lietišėa rakstura projektos (skat.
sadaĜu 7.7.2.)
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Kā piemēri minama prof. Mihaila Hazana kā vadošā pētnieka līdzdarbība vairāk nekā 20
projektos laikā pēc 2003. gada – t.i. Pasaules Banka – 5, Eiropas Komisija – 5, Globāla
attīstības tīkla (GDN) pētījumu konkursi – 3, Eiropas Rekonstrukcijas aăentūra - 1,
Starptautiskā darba organizācija – 1, ASV Starptautiskās attīstības aăentūra – 1, Ekonomiskās
sadarbības un attīstības organizācija (OECD) - 1, Nacionālā darba tirgus pētījumu programma
– 5, Stratēăiskās analīzes komisija – 1, Finanšu ministrija – 1, Latvijas Banka – 1 un kopš
2008.gada kā vadības komitejas locekĜa darbība Eiropas zinātnes nodibinājuma COST
instrumenta projektā „COST Action IS0701: Comparative analysis of enterprise data:
Industry dynamics, firm performance, and worker outcomes”.
Docetājs Juris Gromovs piedalījies kā nacionālais ziĦotājs Odysseus Akadēmiskā tīkla
juridiskajām studijām imigrācijas un patvēruma jomā 2007.-2008.g. veiktajam pētījumam par
4 patvēruma tiesību direktīvu ieviešanu Latvijas Republikā; Odysseus Akadēmiskā tīkla
juridiskajām studijām imigrācijas un patvēruma jomā 2006.g. veiktajam pētījumam par
Padomes direktīvas 2003/9/EK ar ko nosaka obligātos standartus patvēruma meklētāju
uzĦemšanai, ieviešanu Latvijas Republikā; 2006.g. un pētījumā par 3 darba tiesību direktīvu
ieviešanu Latvijā
Programmas pasniedzēji ir iesaistījušies arī tādos projektos kā ES struktūrfondu nacionālā
programma „Darba tirgus pētījumi”; LR Labklājības ministrijas projekts „Detalizēts
darbaspēka un darba tirgus pētījums tautsaimniecības sektoros”;’LZP projekts „Latvijas
konkurētspējas un ilgtspējīgas augsmes izvērtējums Baltijas reăionā un Eiropā”; LU
pētniecības projekts „Latvijas ekonomikas konkurētspēja un investīciju nozīme tās
veicināšanā”; Pētniecības projekti - ESF Nacionālās programmas „Darba tirgus pētījumi”
Labklājības ministrijas pētījuma „Profesionālās un augstākās izglītības atbilstība darba tirgus
prasībām”, LU – 2005/2223; OECD un LU projekts „Latvijas augstākās izglītības
finansēšanas sistēmas kopsakarība ar augstākās izglītības politiku”; LU akadēmiskās attīstības
projekts ”Baltijas jūras reăiona studiju programmas attīstība sadarbībā ar Tartu Universitāti,
Turku Universitāti, Vitauta Dižā Universitāti (KauĦa)”, LU – 2006/3-229712; ES ESF
projekts „Baltijas jūras reăiona studiju akadēmiskā personāla kompetences paaugstināšana”,
20006/0117/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2./0157/0063.
Plašāku Eiropas studiju maăistra studiju programmas realizācijā iesaistītā akadēmiskā
personāla pētnieciskās darbības atspoguĜojumu skat. pielikumā nr.4
10.3. Eiropas studiju maăistra studiju programmas akadēmiskā personāla atlase,
atjaunošana, apmācība un attīstība
Domājot par turpmāko Eiropas studijām piesaistāmā akadēmiskā personāla attīstību, studiju
procesa akadēmiskā virziena pilnveidošanas jomā īpaša uzmanība ir tikusi pievērsta jaunu
docētāju un mūsdienīgi izglītotu speciālistu sagatavošanai, kas jau studē var turpināt studijas
doktorantūrā un veikt gan fundamentālā, gan lietišėā rakstura zinātniski pētnieciskos
projektus. 2007./2008.m.g Eiropas studiju maăistra programmas pasniedzēji uzsāka organizēt
Žan Monē doktorantu kolokviju ar mērėi celt kvalifikāciju akadēmiskajam personālam un
īpaši doktorantiem, kuri absolvējuši Eiropas studiju programmu un turpina piedalīties tās
īstenošanā kā pasniedzēji (programmas realizācijā piedalās pieci doktoranti, kas pabeiguši
Eiropas maăistra studijas). Žana Monē kolokvija ietvaros katru mēnesi organizētas diskusijas
par doktorantu disertācijas darbu problemātiku Eiropas Savienības diskursā un 2007. gada
janvārī kolokvija dalībnieki apmeklēja Eiropas Kopienas Statistikas pārvaldi, Eiropas Tiesu
un Eiropas Komisijas tulkošanas centru Luksemburgā. Iespēja piedalīties mācību vizītē uz
minētajām Eiropas institūcijām, kā arī studiju seminārā Briselē (skat. sadaĜu „Ārējie sakari”)
vērtējama kā kvalifikācijas celšana, no kuras ieguvējs ir Eiropas studiju programma kopumā.
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11. Eiropas studiju maăistra studiju programmas palīgpersonāls
Eiropas studiju maăistra studiju programmas palīgpersonāla raksturojums
Amata nosaukums
LU Ekonomikas un
6. tabula
vadības fakultātes
Skaits Uzdevumi
Eiropas studiju
1
maăistra studiju
Galveno pienākumu apraksts:
programmas
1. Akadēmiskā personāla noslodzes plānošana, noslodzes
lietvedis/koordinators
kartes aizpildīšana; iesniegšana LU Studiju daĜā un
dekanātā; ikmēneša stundu pasniedzēju darba izpildes
atskaišu iesniegšana dekanātā;
2. Studiju programmas vadības darba sēdes izziĦošana, sēžu
protokolu rakstīšana un izrakstu sagatavošana, līdzdalība
zinātnisko un mācību pārskatu veidošanā, to noformēšana
un iesniegšana attiecīgajās LU struktūrvienībās, ja tas ir
nepieciešams, ievietošana interneta mājas lapā;
3. Docētāju sagatavoto mācību materiālu uzskates līdzekĜu
drukāšana un kopēšana, to sagatavošana lekcijām un
semināriem pēc docētāju pieprasījuma;
4. Reflektantu
uzĦemšanas
sagataves
darbi
un
iestājpārbaudījumu tehniskā nodrošināšana;
5. UzĦemto studentu dokumentu pieĦemšana un nodošana
attiecīgajai instancei;
6. Studentu skaita precizēšana, studenta reăistrācija studijām
katra semestra sākumā un reăistrācijas lapu noformēšana;
mācību maksas pārbaude pēc datora datiem; attiecīga
līmeĦa izziĦu sagatavošana un izsniegšana; studentu
reăistrācija studijām attiecīgajā semestrī; studentu
pierakstīšana uz kursiem un eksāmena lapas veidošana
datorsalikumā LUIS; sekmju ievadīšana datorsistēmā;
mācību karšu veidošana datortīklā;
7. Maăistra darbu pieĦemšana un darbu aizstāvēšanas
grafika sastādīšana; darbu nodošana recenzijai un
recenziju kopijas izsniegšana studentiem;
8. Absolventu diplomu un izrakstu sagatavošana,
eksmatrikulēto studentu lietu sagatavošana atskaitīšanai
un nodošana arhīvā;
9. SaĦemto un nosūtāmo dokumentu (korespondences)
reăistrācija, šėirošana un kustības organizēšana atbilstoši
noteiktajai kārtībai;
10. Studiju programmas vadītāja norādījumu izpilde;
11. Nosūtāmo dokumentu projektu sagatavošana;
12. Sagatavoto dokumentu noformēšanas pareizības kontrole
atbilstoši LR MK 1996. gada noteikumiem Nr. 154;
13. Dokumentu izpildes termiĦu kontrolēšana;
14. Dokumentu sistematizēšana, lietu veidošana, atbilstoši
struktūrvienības lietu nomenklatūrai;
15. Pastāvīgi un ilgtermiĦa glabājamo lietu uzglabāšana līdz
to nodošanai arhīvā;
16. Struktūrvienības lietu nomenklatūras izstrādāšana;
17. Īslaicīgi glabājamo lietu sagatavošana iznīcināšanai pēc
glabāšanas termiĦa beigām saskaĦā ar LU noteikto
kārtību;
18. Rīcībā nodotās biroja tehnikas uzturēšana kārtībā un
materiālu pasūtīšana tās darbībai;
Papildus pienākumi:
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19. Pastāvīga kontaktēšanās (angĜu valodā) ar docētājiemvieslektoriem no partneruniversitātēm ārzemēs studiju
darba organizatoriskajos jautājumos;
20. Informācijas par vieslektoru vai ekspertu ierašanos
izplatīšana ar mērėi dot iespēju piedalīties vieslekcijās
angĜu valodā arī citiem ieinteresētiem EVF studentiem;
21. Dokumentācijas sagatavošana vieslektoru ceĜa un
uzturēšanās izdevumu apmaksai nepieciešamības
gadījumā;
22. Koordinēt ikgadējo programmas studentu piedalīšanos
praktiskās pētniecības seminārā Briselē; sagatavot un
nosūtīt datus par studentiem Briseles semināra
organizatoriem Brēmenē; nodrošināt semināra sekmīgu
realizāciju;
23. Plānot un koordinēt arī citus studiju braucienus Eiropas
studiju maăistra studiju programmas studentiem un
docētājiem;
24. Elektroniskās datu bāzes izveidošana un elektroniskās
sarakstes veikšana ar programmas 1. un 2. kursa
studentiem, docētājiem un vieslektoriem;
25. Studentu pastāvīga informēšana elektroniski un pieliekot
paziĦojumus pie ziĦojumu dēĜa par izmaiĦām studiju
darbā;
26. Līdzdalība ikgadējo pašnovērtējuma
ziĦojumu
sagatavošanā;
27. Studentu aptauju veikšana par atsevišėiem studiju kursiem
un absolventu aptauju veikšana par programmu kopumā;
28. Pasniedzēju konsultāciju grafika sastādīšana un izziĦošana
studentiem;
29. Kancelejas preču pasūtīšana un saĦemšana, uzskaites
veikšana.
12. Eiropas studiju maăistra studiju programmu realizējošās struktūrvienības
Eiropas studiju maăistra studiju programmu realizē LU Ekonomikas un vadības fakultāte sadarbībā ar
Juridisko un Sociālo zinātĦu fakultāti.
7. tabula
Eiropas studiju maăistra studiju programmu realizējošās struktūrvienība
Struktūrvienība
Ekonomikas un vadības fakultāte

Uzdevumi
1) nodrošināt programmas realizāciju;
2) nodrošināt programmā iekĜauto studiju kursu docēšanu;
3) nodrošināt viesdocētāju iesaisti programmas realizācijā;
3) nodrošināt maăistra darbu izstrādi un aizstāvēšanu;
4) nodrošināt studentu zinātniskā darba iespējas.

13. Ārējie sakari
13.1. Sadarbība ar darba devējiem
Eiropa studiju maăistra studiju programma realizē regulāru sadarbību ar darba devējiem.
Darba devēji ir iesaistīti arī programmas realizētajos pētniecības projektos un kopīgās
konferencēs. Kā piemērs ir minams pētniecības nedēĜas Briselē, kurās piedalās LR Ārlietu
ministrijas darbinieki (LR Pārstāvniecība Eiropas Savienībā), kas tiek arīdzan pozitīvi
novērtēts LR Ārlietu ministrijas atzinumā par Eiropas studiju programmu (9. pielikums).
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Arīdzan programmas padomes sastāvā ir pārstāvji no darba devējiem, kā, piemēram, Eiropas
Komisijas pārstāvniecības Latvijā un LR Ekonomikas ministrijas, kas palīdz aktualizēt
Eiropas studiju programmas kursu saturu.
Laikā no 2003. līdz 2009. gadam studiju procesā regulāri ir iesaistījušies arī tādi studiju
programmas absolventu darba devēji, kā Eiropas Komisijas Enerăētikas, Reăionālās politikas,
Zvejniecības un jūras lietu direkcija, Eurostat, Eiropas Komisijas Tulkošanas centrs
Luksemburgā, Eiropas Tiesas un Eiropas Parlaments, tāpat arī no Latvijas Republikas Ārlietu,
Ekonomikas, Finanšu un Re;gionālo un pašvaldības lietu ministrijas, kā arī LR pārstāvniecība
Eiripas Savienībā Briselē.
13.2. Sadarbība ar citām līdzīgām studiju programmām Latvijā un ārvalstīs
Sadarbība ar citām līdzīgām Eiropas studiju programmām ārvalstīs un Latvijā ir neatĦemama
starpdisciplinārās Eiropas studiju maăistra studiju programmas realizēšanas pazīme. Eiropas
studiju programma īsteno sadarbību ar Tartu, KauĦas un ViĜĦas Universitātēm Baltijas valstīs,
Gēteborgas Universitāti Zviedrijā, Odence Universitāti Dānijā, Tvenets Universitāti
Nīderlandē, Hamburgas un Brēmenes Universitātēm Vācijā. Kā piemērs minams
2007./2008.m.g. (skat. arī punktu 7.2.2.) Eiropas studiju maăistrantiem organizēts brauciens
uz KauĦas Tehnoloăisko universitāti, kur ar KauĦas universitātes Eiropas institūta studentiem
ticis īstenots kopīgs mācību seminārs "EU Enlargement: Myths and Realities". Latvijā
sadarbība notiek ar Rīgas StrādiĦa universitātes Eiropas studiju fakultāti un Vidzemes
augstskolas Politikas zinātnes programmu. Kā piemērs minams tas, ka programmas maăistri
piedalās ikgadējās studentu konferencēs RSU, kuras tiek organizētas sadarbībā ar Latvijas
Eiropas kopienas studiju asociāciju.
13.3. Akadēmiskais personāls, kas strādājis ārvalstu izglītības iestādēs vai veicis
zinātnisko vai pētniecisko darbu ārvalstīs
Eiropas studiju maăistra studiju programmas docētāji laikā kopš 2003. līdz 2009. gadam ir
stažējušies vairākās ārvalstu universitātēs, piemēram, Spānijā (prof. B.Sloka), Norvēăijā,
Zviedrijā (prof. Biruta Sloka, prof. Tatjana Muravska, prof. E.Dubra) Bosnijā, Briselē (lekt.
Juris Gromovs), BeĜăijā, Vācijā (prof. T.Muravska), Lielbritānijā, Francijā, Itālijā (prof.
GaĜina Žukova), ASV (prof Daina Bāra, prof. GaĜina Žukova), BeĜăijā, Luksemburgā (lekt.
Esmeralda Balode-Buraka).
13.4. Eiropas studiju maăistra studiju programmas vieslektori
Vieslektori Eiropas studiju programmā pasniedz gan atsevišėus kursus, gan lekcijas, kas tiek
integrētas citu programmas studiju kursu ietvaros. 2007./2008.akadēmiskajā gadā 15% no
visām lekcijām tika nodrošinātas ar mācībspēkiem no partneruniversitātēm ārzemēs (skat.
13.tabulu), tādējādi paaugstinot studentu akadēmisko līmeni programmas ietvaros
apgūstamajā tematikā. Akadēmisko personālu papildinājuši tādu ārvalstu augstskolu, kā,
Ostfoldas Universitātes Norvēăijā, Lisabonas Universitāte Portugāle, Nothingemas
universitāte Lielbritānijā, Brēmenes augstskolas, Capilano Universitāte Kanādā un
Bundesbankas augstskola Hahenburgā augsti kvalificēti docētāji un vieslektori, kā arī lektori
no Rīgas Ekonomikas un Rīgas Juridiskās augstskolas. Ar vieslekcijām "Latest Research on
Welfare in the EU" un "The European Social Modei and Old-age Pension Reforms" Eiropas
studiju maăistrantūras studentiem uzstājušies pasniedzēji no sadarbības augstskolas Radboud
University Nijmegen Nīderlandē.
Jāatzīmē, ka visu sešu gadu laikā Eiropas studiju programmas studentiem ir bijusi iespēja
apmeklēt starptautiskas konferences, kurās ar tematiskām lekcijām uzstājušies dažādi eksperti
no ārvalstu universitātēm un pētnieciskajiem centriem, kā arī no starptautiskajām institūcijām.
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Plašāku atspoguĜojumu par vieslekcijām un vieslektoriem, ar kuriem Eiropas studiju
programmā sadarbība un apmaiĦas vizītes īstenotas vairāk nekā viena akadēmiskā mācību
gada ietvaros skat.13.tabulā.
13.5. Studējošie ārvalstu apmaiĦas programmas ietvaros un ārvalstu studējošo skaits
programmā
Eiropas studiju studenti regulāri tiek informēti un nodrošināti ar iespēju piedalīties studentu
starptautiskās konferencēs, vasaras skolās u.c. akadēmiska rakstura pasākumos gan Latvijā,
gan ārvalstīs, kā arī tiek piedāvāta iespēja studēt partneruniversitātēs un starptautiskajās
biznesa skolās Eiropā. Atbilstoši Ekonomikas un vadības fakultātes noteiktajai kvotai, katru
mācību gadu studiju programmas ietvaros organizēta konkursa kartībā četriem vai trim
Eiropas studiju programmas studentiem ir bijusi iespēja doties apmaiĦas studijās uz
Erasmus/Socrates partneruniversitātēm.
2004./2005. akadēmiskajā gadā partneruniversitātēs ārzemēs Socrates programmas ietvaros
studēja 3 Eiropas studiju maăistra studiju programmas studenti: 1 no tiem studēja Brēmenes
augstskolā Vācijā, 1 - Tventes universitātē Nīderlandē, 1 - Birmingemas universitātē
Lielbritānijā.
2005./2006. akadēmiskajā gadā partneruniversitātēs ārzemēs Socrates programmas ietvaros
studēja 4 Eiropas studiju maăistra studiju programmas studenti: 1 no tiem studēja Hamburgas
Ekonomikas un politikas universitātē Vācijā, 1 - Mykolas Romeris universitātē Lietuvā, 1 –
Laplandes universitātē Somijā un 1 – Brēmenes augstskolā Vācijā.
2006./2007. akadēmiskajā gadā partneruniversitātēs ārzemēs Erasmus/Socrates programmas
ietvaros studēja 4 Eiropas studiju maăistra studiju programmas studenti: 1 no tiem studēja
Hamburgas Ekonomikas un politikas universitātē Vācijā, 1 – Berlīnes universitātē Vācijā, 1 –
Laplandes universitātē Somijā un 1 – di Torino universitātē Itālijā.
2007./2008. akadēmiskajā gadā partneruniversitātēs ārzemēs Erasmus/Socrates programmas
ietvaros studēja 4 Eiropas studiju maăistra studiju programmas studenti: 1 no tiem studēja
Hamburgas Ekonomikas un politikas universitātē Vācijā, 1 – Berlīnes universitātē Vācijā, 1
Magdeburgas universitātē Vācijā un 1 – Laplandes universitātē Somijā.
Laikā no 2004. līdz 2008. ak.māc.g. ir palielinājies gan to ārvalstu studentu skaits, kas apgūst
studiju programmas kursus Erasmus apmaiĦas programmas ietvaros, gan to studentu skaits,
kas apgūst visu divgadīgo maăistra studiju programmu. Kā jau minēts iepriekš,
2008./2009.māc.g. 1.sem. vairākus Eiropas studiju programmas piedāvātos kursus ir
nokārtojuši 22 Erasmus programmas apmaiĦas studenti, savukārt 2008.ak.māc.g. studijas
programmā uzsākuši septiĦpadsmit ārvalstu studenti.
8. tabula
Studējošie ārvalstu apmaiĦas programmas ietvaros un ārvalstu studējošo skaits programmā
Valsts

Skaits pa akadēmiskajiem gadiem
2004./2005.

Studējošo
apmaiĦa
No
Latvijas
uz
ārvalsti

No
ārvalsts

Lietuva
Somija
Vācija
Itālija
Nīderlande
Lielbritānija
ASV
Kipra

1
1
1
-

2005./2006.

1
1
2
1
-

2006./2007.

2007./2008.

2008./2009.

1
2
1
1

1
3
1
1

2
1
1
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uz
Latviju

Moldova
Francija
Lietuva
Polija
Vācija
Itālija
BeĜăija
Čehija
Rumānija
AzerbaidžāĦa
Turcija
Gruzija
Bangladeša

-

2
3
3
4
-

1
5
4
2
3
-

1
3
4
3
-

2
5
4
4
5
1
1
1
1
1
13
1

14. Eiropas studiju maăistra studiju programmas attīstības plāns
Eiropas studiju maăistra studiju programmas attīstības prioritāte ir programmas satura
kvalitatīvā nostiprināšana un lielāka studējošo skaita piesaistīšana, kā arī mācībspēku
akadēmiskās kvalifikācijas celšana, rodot plašākas iespējas viĦu zinātniskajam darbam.
Eiropas studiju maăistra programmas attīstības tuvāko gadu plāns paredz:
1. Regulāru studiju kursu satura atjaunošanu, lai kursos iekĜautu jaunākās tendences sociāli
politekonomiskajā Eiropas vidē Eiropas integrācijas kontekstā;
2. Palielināt angĜu valodā pasniegto studiju kursu apjomu, tādējādi veicinot ārvalstu studentu
interesi mācīties Latvijā, kā arī apmaiĦas studentu piesaisti;
3. Pilnveidot programmu ar nodarbību piedāvāšanu franču valodā, kas ir viena no trim Eiropas
Savienības institūciju darba valodām;
4. Turpināt ārvalstu viespasniedzēju uzaicināšanu un savstarpējās apmaiĦas paplašināšanu;
5. Uzturēt programmas aktualitāti mācību spēkos iesaistot ekspertus Eiropas Savienības
jautājumos, kuriem darbojoties Eiropas Savienības un Latvijas valsts institūcijās, ir
nepieciešamā pieredze Eiropas integrācijas jautājumos;
6. IekĜaut mācību spēku sastāvā Latvijas Universitātes doktorantūras studentus ar maăistra grādu
Eiropas studijās;
7. Piesaistīt LR budžeta līdzekĜus, lai programmas ietvaros piedāvātu budžeta vietas, tādējādi
nodrošinot iespēju tajā mācīties spēcīgiem bakalaura programmu studentiem, kuriem augstā
studiju maksa ir šėērslis realizēt savu interesi turpināt maăistra līmeĦa studijas Eiropas studiju
programmā, kā arī, lai gatavotu ekspertus Latvijas valsts institūcijām;
8. PadziĜināt studiju un pētniecība integrāciju, tādējādi nodrošinot maăistrantiem regulāru
pētniecības darba lauku;
9. Veikt biežāku mācībspēku pētniecības rezultātu prezentāciju un publicēšanu LZP atzītos
recenzējamos un starptautiskajos zinātniskajos žurnālos un citos zinātniskos izdevumos;
10. Atjaunot un papildināt maăistra programmas realizācijas nepieciešamos materiāli tehniskos
resursus un bibliotēkas fondu;
11. Palielināt programmas, kā arī sadarbībā ar Kanādas Eiropas studiju tīklu organizētos studiju
braucienu uz Eiropas Savienības institūcijām, integrāciju Eiropas studiju mācību procesā;
12. Programmas ietvaros rast iespēju maăistrantiem piedāvāt stažēšanās iespējas Eiropas
Savienības institūcijās;
13. Piemērot Eiropas Komisijas TUNING projekta rekomendācijas par nodarbību apjoma
auditorijās mazināšanu, akcentējot patstāvīgo darbu;
14. Piedāvāt studentiem atsevišėos programmas studiju kursos t.s. tālmācību, tādējādi optimizējot
finanšu resursus un padarot studentiem mācību procesu elastīgāku;
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15. Sakarā ar programmas daudzveidīgajām aktivitātēm, sadarbību ar ārvalstu mācību spēkiem un
studentiem, pievērst pastiprinātu uzmanību administratīvā personāla sastāva izmaiĦu mazināšanai:
16. Sekojot ekonomiskajai situācijai Latvijā un pasaulē, katru gadu izvērtēt studiju maksu, lai nezaudētu
LU Eiropas studiju programmas konkurētspēju ar līdzīgām programmām citās Latvijas un Eiropas
valstu universitātēs.
17. Turpmākajā programmas darbības laikā ir plānots piedāvāt arī nepilna laika studijas
(skat.13.pielikumu).
18. Programmas darbības plānos ir paredzēts veidot kopējo grādu (Joint Degree) ar
15. SVID analīze
9. tabula
Eiropas studiju maăistra studiju programmas SVID analīze
Stiprās puses
Vājās puses
• Studiju
programmas
darbības
kvalitātes • Atsevišėu priekšmetu uztveres grūtības
nodrošināšana mācību procesā iesaistot dažādu
(piemēram, ekonomikas priekšmetu apguve
zinātĦu nozaru speciālistus gan no Latvijas, gan
studentiem, kas sociālo zinātĦu bakalaura
ārvalstīm;
grādu ieguvuši politikas vai tiesību zinātnēs);
• Maăistra programmas starpdisciplinārā ievirze, • Studiju vizītes pilnā apmērā tikai daĜai
interaktīvo studiju metožu izmantošana gan
studentu;
individuālo, gan grupu mācību un pētniecisko • Speciālistu Eiropas integrācijas jautājumos ar
projektu izstrādāšana mācību ietvaros;
doktora grādu un docētāju trūkums Latvijā;
• Studiju programma ir saistīta ar daudzu Latvijas • Programma studentiem nepiedāvā budžeta
Universitātes zinātnisko struktūru pētniecisko
vietas;
darbību. Programmas absolventi, kas vēlas • Tādu faktoru kā mazs atalgojums un
darboties akadēmiskajā vidē, veiksmīgi turpina
nepieciešamība pēc karjeras izaugsmes
studijas doktorantūrā tiesību, ekonomikas,
ietekmē biežu administratīvā personāla
vadības un politikas zinātnēs
maiĦu.
• Studentiem ir plašas iespējas piedalīties dažādos
mācību semināros ārpus Latvijas un klātienē
iepazīties ar Eiropas institūciju darbību;
• Intereses par Eiropas studiju programmu
palielināšanos ārvalstu studentu vidū;
• Pēctēcības īstenošana mācību spēkos, kam
pievienojas Eiropas studiju absolventi kā
programmas pasniedzēji – doktoranti;
• Programmas studentiem nodrošināta iespēja
apgūt franču valodu;
• Eiropas studiju padome, kurā līdzdarbojas
pasniedzēji un programmas studenti;
• Administratīvais personāls (t.i. programmas
lietvedis/koordinators) ir ar augstāko izglītību
(bakalaurs) un svešvalodu zināšanām, kas
palīdz īstenot programmas starptautisko ievirzi;
• Samērā lielais ārvalstu studentu īpatsvars veido
radošu starptautisku studiju vide, kas pozitīvi
ietekmē
visu
studējošo
starpkultūru
komunikācijas prasmes;
• TUNING un SENT projekti, kas dod iespēju
studiju procesā nodrošināt metodoloăiju pēc
BoloĦas
deklarācijas
rekomendētajiem
standartiem.
Iespējas
Draudi
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• Īpašu nozīmi pievērst jaunu docētāju –
doktorantu sagatavošanai un iesaistīšanai
zinātniskajā un akadēmiskajā darbībā;
• Turpināt sadarboties ar ārvalstu mācību
spēkiem, it īpaši - kamēr netiek sagatavoti
augstas klases pašmāju docētāji priekšmetos,
kuros ir ievērojams Latvijas docētāju trūkums;
• Sakarā ar intereses par Eiropas studiju
programmu palielināšanos ārvalstu studentu
vidū, nākotnē būtu ieteicams pievērsties studiju
procesa starptautiskas vides veidošanai,
pastiprināti piesaistot ārvalstu ekspertus studiju
darbā un piedāvājot plašākas iespējas
studentiem līdzdarboties starptautiska rakstura
konferencēs;
• Lai novērstu atsevišėu priekšmetu uztveres
grūtības, pasniedzēji, apmeklējot metodikas
seminārus un konsultējoties ar
pieredzējušākajiem kolēăiem
partneruniversitātēs, var pilnveidot
pasniegšanas metodiku, padarot programmas
kopējo saturu uztveramu stardisciplināra
rakstura studentu auditorijai;
• Latvijas Universitātes ietvaros apvienot līdzīgu
programmas priekšmetu pasniegšanu ar citām
sociālo zinātĦu bloka programmām;
• Piedalīties EK projektu konkursos par
stipendiju piešėiršanu studentiem studijām
Eiropas studiju programmā Latvijā.

•
•
•

•
•

Turpmāka Latvijas reflektantu un studējošo
skaita samazināšanās;
Mūsdienu vispārējā ekonomikas lejupslīde;
Konkurence ar citām Eiropas studiju
programmām Latvijā un citās Eiropas
Savienības valstīs;
Nelabvēlīga demogrāfiskā situācija Latvijā un
Eiropā;
Tendences paaugstināt studiju maksas LU,
īpaši studentiem no Eiropas Savienības
trešajām valstīm.
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16. Eiropas studiju maăistra studiju programmas izmaksu aprēėins
10. tabula
Nr.

I

Izmaksu aprēėināšana programmai Ekonomikas maăistrs
Parametra nosaukums
Rin Aprēėina formula
das
Nr.
Tiešās studiju programmas izmaksas
Viena pasniedzēja darba algas fonda aprēėins vienam
studentam gadā

rofesors _____ LVL1200.00
Amats
Pasniedzēja
vidējā darba
alga mēnesī

Nl
N2
N3

N4

N5

N6

N7

25,50%
Pasniedzēju īpatsvars
studiju programmas
nodrošināšanai

LVL1000.00 22,50%

1
2

D1=A1*B1
D2=A2*B2

306.00
225.00

docents
LVL 800.00 20,75%
Lektors
LVL 570.00 31,25%
Asistents
LVL 200.00 Pasniedzēja vidējā alga gadā, LVL

3
4
5
6

Vidējais studentu skaits uz 1 pasniedzēju
Pasniedzēja darba alga uz 1 studentu gadā, LVL
Pārējo darbinieku skaits uz 1 pasniedzēju (neskaitot
saimniecības personālu)
Pasniedzēju un pārējo darbinieku algu fonda attiecība
stud. progr.
Pārējo darbinieku darba alga uz 1 studentu gadā, LVL

7
8
9

D3=A3*B3
D4=A4*B4
D5=A5*B5
D6=(D1+D2+D3+D4+D5)*
12
X
D8= D6/D7
X

166.00
178,13
10 501.
56
10
1050,16
0.06

Asociētais
profesors

10

Aprēėin
ātais
lielums

Darba algas fonds uz vienu studentu gadā, LVL
Darba devēja sociālie maksājumi uz 1 studentu gadā
(24,09%), LVL
Komandējumu un dienesta braucienu izmaksas uz 1
studentu gadā, LVL
Pasta un citu pakalpojumu izmaksas gadā 1 studentu,
LVL
Citi pakalpojumi (kopēšana, tipogrāfija, fax u.c), LVL
Pakalpojumu apmaksa kopā
Mācību līdzekĜu un materiālu iegāde vienam studentam
gadā, LVL
Kancelejas preces un cits mazvērtīgais inventārs
Materiāli un mazvērtīgā inventāra iegāde uz 1 studentu
gadā
Mācību grāmatas uz 1 studentu gadā, LVL
Grāmatu kalpošanas laiks gados
1 grāmatas cena, LVL
Grāmatu iegādes izmaksas uz 1 studentu gadā, LVL
Žurnālu iegādes izmaksas uz 1 studentu gadā
Grāmatas un žurnālu iegādes izmaksas uz 1 studentu
gadā
Sportam uz 1 studentu gadā, LVL
Pašdarbībai uz 1 studentu gadā, LVL
Studentu sociālajam nodrošinājumam 1 studentu gadā
Iekārtu iegāde uz 1 studentu gadā, LVL
Investīcijas iekārtu modernizēšanai – 20% no inventāra

10

X

3,20

11
12
13

D11=D8*D9/
D10
D12=D8+D11
D13=D12*0,2409

14

X

10.00

15

X

2.80

16
17
18

X
D17=D15+D16
X

7.70
10.50
4.50

19
20

X
D20=D18+D19

2.43
6.93

21
22
23
24
25
26

X
X
X
D24=D21*D23/D22
X
D26=D24+D25

10.00
10
8.00
10.00
2.00
12.00

27
28
29
30
31

X
X
D29=D27+D28
X
X

2.00
3.00
5.00
15.00
0.20

19,69
1069,85
257,73
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izmaksām
Izmaksas iekārtu modernizēšanai, LVL
N8
Iekārtu iegādes un modernizēšanas izmaksas uz 1
studentu gadā, LVL
Kopā tiešās izmaksas uz 1 studentu gadā – summa no N1
līdz N8, LVL
II Netiešās studiju programmas izmaksas
N9
Izdevumi LU darbības nodrošināšanai: Lu
bibliotēkai, zemes nodoklis, telpu noma, īre, ēku
ekspluatācijas izdevumi, telefona abonēšanas un
pakalpojumu izmaksas, komunālie pakalpojumi,
tekošais remonts, īpašās programmas u.c. uz 1
nosacīto studentu gadā (42,85%), LVL
Pavisam kopā viena studējošā studiju izmaksas gadā, LVL

32
33
34

35

36

D32=D30*D31
D33=D30+D32
D34=D12+D13+D14+
D17+D20+D26+D33
D35=D34*0,30

3,00
18.00
1385,01

415,50

1800,51

Dekāns
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17. EIROPAS STUDIJU MAĂISTRA STUDIJU PROGRAMMAS STUDIJU PLĀNS
Eiropas studiju maăistra studiju programma pilna laika klātienes forma (4 semestri)
tabula
Kursa nosaukums
Obligātā daĜa (A daĜa)

l.s.

2.s.

3.s.

4.s.

Kopā

11.

Pārbaudes veids

Docētājs

Teorētiskie studiju kursi Eiropas studijās
1. Eiropas Savienība: vadība un institūcijas,
Latvijas integrācijas procesa aktuālās tēmas
2. Eiropas ekonomikas un integrācijas
attīstība
3. Eiropas tiesības I - līgumi un institūcijas

4

4

Eksāmens

Dr. Jānis Vaivads

4

4

Eksāmens

Dr., prof. Tatjana Muravska

2

2

Eksāmens

4. Eiropas tiesības I – Eiropas Savienības
tiesību attīstības aktuālie aspekti
5. Praktiskās pētniecības metodoloăijas
seminārs I

2

2

Eksāmens

2

2

Referāta sagatavošana un aizstāvēšana

6. Eiropas integrācijas teorijas - politiskie
aspekti un prakse
7. Eiropas tiesības – Tiesību harmonizācija
Eiropas Savienībā
8. Ekonomiskā integrācija Eiropas
Savienībā

2

2

Eksāmens

2

2

Eksāmens

Dr., asoc.prof. GaĜina Žukova
Mag. Esmeralda BalodeBuraka
Dr., asoc.prof. GaĜina Žukova
Mag. Juris Gromovs
Dr., asoc.prof. Roswitha M.B.
King
Mag. Līga Sondore
Dr., asoc.prof. Daina Bāra
Mag. Daina Ēberšteine
Dr. Kristīne Dupate

4

4

Eksāmens

4

4

Eksāmens; Referāta sagatavošana

Dr., asoc.prof. Roswitha M.B.
King
Dr. Art] oms Ivlevs
Dr., prof. Juris KrūmiĦš

4

4

Referāta sagatavošana

Dr., prof. Tatjana Muravska

4

4

Eksāmens

Dr. Kristīne Dupate

9. Iedzīvotāji un sabiedrības attīstība
Baltijas jūras reăiona valstīs
10. Eiropas Savienības sociālekonomiskās
politikas aktuālās tēmas
11. Eiropas tiesības II
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12. Praktiskās pētniecības metodoloăijas
seminārs II
13. Eiropas Savienības fondu un projektu
vadība
14. Eiropas Savienības jauno dalībvalstu
makroekonomiskā politika

Mag. Juris Gromovs
Dr., prof. Mihails Hazans

2

2

Referāta sagatavošana un aizstāvēšana

2

2

Referāta sagatavošana un aizstāvēšana

4

4

Referāta sagatavošana un aizstāvēšana

2

2

Referāta sagatavošana

2

2

Referāta sagatavošana

20

Aizstāvēšana

Maăistra gala pārbaudījumu
komisija

2

Eksāmens; Referāta sagatavošana un
aizstāvēšana
Eksāmens; Referāta sagatavošana un
aizstāvēšana
Eksāmens; Referāta sagatavošana un
aizstāvēšana

Dr., prof. Biruta Sloka

Dr., asoc.prof. Roswitha M.B.
King
Mag. Česlavs Gržibovskis
Dr. Ainārs Nābels-Šneiders

15. Praktiskās pētniecības metodoloăijas
seminārs III
16. Praktiskās pētniecības metodoloăijas
seminārs IV
Maăistra darba izstrāde un aizstāvēšana
17. Maăistra darbs

20

Dr. Enrico Tomasetti
Mag. Līga Sondore
Dr., asoc.prof. Roswitha M.B.
King
Mag. Česlavs Gržibovskis
Dr., prof. Tatjana Muravska
Dr. Jānis Vaivads
Dr., prof. Tatjana Muravska
Dr. Jānis Vaivads

Obligātās izvēles daĜa (B daĜa)
Teorētiskie studiju kursi Eiropas studijās
18.Lēmumu pieĦemšanas kvantitatīvās
metodes
19. Eiropas valstu reăionālā un sociālā
politika
20. ES publiskā komunikācija: teorija un
prakse

2
4

4

4

4

21. Baltijas valstu ekonomika

2

2

Eksāmens

22. Latvijas lauksaimniecības politika
Eiropas Savienības kontekstā
Kopā A daĜā
Teorētiskie studiju kursi

2

2

Referāta sagatavošana un aizstāvēšana

18

20

8

-

Dr., prof. Elena Dubra
Mag. Līga Sondore
Dr., asoc.prof. Daina Bāra

46

36

Maăistra darba izstrāde un aizstāvēšana

20

20

Kopā B daĜā

2

-

12

-

14

Kopā programmā

20

20

20

20

80
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18. Eiropas studiju maăistra programmas atbilstība TUNING izglītības struktūru
Eiropā projektam
12. tabula
TUNING vispārējās kompetences
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Spēja analizēt un sintezēt.
Spēja piemērot zināšanas praksē.
Organizēšanas un plānošanas spēja.
Vispārējas pamatzināšanas.
Profesijai nepieciešamo priekšzināšanu pamati.
Mutiskas un rakstiskas sazināšanās spēja dzimtajā valodā.
Otras valodas zināšanas.
Pamatzināšanas darbā ar datoriem.
Pētniecības prasmes.
Spēja mācīties.
Informācijas menedžmenta prasmes (spēja atrast un analizēt informāciju, kas nāk no
dažādiem avotiem).
Spējas būt kritiskam un paškritiskam.
Spēja piemēroties jaunām situācijām.
Spēja attīstīt jaunas idejas (kreativitāte).
Problēmu risināšana.
Lēmumu pieĦemšana.
Darbs komandā.
Starppersoniskas komunikācijas prasmes.
Vadīšanas spēja.
Spēja strādāt starpdisciplinārā komandā.
Spēja sazināties ar citu nozaru ekspertiem.
Dažādības un kultūru daudzveidības vērtības apzināšanās.
Spēja strādāt starptautiskā kontekstā.
Izpratne par citu valstu kultūru un paražām.
Spēja strādāt autonomi.
Projektu plānošana un vadīšana.
Iniciatīva un uzĦēmēja gars.
Ētiska rakstura saistību uzĦemšanās.
Rūpes par kvalitāti.
Vēlme gūt panākumus.

Eiropas studiju specifiskās kompetences
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Spēja komentēt vai atbilstoši papildināt ar anotācijām dokumentus saistībā ar Eiropas
studijām kritiskiem jautājumiem.
Spēja mutiski sazināties svešvalodās, izmantojot nozarei atbilstošu terminoloăiju.
Spēja mutiski sazināties dzimtajā valodā, izmantojot atbilstošu terminoloăiju.
Spēja definēt piemērotus pētījuma tematus, kas dod ieguldījumu debatēs par Eiropas
integrāciju.
Spēja identificēt un atbilstoši izmantot informācijas avotus (bibliogrāfiju, dokumentus,
interneta mājas lapas u.c.) visās saistītajās jomās.
Spēja loăiskā veidā strukturēt pētniecības rezultātus.
Spēja strādāt multikulturālā komandā.
Spēja strādāt starpdisciplinārā jomā.
Spēja veikt pētījumus nozarē un pārskata izpēti, izmantojot piemēroti precīzu
metodoloăiju.
Spēja atspoguĜot savas personīgās vērtības un apšaubīt koncepcijas, idejas un teorijas.
Spēja interpretēt Eiropas līmeĦa notikumus, attīstību un politikas nacionālā, reăionālā
un vietējā ietvarā.
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

ES paplašināšanās un integrācijas procesu kompleksā rakstura apzināšanās.
Plašākas Eiropas sadarbības procesa kompleksā rakstura apzināšanās.
Izpratne par dažādu disciplīnu metodoloăijām un spēja tās izmantot integrētā veidā.
Izpratne par viedokĜiem, kas izriet no dažādiem Eiropas nacionālajiem un kultūras
pamatiem, un to respektēšana.
Izpratne par viedokĜiem, kas izriet no dažādiem ar Eiropu nesaistītiem nacionālajiem un
kultūras pamatiem, un to respektēšana.
Izpratne par Eiropas studiju nozīmi mūsdienu Eiropas attīstības tendenču kontekstā.
Izpratne par sociālo jomu (labklājības valsti, nodarbinātību, augstāko izglītību u.c.) ES
integrācijas procesa ietvaros.
Izpratne par debatēm par Eiropas pilsonību un Eiropas identitāti.
Zināšanas par
biznesa studijām;
ekonomiku;
Eiropas kultūrām;
ăeogrāfiju;
vēsturi;
starptautiskajām attiecībām;
tiesībām;
filozofiju;
politiku;
socioloăiju un demogrāfiju.
Zināšanas par informācijas ieguves instrumentiem un spēja tos izmantot.
Zināšanas par Eiropas moderno vēsturi salīdzinošā aspektā.
Zināšanas par integrācijas teorijām.
Zināšanas par Eiropas integrācijas vēsturi.
Zināšanas par Eiropas idejām.
Zināšanas par Eiropas Savienības institūcijām un lēmumu pieĦemšanas procesiem.
Zināšanas par Eiropas Savienības politikām.
Zināšanas par nacionālo, reăionālo un vietējo ietekmi uz integrācijas procesiem Eiropā.
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19. Eiropas studiju maăistra studiju programmas vieslektori 2004. – 2008.ak.māc.g.
13. tabula
Mācību spēki
Gert-Jan Hospers un
Marcel
Hoogrenboom
Prof.Albert E.
Steenge
Prof. Ramses A.
Wessel

Augstskola/
Institūcija
University of Twente,
the Netherlands
University of Twente,
the Netherlands
University of Twente,
the Netherlands

Prof. Charles
Eirofakultāte Latvijas
Woolfson
Universitātē
Dr. Alexandre Berlin Honorary Director
European Commission
Associate, University of
British Columbia
Canada
PhD Oliver Bertrand Assistant Professor
Toulouse School of
Economics
Universitē de
Toulouse 1 Sciences
Sociales
France
PhD Jaroslaw Pietras Polish Alternate
Governor for
International Monetary
Fund, European Bank
for Reconstruction and
Development and
European Investment
Bank
PhD Paolo Ruspini
The University of
Warwick Centrē for
Research in Ethnic
Relations Italy
Professor Giorgio
Dominese

Professor
LUISS University of
Rome
Faculty of Economics
of Venice, Political
Science Faculty
Italy

Lekciju tematika

Laiks

Structural change in Europe:
economy and society

2003. - 2005.

Binding principles in
Modern Economies
EU External Relations and
Common Foreign and
Security Policy
Social Dialogue un Social
Policy in the EU
EU Development: Quantum
Jumps and Small Steps

2003. - 2005.

European Competition
Policy in International
Marėēts

2006. - 2007.

2003. - 2005.

2005. - 2007.
2006. - 2008.

2006. - 2007.

The Eastward Enlargement
and the Migration Space
Revisited

2006. -2007.

Economy, Finance and Policy
of Transition
1) New Theories of Growth
and implication for the
governance choices
2) The regional approach as
the optimal world dimension
to face the future challenges:
economy, society, culture,
security
3) FDIs and development
process: why they represent
a crucial indicator for all the
emerging and transition
countries
4) Europe and institutional
building: looking to a world

2006. - 2007.
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role better than closing into
the castle
5) Small countries and
growth: how to exploit the
chances not being large; how
to get a value added trough
focused programs and nets
Professor Andrey
Borodayevsky

prof. Roswitha Maria
Berta King

Professor
Seinan Gakuin
University
Faculty of Law,
International Relations
Division
Japan
asoc. professor,
Ostfoldas Universitāte
Norvēăijā

Dr. Enrico Tomasetti Reăionālās attīstības
aăentūras Sviluppo
Marche Inovācijas un
Rūpniecības
departamenta
direktors, Itālija
Dr. Artjoms IvĜevs
Pētnieks Centre for
Research on
Globalisation and
Economic Policy,
Notinghemas
Universitātē,
Lielbritānija
Brēmenes Universitāte
Dr., prof. Friedrich
Lehmann
Dr., prof. Frank
Nīderlandes Groningen
Universitāte
Sommers
Charis
Xirochakis

Dr., prof. Inna
Šteinbuka

Eiropas Komisijas
eksperts, Sabiedrisko
attiecību departamenta
vadītājs Eiropas
Padomē (2004-2006)
un Ekonomikas un
sociālo lietu komisijā
(2007-2008)
Eurostat departamenta
vadītāja

International Economics Selected Topics

2006. - 2007.

Kursi:
• Ekonomiskā
integrācija Eiropas
Savienībā
• ES jauno dalībvalstu
makroekonomiskā
politika
• Praktiskās pētniecības
metodoloăijas
seminārs I
• Baltijas valstu
ekonomika
Kurss:
Eiropas Savienības fondu un
projektu vadība

2004. - 2008.

Kurss:
Ekonomiskā integrācija
Eiropas Savienībā

2007. - 2008.

Lekcijas:
Administratīvās tiesības
Lekcijas:
Eiropas ekonomikas:
salīdzinošā analīze
Lekcijas:
Eiropas Savienības loma
starptautiskajā ekonomikā
un politikā

2005. - 2006.

Eiropas Savienības
makroekonomiskā politika
un Eurostat funkcijas tajā

2007. - 2008.

2007. - 2008.

2005. - 2006.

2004. - 2008.
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PIELIKUMI
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1. pielikums
Studiju programmā iekĜauto
kursu apraksti
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OBLIGĀTA DAěA (A DAěA)
Eiropas Savienība: vadība un institūcijas, Latvijas integrācijas
procesa aktuālās tēmas
Kursa kods
VadZ5014
Kredītpunkti
4
ECTS kredītpunkti
6
Apjoms(akadēmisko kontaktstundu
64
skaits semestrī)
Zinātnes nozare
Vadībzinātne
Zinātnes apakšnozare
Sabiedrības vadība
Lekciju stundu skaits
48
Semināru un praktisko darbu stundu
16
skaits
Kursa nosaukums

Kursa autori
Dr. Ėīmijas doktors vad.pētn. Jānis Vaivads
Ekvivalentais studiju kurss
VadZ5026, Eiropas integrācija teorija un prakse
Kursa anotācija
Kursa mērėis ir apgūt zināšanas par ES politisko un praktisko vadību, saprast tās
funkcionēšanas juridiskos principus un praktiskos pamatus, pārzināt tās institūcijas un to
kompetenci, izprast ES paplašināšanās procesa virzošos spēkus, valstu pievienošanās
motīvus, īpašu uzmanību veltot Baltijas un Latvijas integrācijas procesa Eiropas Savienībā
analīzei. Kursā iekĜautas virkne tālākai ES un Latvijas attīstībai aktuālas tēmas.
Rezultāti
Sekmīgi apgūstot kursu students spēs izprast Eiropas Savienības funkcionēšanas pamatus,
institucionālo struktūru, institūciju sadarbību, lēmumu pieĦemšanu. Students zinās ES
paplašināšanās vēsturi un dziĜāk izpratīs šo procesu, spēs kritiski vērtēt Latvijas integrāciju
Eiropas Savienībā un tā konsekvences. Studenti spēs dziĜāk izprast Eiropas Savienības
aktuālās attīstības problēmas, to risinājumus, kritiski analizēt un vērtēt Latvijai nozīmīgu
politiku attīstību ES.
Kursu apraksts-plāns
1. Ievads. Eiropas integrācijas idejas līdz II pasaules karam 4
2. Eiropas Savienības ekonomiskās integrācijas etapi 4
3. Eiropas integrācijas teorijas 2
4. Eiropas Savienības institūcijas 6
5. Iepriekšējās ES paplašināšanās, pieredzes izvērtējums 4
6. ES un Centrāleiropas un Austrumeiropas valstu attiecību attīstība 4
7. Latvijas un Baltijas valstu integrācija Eiropas Savienībā 6
8. Eiropas Savienības tālākas paplašināšanās perspektīvas 4
9. Lisabonas stratēăija 4
10. Eiropas Savienības Kopējā Ārējā un Drošības politika 4
11. ES un Krievijas attiecības 4
12. Jaunā ES kaimiĦvalstu politika 4
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13. Kooperācija un koordinācija Eiropas Savienībā 4
14. Lisabonas (konstitucionālais) līgums 4
15. Patstāvīgs pētījums 4
16. Eksāmens 2
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Lekciju apmeklējums – nav obligāts
Semināru apmeklējums – obligāts
Patstāvīgs pētījums (līdz 20 lpp) – obligāts
Gala pārbaudījums (rakstisks) – 3 atklāti jautājumi
Prezentācijas semināros + patstāvīgais darbs - 50 % novērtējuma
Gala pārbaudījums – 50 % novērtējuma
Literatūra (01-mācību literatūra)
1. Origins and Evolution of the European Union. Desmon Dinan. Oxford. 2006
2. Developments in the European Union. Maria Green Cowles&Desmond Dinan. Palgrave
Macmillan, 2004.
Literatūra (02-papildliteratūra)
1. The Government and Politics of the European Union. Sixth Edition. Neill Nugent. Palgrave
Macmillan.2006
2. European Union Enlargement. Edited By Neill Nugent. Plagrave Macmillan. 2004.
3. Recreating Europe. The European Union’s Policy towards Central and Eastern Europe. Alan
Mayhew.Cambridge University Press.1998
4. Enlargement and Integration in the European Union.Christofer Presson. Routledge. 1997
5. The Political System of the European Union. Second Edition. Simon Hix. The European
Series. 2005
6. The Accidental Constitution. The Making Europe’s Constitutional Treaty.Eurocomment.
Brussels. Second Edition. Peter Norman.2005.
7. Governing Europe. Jack Hayward&Anand Menon. Oxford. Univesity Press.2003
8. Eduards Bruno Deksnis. Eiropas apvienošanās… integrācija un suverenitāte. Junda, Rīga,
1998
Literatūra (03-ieteicamā periodika)
1. Bulletin of the European Union. European Commission. ISSN 0378 – 3693
2. European Report. Europe Information Service. (www.eis.be)
3. Gateway to the European Union (http://europa.eu/index_en.htm)
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Kursa nosaukums

Eiropas ekonomikas un integrācijas attīstība

Ekon5057
Kursa kods
4
Kredītpunkti
6
ECTS kredītpunkti
Apjoms(akadēmisko kontaktstundu 64
skaits semestrī)
Ekonomika
Zinātnes nozare
32
Lekciju stundu skaits
32
Semināru un praktisko darbu
stundu skaits
20.01.2009
Kursa apstiprinājuma datums
Institūcija, kura apstiprināja kursu Ekonomikas un vadības fakultāte
Kursa autori
Dr. Ekonomikas doktors, prof. Tatjana Muravska
Ekvivalentais studiju kurss
Ekon5896, Eiropas ekonomikas un
Eiropas ekonomiskās integrācijas
attīstība
Kursa anotācija
Kursa mērėis ir dot izsmeĜošu skaidrojumu par Rietumeiropas un Austrumeiropas ekonomiku
kopš 1945. gada un iepazīstināt ar galvenajām Eiropas integrācijas attīstības tendencēm šajā
laika posmā. Īpaša uzmanība tiks pievērsta integrācijas procesa analīzei Eiropā pēc Otrā
pasaules kara no ekonomiskā viedokĜa; integrācijas procesa raksturojumu un analīzi dažādās
integrācijas jomās un ES dalībvalstu ekonomiku apskatu. Lekciju laikā tiks definēts Eiropas
integrācijas raksturs, integrācijas koncepcijas, un caurskatīta ES ekonomiska politika. Kursa
pasniegšanas gaitā tiks pievērsta uzmanība ekonomiskās integrācijas politikas praktiskajai
realizācijai ES dalībvalstis.
Rezultāti
Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti iegūst izpratni un spēj patstāvīgi analizēt un vērtēt
ekonomikas Eiropas valstīs atbilstoši mūsdienīgām tendencēm Eiropas Savienībā.
Kursu apraksts-plāns
1. Pasaules ekonomikas globalizācija, Reăionālā dinamika pasaulē un valsts pozīcija 4
2. Pārskats par pēckara ekonomisko izaugsmi Eiropā Galvenie Dalibnieki Eiropas integrācijā 4
3. Izaugsmes teorijas un Eiropas „ Zeltalaikmets” 4
4. ES un pārnacionālās institūcijas. Lēmumu pieĦemšanas process ekonomiskā kontekstā 4
5. CeĜā uz ekonomisko integrāciju: ES Vienotā tirgus programma un tas īstenošana 4
6. ES un nacionālās makroekonomikas politika 4
7. Izaugsmes stabilitāte: CeĜā uz monetāro savienību 4
8. ES Kopējas politikas un to vadība 4
9. ES Reăionālās un kohēzijas politikas 4
10. Sociālā politika Eiropas Savienībā un migrācijas problemātika 4
11. Transporta, Telekomunikāciju un vides politikas Eiropā 4
12. ES Kopējā lauksaimniecības politika starptautiskajā kontekstā 4
13. ES ārējā tirdzniecība un tirdzniecības politika 4
14. Eiropas Savienības turpmākās paplašināšanās- ceĜš uz Eiropas Savienotu valstu? 4
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15. ZiemeĜdimensija- Eiropas Savienības ārējās politikas integrāla sastāvdaĜa 4
16. Kursa diskusija: Eiropas ekonomikas aktuālas tendences 4
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Lekciju apmeklējums nav obligāts,
Semināru apmeklējums - obligāts
Praktiskās situācijas sagatavošana un analīze (20%)
Referāta sagatavošana (30%)
Pārbaudījums (50%)
Literatūra (01-mācību literatūra)
1. European Union Economies. A Comparative Study/ ed. by Frans Somers; contributors
Richard Bailev- 3rd ed. Addison Wesley Longman Limited 1998 ISBN 0 582-30590-X
PPR
Literatūra (02-papildliteratūra)
1. Western Europe 2002 Regional Surveys of the World, 2001
Hb: 1-85743-123-5
2. Economic Growth in Europe Since 1945,eds. Nicholas Crafts and Gianni Toniolo, Cambridge
University Press, 1996, -570.p.
3. Michael J. Trebilock & Robert Howse, "The Regulation of International Trade", Routledge,
1995, pp.1-97.
4. Wendy Asbeek Brusse , "Tariffs, Trade and European Integration, 1947 - 1957", , 1997,
pp.11-79.
5. Ali M. El-Agraa, Economic Integration Worldwide, Harvester Wheatsheaf, 1997, pp.1-12.,
34-72.
6. The European Union and National Macroeconomic Policy. eds. James Forder and Annand
Menon/Routledge,1998.-21 Op
ISBN 0-415-14196-6
7. Jeffry A. Frieden and Dāvid A.Lake, "International Politics and International Economies," in
International Political Economy, eds. C.Roe Goddard, John T Passe-Smith, John G. Conklin
International Political Economy, State-Market Relations in the Changing Global Order, Lynne
Reinner London, 1996. pp.1-30.
8. Balassa B, Types of Economic Integration, in F.Machlup, Economic Integration Worldwide,
Regional, Sectorial, Macmillan, London, pp.17-31.
9. Bachtler J, McMaster I (2007) EU Cohesion policy and the role of the reăions. Investigatin
the influence of Structural Funds in the new member States. EPRC Advance online publication
10. Keynes, John Maynard, "The General Theory of Employment, Interest and Money",
London: Harcourt Brace, 1936. pp.-957.
11. Paul De Grauwe, "The Economies of Monetary Integration", Oxford University Press, 1997,
pp.5-87.
12. Robert Solow, Economic Growth. Oxford University Press, U.K., 1970. (Grāmata pieejama
arī internetā - www.jstor.org).
13. Janne Haaland Matlary, Energy Policy in the European Union, Macmillan, London, 1997
(ISBN 0-333-64348-8), pp.10-179.
14. The Impact of Structural Policies in Economic and Social Cohesion in the Union 1989-1999,
European Commission, 1997. pp. 5-20.
15. Dunfor Mick & Grioris Kafkalas, Cities and Reăions in the New Europe: The Global-Local
Interplay and Spatial Development Strategies, Belhaven, London, 1992. pp.3-30.
16. Porter Tony, Technology, Governance and Political Conflict in International Industries,
2002, Routledge, pp.-195.
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17. Lynne Reinner, "Contending Views of International Political Economy", in International
Political Economy, eds. C.Roe Goddard, John T Passe-Smith and John G. Conklin International
Political Economy, State-Market Relations in the Changing Global Order, London, 1996, pp.9130.
18. Friedman, Milton, "Capitalism and Freedom", University of Chicago Press, 1962. pp.10-55.
19. Andrea Boltho, " Convergence, Competitiveness and the Exchange Rāte", in Economic
Growth in Europe since 1945, eds Nicholas Crafts and Gianni Toniolo, Cambridge University
Press, pp.107-131.
20. Martin J.Dedman, "The Origins and the Development of the European Union 1945-95",
Routledge, 1996, pp.57-130.
21. Maillet, P., "The Construction of a European Community", Praeger, New York, 1977, pp.570.
22. „Europolitics. Treaty of Lisbon. Here is What Changes!”, Special Edition, Nr.3407,
November 2007.
23. Paolo Cecchini with Michael Catinat and Alexis Jacquemin, "The European Challenge 1992:
The Benefits of a Single Market", Wildwood House, 1988, pp.-75.
24. Mario Monti, "The Single Market and Tomorrow's Europe", A Progress Report from the
European Commission, Kogan Page Publ.,1996, pp. 1-20.
25. "Completing the Internai Market: Europe 1992" in Managing in the Global Economy: the
European Union/ed. Harry Costin, The Dryden Press, 1996, pp. 49-227.
26. Brigid Laffan, The Finances of the European Union, Macmillan, London, 1997 (ISBN 0-33360986-7), pp. 15-217., -293.p.
27. Christopher M. Dent, "A Single Market and Single Money for Europe" in The European
Economy in the Global Context, 1997, Routledge, pp. 62-98.
28. Meliciani V. Technology, Trade and Growth in OECD Countires. Does Specialisation
Matter?, Routledge,2002 (ISBN 0-415-24185-5) pp.-187.
29. Post-industrial Labour Marėēts. Profilēs of North America and Scandinavia / Ed.Thomas
P.Boje and Bengt Furaker, Routledge, London, 2003 (ISBN 0-415-21809-8), pp.-290.
30. The Political Economy of European Employment / Ed.Henk Overbeek, Routledge, London,
2003 (ISBN 0-415-26872-9), pp.-274.
31. Globalization and its impact on the full enjoyment of human rights. Commission on Human
Rights resolution 2003/23. Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
http://www.4humanrights.org/law/CHR_res/2003-23_eng.shtml
32. The Reform of the Common Agricultural Policy, eds K.A. Ingersent, A.J.Rayner &
R.C.Hine, Macmillan Press, 1998, pp.3-25.
Literatūra (03-ieteicamā periodika)
1. Speciālists journals - http://www.bristol.ac.uk/Depts/Economics/Growth/journals.htm
2. Žurnāla Economist elektroniskās versijas ir pieejamas internetā - www.economist.com
3. ES Stabilitātes un izaugsmes pakts pieejams internetā http://ec.europa.eu/economy_finance/sg_pact_fiscal_policy/index_en.htm?cs_mid=570
4. World Development Report 2009 Spatial Disparities and Development Policy Outline
http://siteresources.worldbank.org/INTWDR2009/Resources/Outline.pdf
5. Human Development Report 2007/2008 Fighting Climate Change Human Solidarity in a
Dividend World http://hdr.undp.org/en/media/hdr_20072008_summary_english.pdf
6. World Economic Outlook Spillovers and Cycles in the Global Economy April 2007
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2007/01/pdf/text.pdf
7. The Global Competitiveness Report 2007-2008 World Economic Forum
http://www.gcr.weforum.org/
8. World Investment Report United Nations Conference on Trade and Development
http://www.unctad.org/Templates/Page.asp?intItemID=1465
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9. World Migration Reports IOM
http://www.iom.int/jahia/Jahia/cache/offonce/pid/1674?entryId=16084
10. International Energy Outlook, Energy Information Administration Office of Integrated
Analysis and Forecasting, U.S. Department of Energy
http://www.eia.doe.gov/oiaf/ieo/pdf/0484(2007).pdf
11. Additional Sourses of Information, Published by International Organizations:
http://www.europa.eu.int/pol/emu/index_en.htm
http://www.europa.eu.int/index_en.htm
http://www.europa.eu.int/comm/enlargement/
http://www.ifg.org
http://www.sagepub.co.Uk/frame.html7http://www.sagepub.co.uk/journals/detai
http://www.tandf.co.uk/journals/carfax/09654313.html
http://www.oswego.edu/~economic/journals.htm
http://www.friendsofeurope.org/
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Kursa nosaukums

Eiropas tiesības I - līgumi un institūcijas

JurZ5136
Kursa kods
2
Kredītpunkti
3
ECTS kredītpunkti
Apjoms(akadēmisko kontaktstundu 32
skaits semestrī)
Juridiskā zinātne
Zinātnes nozare
16
Lekciju stundu skaits
16
Semināru un praktisko darbu
stundu skaits
01.04.2009
Kursa apstiprinājuma datums
Institūcija, kura apstiprināja kursu Juridiskā fakultāte
Kursa autori
Dr. Tiesību doktors, pasn. GaĜina Žukova
Profesionālā augstākā izglītība(līm.), pasn. Esmeralda Balode-Buraka
Kursa anotācija
Kursa mērėis ir iepazīstināt studentus ar Eiropas Savienības konstitucionālajām tiesībām –
pamatlīgumiem, pilsonību, institūcijām un lēmumu pieĦemšanas mehānismiem. Īpaša
uzmanība veltīta aktuāliem mēăinājumiem konsolidēt Eiropas Savienības konstitucionālos
pamatdokumentus, kā arī Eiropas Kopienu Tiesas lomai Eiropas Savienības tiesību attīstībā.
Rezultāti
Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti iegūst izpratni par Eiropas Savienības pamatlīgumiem,
institūcijām un lēmumu pieĦemšanas mehānismiem.
Studenti spēj patstāvīgi analizēt ar Līgumiem veiktās izmaiĦas Eiropas Savienības
kompetencēs un vērtēt to piemērošanu Eiropas Savienības institūcijās.
Sekmīga kursa apguve dod iespēju padziĜināti apgūt specifiskas Eiropas Savienības tiesību
nozares un tiesību principus.
Kursu apraksts-plāns
1. Eiropas integrācijas hronoloăija; Lekcijas(L)-1
2. Eiropas Savienības konstitucionālie pamati – līgumi ; L-3, Semināri(S)-2
3. Eiropas Savienības Līguma par konstitūciju projekts; L-2
4. Eiropas Savienības pilsonība; L-1, S-1
5. Eiropas Savienības institūcijas; L-4, S-2
6. Lēmumu pieĦemšana Eiropas Savienības institūcijās; L-2, S-2
7. Eiropas Kopienu Tiesas jurisdikcija un procesu veidi; L-4, S-4
8. Eiropas Savienības pamatlīgumu aktuālās reformas; L-2, S-2
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Lekciju apmeklējums nav obligāts,
semināru apmeklējums – obligāts,
kursa pārbaudījums – rakstveida eksāmens, kas sastāv no testa (50%) un diviem atvērtiem
jautājumiem (50%).
Literatūra (01-mācību literatūra)
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1. Damian Chalmers, Adam Tomkins, Christos Hadjiemmanuil, Giorgio Monti, European
Union Law. Text and Materials, CUP, 2006
2. Eiropas Kopienas dibināšanas līgums http://eurlex.europa.eu/en/treaties/dat/12002E/htm/12002E.html
3. Līgums par Eiropas Savienību
4. Lisabonas līgums http://eurlex.europa.eu/en/treaties/dat/12007L/htm/12007L.html

Literatūra (02-papildliteratūra)
1. Deksnis, E.B., Lisabonas līgums un Eiropas Savienības konstitucionālie pamati, Juridiskā
koledža, 2008
2. Craig, P. and De Búrca, G., EU Law: Text, Cases and Materials, OUP, 4th ed., 2007
Literatūra (03-ieteicamā periodika)
1. Pavlos Eleftheriadis, “The Idea of a European Constitution”, 27 Oxford Journal of Legal
Studies, Spring, 2007, pp.1-21
2. Armin von Bogdandy, “The European Constitution and European Identity: Text and
Subtext of the Treaty Establishing a Constitution for Europe”, 3 International Journal of
Constitutional Law May, 2005, pp.295-318
3. Magdalena Elisabeth De Leeuw, “Openness in the Legislative Process in the European
Union”, European Law Review 2007, 32(3), pp.295-318
4. Žukova, G., Eiropas Savienības tiesību piemērošana Latvijā, www.politika.lv (publicēts
28.07.2008.; pirmpublikācija “Jurista Vārds”)
5. Lieta C-176/03 Commission v. Council
6. Lieta C-440/05 Commission v. Council
7. Lieta 138/79 Roquette Frères
8. Lieta C-265/95 Commission v. France (Spanish strawberries)
9. Lieta 7/68 Commission v. Italy (Art treasure case)
10. Lieta C-302/04 Ynos
11. Lieta C-195/08 (PPU) Rinau
12. Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta 2007.gada 4.aprīĜa
Spriedums Lietā Nr. SKC – 87
13. 02.09.2008. Ministru kabinetā izskatītais kārtējais Tieslietu ministrijas Informatīvais
ziĦojums Par Latvijas kā Eiropas Savienības dalībvalsts Eiropas Kopienas dibināšanas līguma
saistību izpildi
http://www.mk.gov.lv/doc/2005/TMZino_200808_neparnemtas_direktivas.doc
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Kursa nosaukums

Eiropas tiesības I - Eiropas Savienības tiesību
attīstības aktuālie aspekti
JurZ5004
2
3

Kursa kods
Kredītpunkti
ECTS kredītpunkti
Apjoms(akadēmisko kontaktstundu
skaits semestrī)
32
Zinātnes nozare
Juridiskā zinātne 16
Lekciju stundu skaits
Semināru un praktisko darbu stundu 16
skaits
01.04.2009
Kursa apstiprinājuma datums
Institūcija, kura apstiprināja kursu Juridiskā fakultāte
Kursa autori
Dr. Tiesību doktors, pasn. GaĜina Žukova
Jurists, pasn. Juris Gromovs

Kursa anotācija
Kursa mērėis ir iepazīstināt studentus ar Eiropas Kopienu un Eiropas Savienības tiesību
izcelsmi, struktūru, to avotiem un īpatnībām, to vietu Latvijas Republikas tiesību sistēmā un
mijiedarbību ar Latvijas Republikas tiesību avotiem, kā arī to ieviešanas, ievērošanas un
piemērošanas īpatnībām. Īpaša uzmanība ir veltīta Latvijas dalībai Eiropas Savienībā.
Rezultāti
Šī kursa ietvaros studenti iegūst padziĜinātu izpratni par Eiropas Kopienu un Eiropas
Savienības tiesību būtību, to mijiedarbību ar Latvijas Republikas tiesību avotiem, kā arī
zināšanās par to ieviešanas un aizsardzības jautājumiem un turpmāku attīstību. Sekmīga
kursa apguve dos studentiem iespēju turpināt Eiropas Kopienu un Eiropas Savienības
tiesību padziĜinātu apgūšanu nākotnē kursa „Eiropas tiesības II” ietvaros.
Kursu apraksts-plāns
1. Eiropas Kopienu un Eiropas Savienības tiesību rašanās, struktūra un to īpatnības;
Lekcijas(L)-2, Semināri (S)-2
2. Eiropas Kopienu un Eiropas Savienības tiesību avoti; L-2, S-2
3. Eiropas Kopienu un Eiropas Savienības tiesību vieta Latvijas Republikas tiesību sistēmā un
mijiedarbība ar Latvijas Republikas tiesību avotiem; L-2, S-2
4. Eiropas Kopienu un Eiropas Savienības tiesību ieviešanas, ievērošanas un piemērošanas
īpatnības; L-4, S-4
5. Eiropas Savienības tiesību aizsardzības mehānisms; L-2, S-2
6. Latvijas Republikas dalības Eiropas Savienībā problēmjautājumi; L-4, S-4
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Lekciju apmeklējums nav obligāts,
semināru apmeklējums – obligāts + 1 starppārbaudījums (50%),
kursa pārbaudījums – eksāmens (50%).
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Pārbaudījums (rakstveida) - tests
Literatūra (01-mācību literatūra)
1. S.Gatavis, E.Broks, Z. Bule, „Eiropas tiesības”, Mācību līdzeklis, Rīga : Latvijas
Universitāte, EuroFacultv, 2002.g.
2. “Pievienošanās Eiropas Savienībai līgums (izvilkums) un komentāri”, Tiesu namu
aăentūra, Rīga, 2003.g.
3. N. Raihs (sadarbībā ar K.Godaru un K.VasiĜjevu), “Izprotot Eiropas Savienības tiesības.
Kopienas tiesību mērėi, principi un metodes”, Tiesu namu aăentūra, 2004.g.
4. . D.Eberts, I.Freija, KJarve [u.c], “Eiropas Savienības tiesību piemērošana : rokasgrāmata
praktizējošiem juristiem”; zin. red., priekšv. aut. Dace L.Lutere-Timmele. - 2., papild. izd. Rīga : Tiesu namu aăentūra, 2008.g.
5. E.B.Deksnis, “Lisabonas līgums un Eiropas Savienības konstitucionālie pamati”, Rīga,
Juridiskā koledža, 2008.g.
6. P.Craig, G.de Burca, EU Law: Text, Cases and Materials, Oxford Universitv Press, USA; 4
edition, 2007.
7. 16.04.2003. Līgums starp BeĜăijas Karalisti, Dānijas Karalisti, Vācijas Federatīvo
Republiku, Grieėijas Republiku, Spānijas Karalisti, Francijas Republiku, Īriju, Itālijas
Republiku, Luksemburgas Lielhercogisti, Nīderlandes Karalisti, Austrijas Republiku,
Portugāles Republiku, Somijas Republiku, Zviedrijas Karalisti, Lielbritānijas un ZiemeĜīrijas
Apvienoto Karalisti (Eiropas Savienības dalībvalstīm) un Čehijas Republiku, Igaunijas
Republiku, Kipras Republiku, Latvijas Republiku, Lietuvas Republiku, Ungārijas Republiku,
Maltas Republiku, Polijas Republiku, Slovēnijas Republiku, Slovākijas Republiku par Čehijas
Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas
Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas
Republikas un Slovākijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai", Latvijas Vēstnesis
159, 2003.11.12

Literatūra (02-papildliteratūra)
1. A.Albi, „EU Enlargement and the Constitutions of Central and Eastern Europe”,
Cambridge Universitv Press, 2005.
2. P.Craig, EU Ādministrative Law, Oxford Universitv Press, 2006.
3. 3HTHH JI. M., Haicy A. A., BoflOJiarnH C. B., TojiCTororreHKO T. II., KO3JIOB E. K). “
EBponeūcKoe npaBo", 2-e mĦ,., nepecMOTp. H flon. , M.: HopMa, 2007
4. T.Tridimas, The General Principles of EU Law, Oxford Universitv Press, 2nd edition,
2007.

Literatūra (03-ieteicamā periodika)
1. "Latvija Eiropas Savienībā" (žurnāls)
2. „Likums un tiesības” (žurnāls)
3. "Latvijas Vēstnesis", http://www.vestnesis.lv
4. Eiropas Savienības oficiālā mājas lapa Internetā: http://europa.eu.
5. Eiropas Dienas biĜetens elektroniskā formā: http://www.agenceurope.com
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Kursa nosaukums

Praktiskās pētniecības metodoloăijas seminārs I

Ekon5891
Kursa kods
2
Kredītpunkti
3
ECTS kredītpunkti
Apjoms(akadēmisko kontaktstundu
skaits semestrī)
Ekonomika
Zinātnes nozare
24
Lekciju stundu skaits
8
Semināru un praktisko darbu
stundu skaits
20.01.2009
Kursa apstiprinājuma datums
Institūcija, kura apstiprināja kursu Ekonomikas un vadības fakultāte
Kursa autori
Dr. Ekonomikas doktors pasn Roswitha Maria Berta King
Sociālo zinātĦu mağistrs Eiropas studijās pētn. Līga Sondore
Kursa anotācija
Šis kurss nodrošina praktisko mācību pieredzi jautājumā par vienu no svarīgākajiem
kvalitatīvās pētniecības veidiem: kvalitatīvās pētniecības interviju. Kursa pirmā daĜa sastāv no
lekciju cikla, kas iepazīstina studentu ar interviju veikšanas strukturētajā koncepciju,
filozofiju un praksi. Konceptuālajā/filozofijas daĜā tiek apskatīti tādi jautājumi, kā „ko mēs
saprotam ar zināšanu apgūšanu” un tā izskata pozitīvistu pieeju, realitātes postmoderno
sociālo uzbūvi, hermeneitiskas teksta interpretācijas, , apziĦas fenomenoloăiskus aprakstus,
cilvēka aktivitātes dialektisku novietošanu sociālajā un vēsturiskajā kontekstos. Praktiskā daĜa
sniedz praktiskās instrukcijas par intervijas jautājumu formulēšanu, intervijas veikšanu un
analītisku/interpretējošo ziĦojumu rakstīšanu. Studenti veiks interviju (-jas) un ziĦos par
saviem secinājumiem.izpratne par kvalitatīvo metožu iespējām un robežām, inteliăenta
teorētisko jēdzienu lietošana. Kursa novērtējums ir kompozīts un balstās uz eksāmena
rezultātiem, praktisko uzdevumu veikšanu un līdzdalību semināros.
Rezultāti
Studenti spēs skaidri definēt pētījuma jautājumu, sastādīt intervijas jautājumu sarakstu kas
attiecas uz attiecīgu pētījuma jautājumu, rakstīt intervijas protokolu, rīkoties intervijas
situācijā kā tādā, kā arī rakstīt analītisku/interpretējošu intervijas ziĦojumu. Kvalitatīvā
pētījuma intervija ir guvusi prominentu lomu sociālajā zinātnē. Tās noderīguma
piemērojamības joma ir plaša- no akadēmiskās vides līdz valdības institūcijām,
komercsabiedrībām, kas veic marketinga pētījuma intervijas un žurnālistikai. Tādējādi šīs
kurss nodrošina studentus ar kompetenci, kas tiem būs noderīga to nākotnes darbībā kā
sociālajiem zinātniekiem, politiku veidotājiem, administratoriem, komersantiem vai
pasniedzējiem.
Kursu apraksts-plāns
1 Kvalitatīvās izpētes metodoloăijas modelis. Aprakstoša un kauzāla izpēte. Viendimensionāli
un daudzdimensionāli mainīgie. Atkarīgie un neatkarīgie mainīgie. Zinātniskā izpēte kā
sociāla darbība. Kvalitatīvo un kvantitatīvo metožu salīdzinājums. Izpētes modeĜa veidošanas
principi. Oriăinālas izpētes veidi. Svarīgākie izpētes modeĜa elementi – teorija, izpētes
jautājums, dati un datu izmantošana.
2 Etnogrāfija un lauka pētījuma stratēăija. Dzīves cikla, secīgā naratīva un sociālās struktūras
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apraksta veidi. Refleksivitātes jēdziens. Ietikšana palikšana un izkĜūšana no citas kultūras.
Antropoloăijas izpētes subjektivitātes, validitātes un drošticamības jautājumi. Iesaistītā
novērojuma metode
3 Gadījuma izpētes metode. Kā metode un stratēăija. Analītiskā un statistiskā vispārinājuma
jēdzieni. Kam domāta- sākotnējai izpētei, pārbaudeio, hipotēzes attīstīšanai, kompleksu
sociālo procesu un lēmumu procesu pētniecībai. Ja lieto kā stratēăiju- kā savienot ar citām
metodēm- intervēšanu, dokumentu analīzi, aptaujām u.c Triangulācijas principi. Kā izvēlēties
gadījumus un izpētes politikas jautājumi.
4 Intervēšana . Nestrukturētā, semistrukturētā un strukturētā intervēšana. Kvalitatīvajā
pētniecībā – nozīmju un individuālās uztveres izzināšanai. Katras metodes validitātes un
drošticamības jautājumi. Dillmana totālā dizaina pieeja. Pašadministrēsanas aspekti. Fokus
grupu intervēšana. Kas ir un kā izvēlās fokusgrupas. Plānošanas aspekti. Salīdzinājums ar
citām 'neiejaukšanās metodēm'. Konfidencialitātes jautājumi.
5 Seminārs Pētnieciska publicēta darba metodoloăiska analīze. Argumentācijas un evidences
izmantošanas kritisks vērtējums.
6 Historiogrāfija, mutvārdu vēsture un dzīvesstāsts. Vēsture un atmiĦa ka notikumu
reăistrācijas un pagātnes rekonstrukcijas veidi. Atšėirības starp dzīves vēsturi, stāstu,
biogrāfiju un autobiogrāfiju. Sociālās/grupu atmiĦas izmantošana. Mutvārdu tradīcija un
dokumenti kā avoti. Pagātnes aprakstu relatīvisms.
7 Naratīvā un kontentanalīze. Naratīva jēdziens. Vēstījuma un ziĦas identifikācija. Naratīvās
analīzes tehnikas. Kontentanalīzes atšėirības. Kodēšanas vienības un līmeĦi. Kodēšanas režăa
attīstība. Kodēšanas veidi- atvērtā, jautājoša utt. Materiāla izlases kopuma noteikšanas
principi. Teksta analīzes metožu stipro un vājo pušū salīdzinājums. Kvalitatīvās izpētes ētikas
un legalitātes jautājumi.
8 Seminārs. Izpētes projekta modeĜa veidošana izmantojot kvalitatīvās metodes.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Ir jāpilda sekojošās prasības lai iegūtu kredītpunktus šajā kursā:
-Referāts (balstoties uz veiktu interviju (-jām)), kas sastāv no intervijas projekta, intervijas
protokola un intervijas ziĦojumā,
-Referāta prezentācija klasē (30%)
Literatūra (01-mācību literatūra)
1. Elliot G. Mishler, Research Interviewing: Context and Narrative, Harvard University Press,
1986.
2. Irving Seidman, Interviewing As Qualitative Research: A Guide for Researchers in
Education And the Social Sciences, Teachers College Press, 1998.
Literatūra (02-papildliteratūra)
1. Steinar Kvale, Interviews: An Introduction to Qualitative Research Interviewing;
paperback May 2007; hardcover March 2005; Sage Publications. (Main Course
Text)
2. Steinar Kvale and Svend Brinkmann, InterViews: Learning the Craft of Qualitative
Research Interviewing, Sage Publications, 2008.
3. Tom Wengraf, Qualitative Research Interviewing: Semi-Structured, Biographical and
Narrative Methods, Sage Publications, 1991
4. Jaber F. Gubrium and James A. Holstein, Handbook of Interview Research: Context &
Method, Sage Publications, 2001
5. Catherine Cassell, ed., Qualitative metods in organizational research: a practical guide, Sage
Publications, 1994.
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6. Brūce L. Berg, Qualitative Research Methods for the Social Sciences, Allyn and Bacon,
1998.
7. Norman K. Denzin and Yvonna S. Lincoln, Handbook of qualitative research, Thousand
Oaks, Sage, 1994.
8. John W. Creswell, Qualitative inquiry and research design: choosing among five
traditions,Thousand Oaks: Sage, 1998.
9. Martyn Denscombe, The good research guidefor small-scale social research projects,
Buckingham: Open University Press, 1998.
10. William Foddy, Constructing Questions for Interviews, Cambridge University Press, 1993
11. W. T. Andersen ed., The truth about truth - De-confusing and re-onstructing the
postmodern world, Tarcher, Putnam, 1995.
12. KJ. Gergen, Realities and relationships: Soundings in social onstructionism, Harvard
University Press,1994
13. S. Kvale ed., Psychology and postmodernism, Sage Publications, 1992
14. M.P. Rosenau, Postmodernism and the social sciences, Princeton University Press, 1992
15. H.G. Gadamer, Truth and method, Seabury, 1975
16. S.B. Messer, L.A. Sass and R.L. Woolfolk eds., Hermeneutics and psychological theory,
Rutgers University Press, 1988
17. R. E. Palmer, Hermeneutics, Northwestern University Press, 1969
18. C. Moustakas, Phenomenological research methods, Sage Publications, 1994
19. M. Cornforth, Materialism and dialectical method, International Publishers, 1971
20. K.F. Riegel, The development of dialectical operations, Karger, 1975
21. J.-P. Sartre, The problem of method, Methuen, 1963
22. M. Ryan, Mandsm and deconstruction, John Hopkins University Press, 1992
23. G.B. Madison, The hermeneutics of postmodernism, IndiāĦa University Press, 1990
24. R. J. Bernstein, Beyond objectivism and relativism, University of Pennsylvania
Press,1983
25. C. Marshall and G.B. Rossman, Designing qualitative research, Sage Publications,1995
26. E.W. Eisner and A. Peshkin eds., Qualitative inquiry in education, Teachers College
Press, 1990
27. A.J. Kimmel, Ethics and values in applied social science research, Sage Publications,
1988
Literatūra (03-ieteicamā periodika)
1. Nicky Britten, „Qualitative Research: Qualitative interviews in medical research”
http://www.bmj.com/cgi/content/full/311/6999/251, BMJ 1995.
2. Campion, M.A., Campion, J.E., & Hudson, J.P., Jr. “Structured Interviewing: A Note on
Incremental Validty and Alternative Question Types”,Journal of Applied Psychology, 79,
998-1002, 1994
3. General Accounting Office. Using Structured Interviewing Techniques. Program
Evaluation and Methodology Division, Washington D.C., 1991
4. Field Research: Conducting an interview. (practical tips), Purdue University Writing Lab.
owl.english.purdue.edu/workshops/pp/interviewing.ppt
5. A. Giorgi, “A phenomenological perspective on certain qualitative research methods”,
Journal of Phenomenological Psychology, 25, 190-220.
6. E.G.Mishler, „Representing Discourse: The Rhetoric of Transciption”, Journal of Narrative
and Life History, 1, 255-280, 1991
7. B.D. Poland, „Transcription quality as an aspect of rigour in qualitative research”,
Qualitative Inquiry, 1, 290-310
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Eiropas integrācijas teorijas - politiskie aspekti un prakse
Kursa kods
PolZ5163
Kredītpunkti
2
ECTS kredītpunkti
3
Apjoms(akadēmisko kontaktstundu
32
skaits semestrī)
Zinātnes nozare
Politikas zinātne (politoloăija)
Lekciju stundu skaits
16
Semināru un praktisko darbu
16
stundu skaits
Kursa apstiprinājuma datums
20.01.2009
Institūcija, kura apstiprināja kursu Ekonomikas un vadības fakultāte
Kursa nosaukums

Kursa autori
Dr. Politoloğijas doktors asoc.prof. Daina Bāra
Sociālo zinātĦu mağistrs Eiropas studijās pasn Daina Eberšteina
Kursa anotācija
Kursa mērėis ir analizēt integrācijas teorijas un nodrošināt teorētisko pētījumu atgriezeniskās
saites starp sabiedrību un valdību nodrošinājumu. Kursa uzdevums ir iepazīties un analizēt
teorētiskās nostādnes šajos jautājums, kā arī ar dalībvalstu uzkrāto pieredzi, ES sabiedrisko
attiecību veidošanos pamatojoties uz integrācijas teoriju evolūciju, kā arī palīdzēt apzināties,
kā veidot Latvijas valsts un sabiedrības attiecības integrējoties Eiropas struktūrās.
Rezultāti
Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti iegūst izpratni par Eiropas integrācijas vadošajām
integrācijas teorijām, teorētisko ideju evolūciju, kā arī priekšstatu par teoriju sasaisti ar
Eiropas integrācijas praksi un dalībvalstu pieredzi.
Studenti spēj patstāvīgi analizēt un vērtēt integrācijas procesus dažādu Eiropas integrācijas
teoriju, kā arī integrācijai aktuālo reăionalizācijas un globalizācijas fenomenu kontekstā.
Sekmīga kursa apguve var palīdzēt apzināties, kā veidot Latvijas valsts un sabiedrības
attiecības tādā veidā, kas sekmētu Latvijas efektīvu dalību Eiropas Savienībā.
Kursu apraksts-plāns
1. Ievads Eiropas integrācijas teorijā: definīcijas un teorijas līmeĦi. 4
2. Eiropas integrācijas izpētei nozīmīgāko integrācijas teoriju attīstība, saturs, metodes. 4
3. Funkcionālisma pamatprincipi un teorijas kritika. 4
4. Federālisma teoriju attīstība un teorijas kritika. 4
5. Neofunkcionālisms un integrācijas teoriju revīzija. 4
6. Starptautiskās politikas ietekme uz Eiropas integrāciju. Starpvaldību pieeja un liberālā
starpvaldību pieeja 4
7. Eiropas integrācijas reăionāli aspekti. 4
8. Globalizācija un Eiropas integrācija: iespējas un izaicinājumi 4
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Lekciju apmeklējums nav obligāts.
Semināru apmeklējums – obligāts (15 %). 1
starppārbaudījums (15 %).
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1 referāts par tēmu, kas saskaĦota ar docētāju (20 %).
Kursa pārbaudījums (rakstveida) - eksāmens teksta formā (50%).
Literatūra (01-mācību literatūra)
1. Rosamond, Ben (2000): Introduction, in Theories of European Integration, London:
Macmillan.
2. Wallace, Helen / Wallace, William (eds.) (2000): Policv-Making in the European Union, 4
ed., Oxford: Oxford Universitv Press.
Literatūra (02-papildliteratūra)
1. Krasner, Stephen D. (ed). (1983): International Regimes, Ithaca, New York: Cornell
Universitv Press.
2. Mitranv, Dāvid (1933): The Progress of International Government, New Haven.
3. Moravcsik, Andrew (1998): The Choice for Europe. Social Purpose & State Power from
Messina to Maastricht, Ithaca, New York: Cornell University Press.
4. Murrav, Warwick E. (2006). Geographies of Globalization. New York: Routledge/Taylor
and Francis.
5. Pedersen, Thomas (1998): Germanv, France and the Integration of Europe. A Realist
Interpretation, London: Pinter.
6. Richardson, Jeremv (2001): European Union: power & policy-making, 2 ed., London:
Routledge.
7. Scott. J.A. (2000): Reăions and the World Economy. The Corning Shape of Global
production, Competition and Political order.
8. Wiener, Antje / Diez, Thomas (eds.) (2004): Introducing the Mosaic of Integration Theory,
in European Integration Theory, Oxford: Oxford University Press, p. 1-21.
9. Haas, Ernst B. (1964): Beyond the Nation-State: Functionalism and International
Organization, Stanford: Stanford University Press.
10. Marks, Gary / Hooghe, Liesbet (2001): Multi-Level Governance and European
Integration, Rowman & Littlefield: Boulder.
11. Schimmelfennig, Frank (2004): Liberal Intergovernmentalism, in Antje Wiener and
Thomas Diez (eds.) European Integration Theory, Oxford: Oxford University Press, p. 75-94.
Literatūra (03-ieteicamā periodika)
1. Krasner, Stephen D. (ed). (1983): International Regimes, Ithaca, New York: Cornell
University Press.
2. Mitrany, Dāvid (1933): The Progress of International Government, New Haven.
3. Moravcsik, Andrew (1998): The Choice for Europe. Social Purpose & State Power from
Messina to Maastricht, Ithaca, New York: Cornell University Press.
4. Murray, Warwick E. (2006). Geographies of Globalization. New York: Routledge/Taylor
and Francis.
5. Pedersen, Thomas (1998): Germany, France and the Integration of Europe. A Realist
Interpretation, London: Pinter.
6. Richardson, Jeremy (2001): European Union: power & policy-making, 2 ed., London:
Routledge.
7. Scott. J.A. (2000): Reăions and the World Economy. The Corning Shape of Global
production, Competition and Political order.
8. Wiener, Antje / Diez, Thomas (eds.) (2004): Introducing the Mosaic of Integration Theory,
in European Integration Theory, Oxford: Oxford University Press, p. 1-21.
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Kursa nosaukums

Kursa kods
Kredītpunkti
ECTS kredītpunkti
Apjoms(akadēmisko kontaktstundu
skaits semestrī)
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare
Lekciju stundu skaits
Semināru un praktisko darbu
stundu skaits
Kursa apstiprinājuma datums
Institūcija, kura apstiprināja kursu

Eiropas tiesības –Tiesību harmonizācija Eiropas
Savienībā

JurZ5073
2
3
32
Juridiskā zinātne
Tiesību teorija un vēsture
16
16
01.04.2009
Juridiskā fakultāte

Kursa autori
Dr. Tiesību doktors, lekt. Kristīne Dupate
Ekvivalentais studiju kurss
JurZ2106, Eiropas Savienības
likumdošanas harmonizācija
Kursa anotācija
Kursa mērėis ir iepazīstināt studentus ar tiesību harmonizācijas Eiropas Savienībā struktūru,
kā arī apskatīt kā atsevišėās konkrētās jomās tā izpaužas. Atsevišėu ES tiesību harmonizācijas
jomu, konkrēti – darba tiesības, patērētāju tiesības un diskriminācijas novēršanas tiesības,
apskatīšana harmonizācijas aspektā, vienlaikus sniegs studentiem padziĜinātas zināšanas šo
jomu konkrētajā tiesiskajā regulējumā.
Rezultāti
Kursa mērėis ir radīt izpratni par ES tiesību harmonizācijas būtību, .t.i., nepieciešamību un
tiesisko pamatojumu, ES institūciju kompetenci ES tiesību harmonizācijas jomā. Kursa
rezultātā studentiem jāiegūst izpratne par ES tiesību harmonizācijas tiesiskiem aspektiem,
procesu un problēmām. Vienlaikus, apskatot konkrētas ES tiesību harmonizācijas jomas,
studentiem tiks sniegtas zināšanas un izpratne par ES darba, patērētāju un diskriminācijas
novēršanas tiesībām.
Kursu apraksts-plāns
1. Harmonizācijas jēdziens. Harmonizācijas veidi. Harmonizācijas pieeju vēsturiskā attīstība
ES. Aktualitātes tiesību harmonizācijā ES. Lekcijas(L)-2, Semināri(S)-2
2. ES kompetence tiesību harmonizācijā. Tiesiskais regulējums. ES kompetences tiesību
harmonizācijā attiecības ar dalībvalstu kompetenci. Lēmumu pieĦemšanas procedūras ES; L-2,
S-2
3. Tiesību harmonizācija patērētāju tiesību jomā ES: L-2, S-2
4. Tiesību harmonizācija darba aizsardzības un drošības jomā ES; L-2, S-2
5. Tiesību harmonizācija darba tiesību jomā ES; L-2, S-2 Tiesību harmonizācija
darba tiesību jomā ES. Kolektīvās darba tiesības; L-2, S-2
6. Tiesību harmonizācija diskriminācijas novēršanas tiesību jomā ES; L-2, S-2
Tiesību harmonizācija diskriminācijas novēršanas tiesību jomā ES; L-2, S-2
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Prasības kredītpunktu iegūšanai
Lekciju apmeklējums nav obligāts,
semināru apmeklējums - obligāts + 1 starppārbaudījums (50%),
kursa pārbaudījums - eksāmens (50%).
Pārbaudījums (rakstveida) - tests
Literatūra (01-mācību literatūra)
1. P.Craig, G.de Burca, EU Law: Text, Cases and Materials, Oxford Universitv Press, 4
edition, 2008.
2. J.Steiner, L.Woods, C.Twigg-Flesner, EU Law, Oxford Universitv Press, 9 edition, 2006.
3. C.Barnard, EC Emplovment Law, Oxford Universitv Press, 3 edition, 2006.
Literatūra (02-papildliteratūra)
1. D.Schiek, L.Waddington, M.Bell, Non-Discirmination Law, Hart Publishing, 2007.
2. S.O’Learv, Employment Law at the European Court of Justice, Hart Publishing, 2002
3. J.Kenner, EU Emplovment Law From Rome to Amsterdam and bevond, Hart Publishing,
2003
4. S.Sciarra (eds), Labour Law in the Courts, National Judges and the European Court of
Justice, Hart Publishing, 2001
5. A.Lawson eds., Disabilitv rights in Europe, Hart Publishing, 2005.
Literatūra (03-ieteicamā periodika)
1. European Law Review
2. Common Market Law Review
3. Journal of European Social policv
4. European Law Journal
5. Industrial Law Journal
6. Eiropas Savienības oficiālā mājas lapa Internetā: http://europa.eu.
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Kursa nosaukums
Ekonomiskā integrācija Eiropas Savienībā
Kursa kods
Ekon5895
Kredītpunkti
4
ECTS kredītpunkti
6
Apjoms(akadēmisko kontaktstundu
64
skaits semestrī)
Zinātnes nozare
Ekonomika
Zinātnes apakšnozare
Reăionālā ekonomika
Lekciju stundu skaits
32
Semināru un praktisko darbu stundu
32
skaits
Kursa autori
Dr. Ekonomikas doktors pasn Roswitha Maria Berta King
Kursa anotācija
Šis kurss sniedz studentiem izpratni par to, kadā veidā Eiropas ekonomiskā integrācija
attīstījās, tāpat kā ieskatu vairākās Eiropas ekonomiskās integrācijas galvenajās
sastāvdaĜās/perspektīvās. Šis kurss sākas ar pārskatu par Eiropas Savienības galvenajiem
sociāli ekonomiskiem indikatoriem, un turpina ar integrācijas izdevumiem un ieguvumiem.
Pēc iepazīstināšanas ar ekonomikas modelēšanas pamatinstrumentiem, kurss turpina ar
starptautiskās tirdzniecības teorijas pamatiem, tādiem, kā absolūtās un salīdzināmās
priekšrocības un ieguvumi no tirdzniecības un brīvās tirdzniecības ierobežojumi, tādi kā tarifi,
kvotas un subsīdijas. Tiek apspriesti Eiropas Savienības jautājumi, kas skar pakalpojumu un
preču tirgu, darba tirgu un finanšu tirgu kopā ar attiecīgajiem piemēriem no ES. Attiecīgi tiek
apspriesti guvumi un izdevumi no Ekonomikas un monetārā savienības (eirozonas) izveides,
kā arī optimālās valūtas zonas teorija, Krugmana modelis, Mundela modelis, the BarroGordona modelis un Balasa-Samuelsona efekts. Kursa nobeigumā tiek apskatīti migrācijas
jautājumi.
Rezultāti
Studenti spēs analizēt un interpretēt Eiropas ekonomiskās integrācijas pamatprocesus, kas
izvēršas preču un pakalpojumu tirgū, darba trig;u un finanšu tirgū. It īpaši studenti spēs
izvērtēt dalības Eiropas Savienībā, tāpat kā dalības eirozonā izdevumus un ieguvumus.
Turklāt studenti gūs izpratni par Eiropas integrācijas analīzes alternatīvajiem modeĜiem
kopumā un it sevišėi - tās galvenām sastāvdaĜām.
Tas sniedz studentiem Eiropas integrācijas analīzes, eirozonas paplašināšanās attiecībā uz
iepriekšminētajiem tirgiem, metodoloăijas- neatkarīgi no to nākotnes lomas- kā
ekonomistiem, politiku veidotājiem, komersantiem, administratoriem, vai pasniedzējiem.
Kursu apraksts-plāns
1. Ievads Eiropas ekonomiskā integrācija 4
2. Iekšējais tirgus– Tirdzniecība I 4
3. Iekšējais tirgus– Tirdzniecība II 4
4. Iekšējais tirgus– Izaugsmes efekti 4
5. Iekšējais tirgus- darbaspēks 4
6. Ekonomikas un monetārā savienība– izdevumi un ieguvumi 4
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7. Ekonomikas un monetārā savienība– optimālās valūtas zonas teorija, Krumana modelis 4
8. Ekonomikas un monetārā savienība– Mundela modelis 4
9. Ekonomikas un monetārā savienība– Balasa-Samuelsona efekts, produktivitāte, inflācija. 4
10. Ekonomikas un monetārā savienība– Barro-Gordona modelis 4
11. Starptautiskās valūtas labumi EMS
paplašināšanās izaicinājumi 4
12. ES politikas I: Studentu prezentācijas 4
13. ES politikas II: Studentu prezentācijas 4
14. Iekšējais tirgus– faktoru plūsmas: migrācija un ārvalstu tiešās investīcijas 4
15. ES paplašināšanās
Pārskats 4
16. Gala eksāmens 4
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Ir jāpilda sekojošās prasības lai iegūtu kredītpunktus šajā kursā:
- studentu prezentācijas klasē (10%),
- rakstveida gala eksāmens (90%)
Literatūra (01-mācību literatūra)
1. R. Baldwin and C. Wyplosz, The Economics of European Integration (2nd ed.), McGraw
Hill, 2006.
2. M. Artis and F. Nixson (eds.), The Economics of the European Union (3rd ed.), Oxford
University Press, Oxford, 2001.
3. J. D. Hansen (ed.), European Integration: An Economic Perspective, Oxford University
Press, Oxford, 2001.
4. Parkin, Powell and Matthews, Economics (7th ed.), Pearson Education, 2008.
5. P. de Grauwe, The Economics of Monetary Union (5th ed.), Oxford University Press,
Oxford, 2003.
Literatūra (02-papildliteratūra)
1. Daniel Gros and Niels Thygesen, European Monetary Integration” 2nd edition, Longman,
1998.
2. Jacques Pelkmans: European Integration: Methods and Economic Analysis, Longman,
1997.
3. P. Bolton, G. Roland and E. Spolaore, Econoic Theories of the Break-Up and Integration of
Nations, European Economic Pārskats, 40 (1996) pp.697-705
4. T. Muravska and R. King eds., European Union Enlargement of 2004 and Beyond:
Responding to the Political, Legal and Socio-Economic Challenges, University of Latvia
Press, 2006.
5. M. Landesmann and D. Rosati eds., Shaping the New Europe, Economic Policy Challenges
of European Union Enlargement, Palgrave/Macmillan, London, 2004.
6. Massey, D., Arango, J., Hugo, G., Kouaouci, A., Pellegrino, A., Taylor, E. (2005). Worlds
in Motion. Understanding International Migration at the End of the Millennium. Oxford:
Clarendon Press.
Literatūra (03-ieteicamā periodika)
1. R. Baldwin, J. Francois and R. Portes, ES paplašināšanās – Small Costs for the West, Big
Gains for the East, Economic Policy, April 1997, pp.127-176
2. P. Bolton, G. Roland and E. Spolaore, “Economic Theories of the Break-Up and
Integration of Nations”, European Economic Pārskats, 40 (1996) pp.697-705
3. Alan Winters, ES paplašināšanās: A View from the Outside”, 4th Gent Colloquium on the
Relations Between EU and Central and Eastern Europe, 2000.
4. C. Hefeker, “Monetary Policy in a Union of 27: Enlargement and Reform Options”,
Intereconomics, November/December 2002.
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5. Protocol on the convergence criteria referred to in Article 121 (ex article 109) of the Treaty
Establishing the European Union http://europa.eu.int/eur-lex/en/treaties/selected/livre336
6. Treatv establishing the European Communitv (consolidated text), Official Journal C 325 of
December 24, 2002.
7. W. Buiter, “To Purgatory and Bevond”, www.nber.org/~wbuiter/vienna.pdf
8. W. Buiter and A. Siebert, “Beauties and the Beast. When will the new EU members from
Central and Eastern Europe join the Eurozone?” http://www.nber.org~wbuiter/beauties.pdf
9. W. Buiter and A. Siebert, “Europe must relax its inflation tēst for euro entrants”, Financial
Times, 3. May 2006.
10. W. Buiter and A. Siebert, “Eurozone entry of new EU member states from Central
Europe: Should they? Could they?, in j. Hughes and B. Slay (eds.) Development and
Transition No 4, UNDP and London School of Economics and Political Science, June 4,
2006.
11. P. De Grauwe and G. Schnabl, “Nominal versus Real Convergence with Respect to EMU.
How to cope with the Balassa-Samuelson Dilemma”,
www.econ. Kuleuven.be/fetew/pdf_publicaties/3136.pdf
12. P. De Grauwe (2006), “What have we learned about monetary integration since the
Maastricht Treaty?”, Journal of Common Market Studies, Vol 44
No 4, November 2006.
13. D. Gros (2004), “The Maastricht Criteria after Enlargement: Old Rules for New
Members?” www.ceistorvergata.it/conferenze&convegni/mondragone/XVI_papers/Papergros.pdf
14. Europe in figurēs - Eurostat Yearbook 2008
15. Employment in Europe Report 2008. European Commission.
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Iedzīvotāji un sabiedrības attīstība Baltijas jūras reăiona valstīs
Kursa kods
Demo5003
Kredītpunkti
4
ECTS kredītpunkti
6
Apjoms(akadēmisko kontaktstundu
64
skaits semestrī)
Zinātnes nozare
Demogrāfija
Zinātnes apakšnozare
Sociāli ekonomiskā demogrāfija
Lekciju stundu skaits
28
Semināru un praktisko darbu
36
stundu skaits
Kursa apstiprinājuma datums
11.01.2005
Institūcija, kura apstiprināja kursu Ekonomikas un vadības fakultāte
Kursa nosaukums

Kursa autori
Hd. Ekonomikas habil. doktors, prof. Juris KrūmiĦš
Kursa anotācija
Studiju kursa centrā ir Baltijas jūras reăiona apdzīvotības veidošanās, sabiedrības, valodu un
kultūru attīstība.
Kursā apskatīta demogrāfisko sistēmu attīstības vēsture, ăimenes un kopdzīves formu
transformācija, dzimstības izmaiĦas, iedzīvotāju mirstība un tautas veselība, demogrāfiskās
novecošanās sekas, migrācija un urbanizācija, izglītības pieaugošā loma, etniskās atšėirības,
nacionālās minoritātes, tautas un darba tirgus attīstības jautājumi, sociālās iekĜaušanas loma
nabadzības un sociālās atstumtības samazināšanā, demogrāfiskās attīstības un politikas
mijiedarbība, iedzīvotāju, vides un resursu perspektīvas, Baltijas jūras reăiona demogrāfiskās
un sabiedrības attīstības nākotne.
Kursu apraksts-plāns
1. Baltijas jūras reăiona apdzīvotība vēsturiskā kontekstā. Reliăijas, valodas, kultūras.
2. Demogrāfisko sistēmu transformācija Eiropā. Ăimenes un kopdzīves formu izmaiĦas.
3. Dzimstības izmaiĦu tendences un atšėirības.
4. Mirstības samazināšanās epidemioloăiskās pārejas teorijas skaidrojumā.
5. Sociāli demogrāfiskās atšėirības tautas veselības rādītājos. Starpvalstu un reăionālās
atšėirības.
6. Sabiedrības demogrāfiskā novecošanās, tās cēloĦi un sociāli ekonomiskās sekas.
7. Izglītības loma Baltijas jūras reăiona konkurētspējas nodrošināšanā.
8. Tautas attīstība un darba tirgus attīstība.
9. Etniskās atšėirības demogrāfiskajā un sabiedrības attīstībā.
10. Nacionālās minoritātes. Valodu politika un attīstība.
11. Sociālās iekĜaušanas stratēăijas realizācija nabadzības un sociālās atstumtības
samazināšanā. Labklājības valsts tfansformācijas un nākotne.
12. Demogrāfiskā attīstība un politika: starptautisko organizāciju, valstisko un nevalstisko
organizāciju loma.
13. Iedzīvotāji, vide un resursi Baltijas jūras reăionā.
14. Baltijas jūras reăiona demogrāfiskās un sabiedrības attīstības nākotne.
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Prasības kredītpunktu iegūšanai
Būtiska loma kursa apgūšanā ir patstāvīgām literatūras studijām, diskusijām semināros un
rakstiska referāta sagatavošanai. Augsti tiek vērtēta māka argumentēti diskutēt un sagatavot
pētnieciska rakstura analīzi. 1/3 no kursa galīgā vērtējuma dod diskusiju vērtējums semināros,
1/3 - analītiskā referāta vērtējums, 1/3 - pārbaudījuma vērtējums, kursu nobeidzot.
Literatūra (01-mācību literatūra)
- UNDP. Human Development Report. General Report and Country Reports. Various years.
- The Demographic Characteristics of National Minorities in Certain European states. Vol.l
and Vol.2
- Europ's Population and Labour Market Bevond 2000. Vol.1 and Vol.2. Council of Europe
Publishing.
Literatūra (02-papildliteratūra)
- Unity and Diversitv of Population Development: Baltie and South;Caucasian Reăions. Ed.
By K.Katus and A.Puur. Tallinn, 2003. Pp. 49-158, 171-304.
- Westin C. Meetingplace Baltie. On the Origin of Societies in the Baltie Region. Uppsala,
1993. 40 p.
- Report of the High Level Group on the Future of Social Policy in an Enlarged European
Union. European Commission, May 2004. 94 p.
- Lahav G. Immigration and Politics in the New Europe. Reinventing Borders. Cambridge,
2004. 316 p.
- Bacci M.L. The Population of Europe. A History. Blackwell Publ. Oxford, 2000. 220 p.
- Recent Demographic Developments in Europe. Council of Europe Publishing. Various
years.
- NORBALT I and II Living Conditions Projects. FAFO and Country Reports.
- The Social Situation in the European Union. 2004 Overview. European Commission. 44 p.
- Health and Care in an Enlarged Europe. Luxembourg, 2004. 84 p.
- Perceptions of Living Conditions in an Enlarged Europe. European Commission, 2004. 59 p.
- Avramov D. People, Demography and Social Exclusion. Council of Europe Publishing,
2002.
- Szivos P. and C.Giuduci. Demographic implications of social exclusion in Central and
Eastern Europe. Council of Europe Publishing, 2004. Country examples: Latvia and Russian
Federation.
- Nordic Demography: Trends and Differentials/ Ed.by J.Carling. Oslo, 2002. 294 p.
Literatūra (03-ieteicamā periodika)
- Humanities and Social Sciences. Latvia. UL, Riga.
- Population. English edition. INED, Paris.
- Danish Demographic Database. http://ddd.sa.dk
- The Finnish Demographic Society. http://www.helsinki.fi/jarj/svy/
- Federal Institute for Population Research. http://www.bib-demographie.de/index2.html
- Deutsche Gesellschaft fur Demographie. http://www.demographie-online.de/
- Demogrāfijas centrs. http://www.popin.lanet.lv/
- Nonvegian Demographic Society. http://www.demografi.no/
- International Migration and Ethnic Relations. University of Bergen.
http://www.svf.uib.no/sfu/imer/
- Demoskop Weekly. http://demoscope.ru/weekly/2004/0177/index.php
- Demography of Russian Federation. http://demography.narod.ru/
- Stockholm University Demography Unit. http://www.suda.su.se/
- Demographic Database. http://www.ddb.umu.se/
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Kursa nosaukums
Kursa kods
Kredītpunkti
ECTS kredītpunkti
Apjoms(akadēmisko kontaktstundu
skaits semestrī)
Zinātnes nozare
Lekciju stundu skaits
Semināru un praktisko darbu

Eiropas Savienības sociālekonomiskās politikas
aktuālās
Ekon5058tēmas
4
6
64
Ekonomika
32
32

stundu skaits
Kursa apstiprinājuma datums
20.01.2009
Institūcija, kura apstiprināja kursu Ekonomikas un vadības fakultāte
Kursa autori
Dr. Ekonomikas doktors prof. Tatjana Muravska
Ekvivalentais studiju kurss
Ekon5897, Makroekonomiskās
politikas aktuālākās tēmas
Kursa anotācija
Kursa mērėis ir padziĜināti pievērsties sociāla un politiska rakstura problemātikai Eiropas
integrācijas kontekstā. Uzmanība tiks pievirsta Eiropas makroekonomikas teorijai , un īpaši
trijām sfērām: no statistiskās līdz dinamiskai analīzei. Ir paredzēts Pārskatīt ilglaicīgas
perspektīvas Eiropas Savienības politikas tendences. Kursa gaita tiks piedāvāts skaidrojums
par politiskiem un ekonomiskiem izmaiĦām pasaules politika un ekonomika un to ietekme un
Eiropas attīstību. Lekciju laikā tiks definēts Eiropas integrācijas raksturs atbilstoši reālai
ekonomiskai un politiskai situācijai
Rezultāti
Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti iegūst izpratni un spēj patstāvīgi analizēt un vērtēt
sociālas un ekonomikas jaunas tendences Eiropā.
Kursu apraksts-plāns
1. Reăionālu bloku loma Pasaules ekonomikā. 4
2. Galvenie dalībnieki Eiropas integrācijā un sociālekonomisku problēmu risināšana ES un
pārnacionālās institūcijas. 4
3. Makroekonomiska konverăence Eiropas Savienība. 4
4. Eiropas Savienības un nacionālās makroekonomikas politika. 4
5. Monetāra politika pasaulē un Eiropas Savienība. 4
6. Finanšu tirgi Eiropas savienība un tendences pasaules ekonomikā 4
7. Izaugsmes stabilitāte un Lisabonas stratēăija. 4
8. Eiropas Savienības Reăionālās un kohēzijas politikas aktuālas tēmas. 4
9. Sociālā politika Eiropas Savienībā un Eiropas valstu sociālas politikas problemātika. 4
10. Migrācijas politika Eiropas Savienības valstīs. 4
11. Eiropas Savienības Kopējā lauksaimniecības politika un Eiropas Savienības valstu
pozīciju salīdzinājums. 4
12. Inovāciju un Telekomunikāciju politika Eiropā. 4
13. Enerăētikas politikas aktualitātes. 4
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14. Klimata izmaiĦas un vides politikas Eiropā. 4
15. Eiropas Savienības kaimiĦvalstu politika. 4
16. Eiropas Savienības atbalsta politika trešajām valstīm. 4
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Lekciju apmeklējums - nav obligāts,
Semināru apmeklējums - obligāts
Praktiskās situācijas sagatavošana un analīze (50%)
Darbs ar literatūras avotiem (30%)
Pārbaudījums (20%)
Literatūra (01-mācību literatūra)
1. The European Union and National Macroeconomic Policv. eds. James Forder and Annand
Menon/Routledge,1998.-21 Op ISBN 0-415-14196-6
Literatūra (02-papildliteratūra)
1. Bernard Hoekman, Michel Kostecki; The Political Economv of the World Trading Svstem.
From GATT to WTO; Oxford Universitv Press; Oxford. 1995 (ISBN 0-19-828955-3). pp.323.
2. Jeffrv A. Frieden and Dāvid A.Lake, "International Politics and International Economics,"
in International Political Economv, eds. C.Roe Goddard, John T Passe-Smith, John G.
Conklin International Political Economv, State-Market Relations in the Changing Global
Order, Lynne Reinner London, 1996. pp.1-30.
3. Bachtler J, McMaster I (2007) EU Cohesion policv and the role of the reăions. Investigatin
the influence of Structural Funds in the new member States. EPRC Advance online
publication.
4. Hartwig I, Meyer Ch. O. (2002) Towards Deliberative Network Governance? Theorising
Socio-Economic Policv Coordination in the European Union. www.govecor.org
5. Kevnes, John Mavnard, "The General Theorv of Emplovment, Interest and Money",
London: Harcourt Brace, 1936. pp.-957.
6. Dāvid Edye and Valerio Lintner, "Market or State: The Theory of Economic Organization in
Europe", in Contemporary Europe: Economics Political and Society; Prentice Hall, 1996.
pp.20-41.
7. Lynne Reinner, "Mandsm, Dependency, and World System Theory", in Globalization:
Critical Reflections, London, 1996. pp.15-35.
8. Paul De Grauwe, "The Economics of Monetary Integration", Oxford University Press,
1997, pp.5-87.
9. Robert Solow, Economic Growth. Oxford University Press, U.K., 1970. (Grāmata pieejama
arī internetā - www.jstor.org).
10. Lynne Reinner, "Contending Views of International Political Economy", in International
Political Economy, eds. C.Roe Goddard, John T Passe-Smith and John G. Conklin
International Political Economy, State-Market Relations in the Changing Global Order,
London, 1996. pp.5-23.
11. Paul R. Viotti and Mark V. Kauppi, "Globalism: Dependency and the World Capitalist
System", in International Relations Theory: Realism, Pluralism, Globalism, The U.S. 1993.
pp.10-21.
12. Aglietta.M, "A Theory of Capitalist Regulation" , London New Left Books, 1979. pp.2447.
13. Scherer F.M. Competition Policies for an Integrated World Economy, the Brookings
Institution. Washington D.C. ,1994. 133.pp.
14. Richard Stubbs, Geoffrey R.D. Underhill; Political Economy and the Changing Global
Order; The Macmillan Press; London. 1994 (ISBN 0-333-61688-X). pp.-420.
15. Porter Tony, Technology, Governance and Political Conflict in International Industries,
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2002, Routledge, pp.-195.
16. Lynne Reinner, "Contending Views of International Political Economy", in International
Political Economy, eds. C.Roe Goddard, John T Passe-Smith and John G. Conklin
International Political Economy, State-Market Relations in the Changing Global Order,
London, 1996, pp.9-130.
17. Paul R. Viotti and Mark V. Kauppi, "Globalism: Dependency and the World Capitalist
System", in International Relations Theory: Realism, Pluralism, Globalism, The U.S. 1993,
pp.449-467.
18. Horvat, Branko, "The Political Economy of Socialism", Armonk, NY: M.E.Sharpe, 1982,
pp. 20-46.
19. Kornai, Jānos, "The Socialist System: the Political Economy of Communism", Princeton
University Press,1992, pp.15-50.
20. Bornstein, Morris, "The Comparison of Economic Systems: An Integration" in
Comparative Economic Systems: Models and Cases/ ed., Morris Bornstein, Irwin,1994, pp. 325.
21. Friedman, Milton, "Capitalism and Freedom", University of Chicago Press, 1962. pp.1055.
22. Frey, Brno S. ,"Decision Making via the Price System", in Comparative Economic
Systems: Models and Cases/ed. Morris Bornstein. Invin, 1994, pp.92-114.
23. Robert Solomon, The International Monetary System, 1945-1981: An Insider’s View;
Harper & Row, New York, 1982 (p.1-7).
24. Andrea Boltho, " Convergence, Competitiveness and the Exchange Rāte", in Economic
Growth in Europe since 1945, eds Nicholas Crafts and Gianni Toniolo, Cambridge University
Press, pp.107-131.
25. Martin J.Dedman, "The Origins and the Development of the European Union 1945-95",
Routledge, 1996, pp.57-130.
26. Maillet, P., "The Construction of a European Community", Praeger, New York, 1977,
pp.5-70.
27. „Europolitics. Treaty of Lisbon. Here is What Changes!”, Special Edition, Nr.3407,
November 2007.
28. Paolo Cecchini with Michael Catinat and Alexis Jacquemin, "The European Challenge
1992: The Benefits of a Single Market", Wildwood House, 1988, pp.-75.
29. Mario Monti, "The Single Market and Tomorrow's Europe", A Progress Report from the
European Commission, Kogan Page Publ.,1996, pp. 1-20.
30. "Completing the Internai Market: Europe 1992" in Managing in the Global Economy: the
European Union/ed. Harry Costin, The Dryden Press, 1996, pp. 49-227.
31. Brigid Laffan, The Finances of the European Union, Macmillan, London, 1997 (ISBN 0333-60986-7), pp. 15-217., -293.p.
32. Christopher M. Dent, "A Single Market and Single Money for Europe" in The European
Economy in the Global Context, 1997, Routledge, pp. 62-98.
33. Janne Haaland Matlary, Energy Policy in the European Union, Macmillan, London, 1997
(ISBN 0-333-64348-8), pp.-174.
34. Jonathan Story & Douglas Webber, "Trade, Industrial Policy and Technological Change",
in Industrial and Trade Policy,eds., Oliver Cadot, H Landis Gabel, Prentice Hall, 1996, pp.
117-239.
35. The Impact of Structural Policies in Economic and Social Cohesion in the Union 19891999, European Commission, 1997. pp.3-30.
36. Dunfor Mick & Grioris Kafkalas, Cities and Reăions in the New Europe: The GlobalLocal Interplay and Spatial Development Strategies, Belhaven, London, 1992. pp.5-20.
37. Meliciani V. Technology, Trade and Growth in OECD Countires. Does Specialisation
Matter?, Routledge,2002 (ISBN 0-415-24185-5) pp.-187.
38. Post-industrial Labour Marėēts. Profilēs of North America and Scandinavia / Ed.Thomas
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P.Boje and Bengt Furaker, Routledge, London, 2003 (ISBN 0-415-21809-8), pp.-290.
39. The Reform of the Common Agricultural Policy, eds K.A. Ingersent, AJ.Rayner &
R.C.Hine, Macmillan Press, 1998, pp.3-25.
40. Regionalism and Globalization. Theory and Practice. /ed. Sajal Lahiri, Routledge, 2003
(ISBN 0-415-22075-0) pp.-332.
41. John Peterson and Margaret Sharp, Technology Policy in European Union, Macmillan,
London, 1998 (ISBN 0-312-21641-6), pp.-260.
Literatūra (03-ieteicamā periodika)
1. The Economist- www.economist.com
2. ES Stability and growth pact http://ec.europa.eu/economy_finance/sg_pact_fiscal_policy/index_en.htm?cs_mid=570
3. World Development Report 2009 Spatial Disparities and Development Policy Outline
http://siteresources.worldbank.org/INTWDR2009/Resources/Outline.pdf
4. Human Development Report 2007/2008 Fighting Climate Change Human Solidarity in a
Dividend World http://hdr.undp.org/en/media/hdr_20072008_summary_english.pdf
5. World Economic Outlook Spillovers and Cycles in the Global Economy April 2007
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2007/01/pdf/text.pdf
6. The Global Competitiveness Report 2007-2008 World Economic Forum
http://www.gcr.weforum.org/
7. World Investment Report United Nations Conference on Trade and Development
http://www.unctad.org/Templates/Page.asp?intItemID=1465
8. World Migration Reports IOM
http://www.iom.int/jahia/Jahia/cache/offonce/pid/1674?entryId=16084
9. International Energy Outlook, Energy Information Administration Office of Integrated
Analysis and Forecasting, U.S. Department of Energy
http://www.eia.doe.gov/oiaf/ieo/pdf/0484(2007).pdf
10. Additional Sourses of Information, Published by International Organizations:
http://www.europa.eu.int/pol/emu/index_en.htm
http://www.europa.eu.int/index_en.htm
http://www.europa.eu.int/comm/enlargement/
http://www.ifg.org
http://www.sagepub.co.Uk/frame.html7http://www.sagepub.co.uk/journals/detai
http://www.tandf.co.uk/journals/carfax/09654313.html
http://www.oswego.edu/~economic/journals.htm
http://www.friendsofeurope.org/
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Kursa nosaukums
Eiropas tiesības II
JurZ6007
Kursa kods
4
Kredītpunkti
6
ECTS kredītpunkti
Apjoms(akadēmisko kontaktstundu 64
skaits semestrī)
Juridiskā zinātne
Zinātnes nozare
Starptautiskās tiesības
Zinātnes apakšnozare
32
Lekciju stundu skaits
32
Semināru un praktisko darbu
stundu skaits
14.11.2001
Kursa apstiprinājuma datums
Institūcija, kura apstiprināja kursu Juridiskā fakultāte
Kursa autori
Jurists, pasn. Juris Gromovs
Dr. Tiesību doktors, lekt. Kristīne Dupate
Kursa anotācija
Kursa mērėis ir sniegt studentiem priekšstatu un zināšanās par Eiropas Savienības
pamatbrīvībām, konkurences tiesībām, valsts atbalsta tiesībām un brīvības, drošības un
tiesiskuma telpas veidošanu. Īpaša uzmanība ir pievērsta Eiropas Savienības iekšējā tirgus
darbībai, kā arī vairāku politiku un attiecīgā tiesiskā regulējuma dinamiskajai attīstībai
brīvības, drošības un tiesiskuma telpas ietvaros
Rezultāti
Šī kursa ietvaros studenti iegūst padziĜinātu izpratni par Eiropas Savienības iekšējā tirgus
pamatbrīvībām, konkurences un valsts atbalsta tiesībām, kā arī Brīvības, drošības un
tiesiskuma telpas veidošanas tiesisku regulējumu un turpmākās attīstības jautājumiem.
Sekmīga kursa apguve dod studentiem iespēju turpināt citu Eiropas Kopienu un Eiropas
Savienības tiesību apakšnozaru apgūšanu nākotnē, kā arī pielietot gūtās zināšanas par
iepriekšminētajiem jautājumiem praksē (piemēram, strādājot ar attiecīgajiem Eiropas
Savienības tiesību jautājumiem Latvijas Republikas valsts pārvaldes iestādēs vai
komercsabiedrībās).
Kursu apraksts-plāns
1. Iekšējā tirgus pamatbrīvības: brīvā darbaspēka pārvietošanās, brīvā preču aprite,
uzĦēmējdarbības veikšanas brīvība un pakalpojumu sniegšanas brīvība, brīvā kapitāla un
maksājumu aprite.Lekcijas(L)-11, Semināri(S)-11
2. Eiropas Savienības konkurences un valsts atbalsta tiesības L-10, S-10
3. Brīvības, drošības un tiesiskuma telpas veidošana: kopējā imigrācijas politika, kopējā
patvēruma politika, kopējā vīzu politika, Eiropas Savienības ārējo robežu aizsardzība, tiesu un
policijas sadarbība krimināllietās, tiesu sadarbība civillietās. L-11, S-11
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Lekciju apmeklējums nav obligāts,
semināru apmeklējums – obligāts + 2 starppārbaudījumi (50%),
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kursa pārbaudījums - eksāmens (50%).
Pārbaudījums (rakstveida) - tests
Literatūra (01-mācību literatūra)
1. S.Gatavis, E.Broks, Z. Bule, „Eiropas tiesības”, Mācību līdzeklis, Rīga : Latvijas
Universitāte, EuroFacultv, 2002.g.
2. N. Raihs (sadarbībā ar K.Godaru un K.VasiĜjevu), “Izprotot Eiropas Savienības tiesības.
Kopienas tiesību mērėi, principi un metodes”, Tiesu namu aăentūra, 2004.g.
3. D.Eberts, I.Freija, KJarve [u.c], “Eiropas Savienības tiesību piemērošana : rokasgrāmata
praktizējošiem juristiem”; zin. red., priekšv. aut. Dace L.Lutere-Timmele. - 2., papild. izd. Rīga : Tiesu namu aăentūra, 2008.g.
4. P.Craig, G.de Burca, EU Law: Text, Cases and Materials, Oxford Universitv Press, USA; 4
edition, 2007.
5. 16.04.2003. Līgums starp BeĜăijas Karalisti, Dānijas Karalisti, Vācijas Federatīvo
Republiku, Grieėijas Republiku, Spānijas Karalisti, Francijas Republiku, Īriju, Itālijas
Republiku, Luksemburgas Lielhercogisti, Nīderlandes Karalisti, Austrijas Republiku,
Portugāles Republiku, Somijas Republiku, Zviedrijas Karalisti, Lielbritānijas un ZiemeĜīrijas
Apvienoto Karalisti (Eiropas Savienības dalībvalstīm) un Čehijas Republiku, Igaunijas
Republiku, Kipras Republiku, Latvijas Republiku, Lietuvas Republiku, Ungārijas Republiku,
Maltas Republiku, Polijas Republiku, Slovēnijas Republiku, Slovākijas Republiku par Čehijas
Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas
Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas
Republikas un Slovākijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai", Latvijas Vēstnesis
159, 2003.11.12.
Literatūra (02-papildliteratūra)
1. S.Peers, EU Justice and Home Affairs Law (Oxford EC Law Library), Oxford Universitv
Press, USA; 2 edition, 2008.
2. AJones, B.Smith, „EC Competition Law: Text, Cases and Materials”, Oxford Universitv
Press, USA; 3 edition, 2007.
3. 3HTHH JI. M., Haicy A. A., BoflOJiarnH C. B., TojiCTororreHKO T. II., KO3JIOB E. K). “
EBponeūcKoe npaBo", 2-e mĦ,., nepecMOTp. H flon. ^ M.: HopMa, 2007.
Literatūra (03-ieteicamā periodika)
1. "Latvija Eiropas Savienībā" (žurnāls)
2. „Likums un tiesības” (žurnāls)
3. "Latvijas Vēstnesis", http://www.vestnesis.lv
4. Eiropas Savienības oficiālā mājas lapa Internetā: http://europa.eu.
5. Eiropas Dienas biĜetens elektroniskā formā: http://www.agenceurope.com
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Kursa nosaukums

Praktiskās pētniecības metodoloăijas seminārs II

Ekon5004
Kursa kods
2
Kredītpunkti
3
ECTS kredītpunkti
Apjoms(akadēmisko kontaktstundu 32
skaits semestrī)
Ekonomika
Zinātnes nozare
16
Lekciju stundu skaits
16
Semināru un praktisko darbu
stundu skaits
20.01.2009
Kursa apstiprinājuma datums
Institūcija, kura apstiprināja kursu Ekonomikas un vadības fakultāte
Kursa autori
Dr. Matemātikas doktors, prof. Mihails Hazans
Kursa anotācija
Kursa mērėis ir iepazīstināt studentus ar aptauju dizaina un rezultātu interpretācijas
pamatprincipiem, un aptauju rezultātu apstrādes un interpretācijas metodēm ar
datorprogrammas SPSS palīdzību, kā arī dot šajā joma praktiskās iemaĦas. Šo mērėu
sasniegšanai lekcijās un semināros būs detalizēti izskatīti vairāki reālie pētījumi. Praktiskās
nodarbības datorklasē studenti tiks iemācīti strādāt ar SPSS programmu: strādāt ar datu
bāzēm, veidot un transformēt mainīgus, veikt statistisku un grafisko datu analīzi. Uzsvars tiks
likts uz jautājumiem "Kas ir iespējams?" , "Kādi SPSS rīki labāk noderēs tā vai citā sociāliem
pētījumiem tipiskā konkrētā gadījumā?" un tikai pēc tam uz "Kā to var tehniski izdarīt?"
Iegūtas iemaĦas tiks izmantotas strādājot (individuāli vai grupās pa 2-3 studenti) pie projekta
uz kā pamata studenti iegūst kredītpunktus.
Rezultāti
Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti iegūst praktiskās iemaĦas aptauju dizaina jomā, kā arī
iemācīsies veikt aptauju mikrodatu statistisko un grafisko analīzi ar datorprogrammas SPSS
palīdzību. Studenti spēj veidot akadēmiskiem standartiem atbilstošo pētījuma atskaiti.
Kursu apraksts-plāns
1. Ievads: Kursa mērėi, struktūra un organizācija 1
2. Lietišėo sociālo pētījumu teorija un prakse. 3
3. Aptauju veidi. Aptaujas dizaina pamatprincipi 4
4. Darbs ar datiem SPSS programmā. Mainīgo transformācijas 3
5. Šėērsgriezuma tabulas, to tipi un interpretācija. Šėērsgriezuma tabulu konstruēšana ar SPSS.
3
6. Aprakstošā statistika ar SPSS. Standarto un nestandarto tabulu veidošana un interpretācija 2
7. SPSS grafiskie līdzekĜi. 8
8. Studentu projektu plānu un dizaina prezentācijas. 2
9. Hipotēžu pārbaude un sakarību analīze ar SPSS 6
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Jāizpilda praktiskais pētījums un jāapstrādā rezultāti izmantojot SPSS analītiskie un grafiskie
līdzekĜi. Pētījuma tēmu un plānu (ieskaitot datu avotu) ir jāsaskaĦo ar pasniedzēju. Pētījuma
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tēmai un plānam paredzēta aizstāvēšana (5-7 min.) nodarbības laikā.
Projekta atskaitē noteikti jāiekĜauj:
• pētījuma mērėi;
• pētāmo koncepciju aprakstu un to mērīšanas metodiku;
• datu izvēles pamatojumu; datu vākšanas metodikas apraksts; datu nepilnību un citu ar
datiem saistīto problēmu apspriedi (ja tiek izmantoti autoru veiktas aptaujas dati, ir jāsalīdzina
izlases struktūra ar CSP datiem par atbilstošo iedzīvotāju grupu);
• konkrētie pētījuma jautājumi un to analīze izmantojot datus un SPSS rīkus;
• secinājumi.
• Atskaitē ir jāizmanto vairāki tabulu veidi un vairāki attēlu veidi. Ir jākoncentrējas uz
tabulām un attēliem, kuri parāda sakarības starp diviem vai vairākiem faktoriem, nevis
vienkāršus sadalījumus pēc vienas pazīmes. Interpretējot rezultātus ir jāizmanto nevis
biežumus (count) bet procentus.
Projekta atskaite:
• aptuveni 6-10 teksta lpp., 5-15 attēli, 5-15 tabulas. Kopējais apjoms ar pielikumiem ne
vairāk, kā 30 lpp. Nodot izdruku (nevis sūtīt pa e-pastu) 332. telpā vai Eiropas studiju
lietvedei;
• Katrai tabulai vai diagrammai jāpievieno visi nepieciešamie paskaidrojumi;
• turklāt visām tabulām un diagrammām jābūt komentētām arī pamattekstā;
• pasniedzējs var pieprasīt, lai darba autori atsūta pa e-pastu izmantoto datu failu.
Literatūra (01-mācību literatūra)
1. Trochim, William M. The Research Methods Knowledge Base, 2nd Edition. Internet
WWW page, at URL: http://www.socialresearchmethods.net/kb/
2. Miller, R.L., Ciaran Acton. SPSS for social scientists. 2nd Edition. Palgrave Macmillan,
2009
3. SPSS Base 14.0 User Guide. SPSS Inc.: 2005 (chapters 1-3, 5, 7-10, 12-19, 21, 24-25, 27,
41) Pieejams (ar paroli) kursa dalibniekiem kursa vietne http://www.ev.lu.lv/
4. SPSS TablesTM 14.0. SPSS Inc.: 2005 (chapters 1-5, 7, 8; papildu materiāls: chapters 9, 11,
12) Pieejams (ar paroli) kursa dalibniekiem kursa vietne http://www.ev.lu.lv/
Literatūra (02-papildliteratūra)
1. Gomm, Roger. Social Research Methodology. A critical introduction. 2nd edition. Palgrave
Macmillan, 2008
2. Arhipova, I, BāliĦa, S. Biznesa statistika ar MS Excel un SPSS. Rīga: Datorzinību centrs,
2003.
3. Hazans M. Izdales materiāli kursam „Praktiskās pētniecības metodoloăijas seminārs II”
4. Household Sample Surveys in Developing and Transition Countries.
ST/ESA/STAT/SER.F/96. Department of Economic and Social Affairs - Statistics
DivisionStudies in Methods Series F No. 96 - United Nations - New York, 2005
Available online as PDF file [655p.] at:
http://unstats.un.org/unsd/hhsurveys/pdf/Household_surveys.pdf
Literatūra (03-ieteicamā periodika)
1. http://www.socialresearchmethods.net/
2. Driscoll, Dana Lynn (2006). “Creating Good Interview and Survey Questions.” Retrieved
January 7, 2008, from The Owl at Purdue: http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/559/06/
3. Smart Survey Design (2008). Retrieved January 7, 2008, from
http://s3.amazonaws.com/SurveyMonkeyFiles/SmartSurvey.pdf
73

4. http://www.europeansocialsurvey.org/
5. http://www.issp.org/
6. http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm
7. http://surveymonkey.com/HelpCenter
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Kursa nosaukums

Eiropas Savienības fondu un projektu vadība

VadZ5107
Kursa kods
2
Kredītpunkti
3
ECTS kredītpunkti
Apjoms(akadēmisko kontaktstundu 32
skaits semestrī)
Vadībzinātne
Zinātnes nozare
12
Lekciju stundu skaits
20
Semināru un praktisko darbu
stundu skaits
20.01.2009
Kursa apstiprinājuma datums
Institūcija, kura apstiprināja kursu Ekonomikas un vadības fakultāte
Kursa autori
Sociālo zinātĦu mağistrs Eiropas studijās pētn. Līga Sondore
Ekvivalentais studiju kurss
Ekon5005, Zinātniskais referāts
Kursa anotācija
Studiju kursa mērėis ir sniegt studentiem praktisko pieredzi Eiropas Savienības fondu un
projektu vadībā. Lai to sasniegtu, studenti iepazīstas ar Eiropas Savienības fondu vadības
galvenajiem principiem un iziet cauri visām Eiropas Savienības fondu projekta vadības
stadijām – no projekta plānošanas un atbilstības pārbaudes, nonākot līdz projekta
uzmetumam. Kursa ietvaros tiek identificēta problēma, izvirzīti risinājumi, izpētītas projekta
ieviešanas iespējas, prezentēts un aizstāvēts projekta uzmetums (projekta priekšlikums un
plāns). Plānots studentu darbs grupās pa divi, kas ir būtiska kursa daĜa.
Rezultāti
Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti iegūst izpratni par Eiropas Savienības fondu vadību un
apgūst Eiropas Savienības fondu projektu vadības galvenos principus. Studenti spēj patstāvīgi
atrast informāciju par Eiropas Savienības fondiem un pārzina projektu izstrādes posmus un
spēj sagatavot projekta uzmetumu. Kursa ietvaros tiek apgūtas projekta noformēšanas
prasības atbilstīgi dažādām Eiropas Savienības programmām.
Kursu apraksts-plāns
1. Eiropas Savienības fondu vadība 2
2. Projekts un projekta vadības specifika ES fondu ietvaros
3. ES fondu projekta mērėu un uzdevumu definēšana 2
4. Projekta idejas formulēšana, problēmu identificēšana 2
5. Projekta plānošana un izstrādes posmi 2
6. Horizontālās prioritātes un to skaidrojums 2
7. Projekta finanšu iespēju izpēte 2
8. ES fondu projekta iesnieguma sagatavošanas pamatprincipi 2
9. ES fondu projekta plānošana 2
10. ES projekta vadība 2
11. Līgumu slēgšana un budžets 2
12. Projekta dokumentācija un uzraudzība 2
13. Projekta noslēgums, rezultātu izvērtēšana 2
14. Projekta prezentēšana 6
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Prasības kredītpunktu iegūšanai
Lekciju apmeklējums – 80% obligāts, 1 darbs grupās, kursa noslēguma pārbaudījums –
projekta prezentācija un aizstāvēšana.
Literatūra (01-mācību literatūra)
1. Projektu vadīšanas rokasgrāmata. Dienas Bizness, 2003
2. Forands I. Projekta menedžments.-R., Latvijas Izglītības fonds, 2006
Literatūra (02-papildliteratūra)
1. Allan B. Project Management: tools and techniques. London: Facet publications, 2004.
2. Burke R. Project management (Planing and Control techniques), John Willey & Sons Ltd.,
1999
3. Klemmensen B., Kjar T., Kragh T. Municipal Project Management. Roskilde University,
2003
4. Meredith J.R., Mantel S.J.Project management: A Managerial approach. New York, 2003
5. Ilmete Ž., Projektu vadīšana. Mācību grāmata
6. Kathleen B. Hass, Managing Complex Projects: A New Model, US, 2009
Literatūra (03-ieteicamā periodika)
1. International Journal of Project Management
2. Project Management Journal
3. ES fondi www.esfondi.lv
4. Nozaru ministriju mājas lapas
5. Starptautiskā projektu vadīšanas asociācija www.impa.ch
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Kursa nosaukums

Eiropas Savienības jauno dalībvalstu
makroekonomiskā politika

Ekon5008
Kursa kods
4
Kredītpunkti
6
ECTS kredītpunkti
Apjoms(akadēmisko kontaktstundu
skaits semestrī)
Ekonomika
Zinātnes nozare
32
Lekciju stundu skaits
Semināru un praktisko darbu
stundu skaits
20.01.2009
Kursa apstiprinājuma datums
Institūcija, kura apstiprināja kursu Ekonomikas un vadības fakultāte
Kursa autori
Mağistra(līm.), pasn. Česlavs Gržibovskis
Dr. Ekonomikas doktors, pasn. Roswitha Maria Berta King
Kursa anotācija
Kursa mērėis ir iepazīstināt studentus ar tirgus ekonomikas teorijas pamatprincipu
pielietošanu Centrālās un Austrumeiropas valstu praksē. Kursā tiek apskatīta jauno ES
dalībvalstu makroekonomiskā politika - monetārās, fiskālās un strukturālās politikas
griezumā. Tiek aplūkota jauno ES dalībvalstu integrācija ES tirgū, konverăence ar pašreizējo
ES dalībvalstu līmeni. Kursā tiek aplūkotas Centrālās un Austrumeiropas valstu grupas un
atsevišėu valstu svarīgākās makroekonomiskās attīstības problēmas un to risinājuma varianti.
Rezultāti
Studentiem būs iespēja analizēt un interpretēt monetāro un fiskālo politiku un tās ietekmi uz
makroekonomisko vidi. Turklāt, studenti varēs izvērtēt monetārās/fiskālās politikas
atbilstību/neatbilstību gadījumā, kad valstij ir noteikts fiksēts valūtas kursa režīms un
salīdzināt to ar valstīm, kuras īsteno peldošā valūtas kursa režīmu, pamatojoties uz MandelaFleminga (Mundell-Fleming) modeĜa teoriju.
Papildus tam, studentiem būs iespēja iepazīties ar alternatīvo ekonomiskās politikas
metodoloăiju – spēles teoriju. Studenti tiks iepazīstināti ar stratēăiskās domāšanas principiem
un politikas veidošanas stratēăijām, kā arī izvērtēs uzĦēmēju un mājsaimniecību uzvedību.
Secinot augstākminēto, studenti tiks iepazīstināti ar ekonomiskās politikas analīzes
metodoloăiju, kuru viĦi varēs izmantot nākotnē savā ikdienas darbā, strādājot par
ekonomistiem, politikas veidotājiem, uzĦēmējiem, ierēdĦiem, vadītājiem, administratoriem un
pasniedzējiem.
Kursu apraksts-plāns
1 Makroekonomiskās politikas būtība un instrumenti.
2 ES jauno dalībvalstu vieta un loma pasaules un Eiropas ekonomikā.
3. ES jauno dalībvalstu ekonomiskās politikas galvenās aktualitātes pašreizējā laikaposmā.
4. ES jauno dalībvalstu ekonomiskās attīstības vēsture 90-tajos gados (ekonomisko reformu
vēsture).
5. Čehijas ekonomikas raksturojums.
6. Slovākijas ekonomikas raksturojums.
7.Ungārijas ekonomikas raksturojums.
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8. Slovēnijas ekonomikas raksturojums.
9. Bulgārijas ekonomikas raksturojums un attīstības problēmas.
10. Rumānijas ekonomikas raksturojums un attīstības problēmas.
11. Polijas ekonomikas raksturojums.
12. Krievijas (un NVS) ekonomikas raksturojums, attīstības problēmas un ekonomisko sakaru
attīstība ar ES valstīm.
13. Turcijas ekonomikas raksturojums un attīstības problēmas.
14. ES jauno dalībvalstu reālā, nominālā un strukturālā konverăence (atbilstība Māstrihtas
kritērijiem, monetārās, fiskālās un strukturālās politikas aktualitātes).
15. ES jauno dalībvalstu ārējās tirdzniecības attīstība un integrācija ES kopējā tirgū (ārējo
ekonomisko sakaru ăeogrāfija, integrācijas pakāpe ES tirgu, eksporta struktūra, maksājumu
bilances problēmas).
16. ES pašreizējo un jauno dalībvalstu attīstības līmeĦu izlīdzināšanās (ekonomiskā un sociālā
dimensija).
17. Jauno ES dalībvalstu fiskālās un monetārās problēmas.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Studentam ir jāpiedalās praktiskajos darbos, jāuzraksta un jāaizstāv referāts, jāpiedalās
semināra diskusijās.
Literatūra (01-mācību literatūra)
1. World Ecomomic Outlook, IMF: http://www.imf.org/external/ns/cs.aspx?id=29
2. Focus on Transition, Bank of Austria:
http://www.oenb.at/en.presse pub/period pub/volkswirtschaft/focus on transition/focus on
transition.jsp
3. Transition report. European Bank for reconstruction and development:
http://www.ebrd.com/pubs/econo/series/tr.htm
4. European Integration, Regional Policy and Growth, IBRD/ The World Bank , 2003
5. Lavigne, Marie. The Economies of transition. London. 1995
6. Eathwell, J., Ellman, M., Karlsson, Nuti, M., Shapiro, J. Transformation and Integration.
London, 1995.
Literatūra (02-papildliteratūra)
1. Muging, Niels. Societes in Transition. Copenhagen. 1994
2. Eathwell, J., Ellman, M., Karlsson, Nuti, M., Shapiro, J. The Political Economy of EU
Enlargement to the East. London, 1997
3. Valstu nacionālo banku un finansu ministrijas izdevumi
4. Starptautiskā valūtas fonda sagatavotie materiāli par valstu attīstību,
http://www.imf.org/external/country/index.htm
5. Pasaules bankas informācija un pētījumi par ES jaunajām dalībvalstīm
http://www.worldbank.org
6. OECD regulārie pārskati par pārejas valstīm
7. EBRD ziĦojumi par pārejas valstīm
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Kursa nosaukums

Praktiskās pētniecības metodoloăijas seminārs III

Ekon6014
Kursa kods
2
Kredītpunkti
3
ECTS kredītpunkti
Apjoms(akadēmisko kontaktstundu 32
skaits semestrī)
Ekonomika
Zinātnes nozare
12
Lekciju stundu skaits
20
Semināru un praktisko darbu
stundu skaits
20.01.2009
Kursa apstiprinājuma datums
Institūcija, kura apstiprināja kursu Ekonomikas un vadības fakultāte
Kursa autori
Dr. Ekonomikas doktors, prof. Tatjana Muravska
Kursa anotācija
Kursa mērėis ir sniegt studentiem zināšanas par pētniecisko darbu rakstiskām un mutiskām
prezentācijām, izklāstīt prezentāciju plānošanas gaitu, prezentācijas principus, prezentāciju
noformēšanas likumus, iztirzāt prezentāciju laika plānošanas un laika ievērošanas nozīmi,
ėermeĦa valodas nozīmi. Kursa uzdevums ir rosināt studentus analizēt dažādus prezentāciju
piemērus un pārdomāt savu pētniecisko darbu iespējamās prezentācijas. Kurss sastāv no 6
lekcijām un 10 semināriem. Kursa nokārtošanas kritēriji ir skaidra izpratne par pētniecisko
darbu rakstiskām un mutiskām prezentācijām un spēja kursā iztirzāto teoriju un gūto pieredzi
pielietot praksē, sagatavojot prezentāciju. Kursa novērtējumu veido praktisko uzdevumu
veikšanas rezultāti un līdzdalība semināros.
Rezultāti
Kursa nokārtošanas kritēriji ir skaidra izpratne par pētniecisko darbu rakstiskām un mutiskām
prezentācijām un spēja kursā iztirzāto teoriju un gūto pieredzi pielietot praksē, studenti būs
spiegi izmantot nepieciešamu terminoloăiju Eiropas integrācijas jautājumu risināšana, ka āri
darba situācijas.
Kursu apraksts-plāns
1. Prezentācija- ka pētnieciskas darbības rezultāts. 4
2. Prezentācijas noformēšanas likums, prezentācijas plānošana un strukturēšana. 4
3. Slaidu sagatavošanas noteikumi. 4
4. Interaktīva prezentācija un auditorijas uzmanība. 4
5. Terminoloăija Eiropas Savienības problemātika un franču valoda, ka lietišėa valoda. 4
6. Eiropas Padomes darbība un izmantota terminoloăija franču valoda. 4
7. Eiropas Komisijas pārstāvju prezentācijas piemiri franču valoda. 4
8. Eiropas Tiesa un franču valodas loma tajā. 4
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Lekciju apmeklējums – nav obligāts,
semināru apmeklējums – obligāts
Praktiskās situācijas sagatavošana un analīze (40%)
Aktīva iesaistīšana diskusijās - (60%)
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Pārbaudījums - kursa novērtējumu veido praktisko uzdevumu veikšanas rezultāti
Literatūra (01-mācību literatūra)
1. European Court of Justice: cases http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=en
2. France - Resolution on Language Diversitv in the European Union The French National
Assemblv http://www.aiic.net/ViewPage.cfm/pagel422.htm
3. Language reform of the European Institūtions
http://www.aiic.net/ViewPage.cfm/pagel422.htm
Literatūra (02-papildliteratūra)
1. Charter of Fundamental Rights of the European Union
http://www.europarl.eu.int/charter/default_en.htm
2. EU. Emplovment and social affairs.Social Charter
http://europa.eu.int/scadplus/leg/en/cha/c10107.htm
3. Geoff Easton. Learning from Case Studies, Prentice Hall, 1992.-222p.
4. Elizabeth Urech Speaking Globalv, Kogan Page, 1997.- 190 p.
Literatūra (03-ieteicamā periodika)
1. Centrē for European Policv Studies , Brussels http://www.ceps.be/index3.php
2. Europe’s world. http://www.europesworld.org/
3. Friends of Europe http://www.friendsofeurope.org/
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Kursa nosaukums

Praktiskās pētniecības metodoloăijas seminārs IV

Ekon6011
Kursa kods
2
Kredītpunkti
3
ECTS kredītpunkti
Apjoms(akadēmisko kontaktstundu 32
skaits semestrī)
Ekonomika
Zinātnes nozare
12
Lekciju stundu skaits
20
Semināru un praktisko darbu
stundu skaits
20.01.2009
Kursa apstiprinājuma datums
Institūcija, kura apstiprināja kursu Ekonomikas un vadības fakultāte
Kursa autori
Dr. Ekonomikas doktors, prof. Tatjana Muravska
Priekšzināšanas
Ekon6014, Praktiskās pētniecības metodoloăijas seminārs III
Kursa anotācija
Kursa mērėis ir sniegt studentiem zināšanas par maăistra darba izstrādes un aizstāvēšanas
pamatnostādnēm, izskaidrojot maăistra darba izstrādāšanas metodiskās nostādnes, vadītāja
lomu, izstrādes gaitu un galvenos aizstāvēšanā aplūkojamos jautājumus. Kursā studenti tiks
rosināti pārdomāt, kā studiju laikā iegūtās zināšanas un iemaĦas izmantot, izstrādājot maăistra
darba.
Rezultāti
Pēc kursa pabeigšanas ir paredzeta skaidra izpratne par maăistra darba izstrādes un
aizstāvēšanas pamatnostādnēm. Kursa novērtējumu veido praktisko uzdevumu veikšanas
rezultāti un līdzdalība semināros.
Kursu apraksts-plāns
1. Maăistra darba izstrāde metodiskās pamatnostādnes. 4
2. Maăistra darba izstrādes gaita un tas analīze. 4
3. Maăistra darba vadītāja loma un partnerība ar darba autoru. 4
4. Darbs ar literatūras avotiem, ka zinātniska darbs sastāvdaĜa. Tematiska kataloga veidošanas
principi un kataloga izstrāde. 4
5. Maăistra darba metodoloăiska sastāvdaĜa. Metodoloăiskas daĜas aizstāvēšana. 4
6. Maăistra darba aizstāvēšanas pamatnostādnes. 4
7. Maăistra darba satura aizstāvēšana.
8. Diskusija par problemātiku atspoguĜoto studentu pētnieciskajā darbība. 4
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Lekciju apmeklējums - nav obligāts,
semināru apmeklējums – obligāts
Praktiskās situācijas sagatavošana un analīze (40%)
Aktīva iesaistīšana diskusijās - (60%)
Pārbaudījums – kursa novērtējumu veido praktisko uzdevumu veikšanas rezultāti

81

Literatūra (01-mācību literatūra)
1. Latvijas Universitātes "Metodiskie norādījumi par maăistra darba izstrādi un
aizstāvēšanu.www.lu.lv
2. Social research Methods http://www.socialresearchmethods.net/
3. The European Network of Economic Policv Research Institutes (ENEPRI): Website
Literatūra (02-papildliteratūra)
1. Centrē for research methods in Social Scence http://remiss.politics.ox.ac.uk/
2. Starpdisciplinārie pētījumi
European Sources Online http://www.knoweurope.net/ informācija par ES un arī par Eiropu
kopumā. Informācija ir galvenokārt par institūcijām, to struktūrām, valstīm, reăioniem,
iedzīvotājiem un galvenajiem notiekošajiem procesiem.
3. Geoff Easton. Learning from Case Studies, Prentice Hall, 1992.-222p.
4. Elizabeth Urech Speaking Globalv, Kogan Page, 1997.- 190 p.
Literatūra (03-ieteicamā periodika)
1. Centrē for European Policv Studies , Brussels http://www.ceps.be/index3.php
2. European Thinktank Directory http://www.eu.thinktankdirectory.org/
3. Europe’s world. http://www.europesworld.org/
4. Friends of Europe http://www.friendsofeurope.org/
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Kursa nosaukums
Maăistra darbs
Sdsk6001
Kursa kods
20
Kredītpunkti
30
ECTS kredītpunkti
Apjoms(akadēmisko kontaktstundu 320
skaits semestrī)
SDSK#
Zinātnes nozare
14.11.2001
Kursa apstiprinājuma datums
Institūcija, kura apstiprināja kursu Ekonomikas un vadības fakultāte
Priekšzināšanas
Ekon6014, Praktiskās pētniecības metodoloăijas seminārs III
Ekon5004, Praktiskās pētniecības metodoloăijas seminārs II
Ekon5891, Praktiskās pētniecības metodoloăijas seminārs I
Ekon6011, Praktiskās pētniecības metodoloăijas seminārs IV
Kursa anotācija
Eiropas studiju maăistra darbs ir maăistra studiju programmas obligāts gala pārbaudījums ir
paša studenta veikts pētījums izvēlētajās ekonomikas, politikas zinātnes, tiesību zinātĦu
apakšnozarē vai strarpdisciplināra rakstura. Maăistra darbs ir pētījums un pētījuma rezultāti ir
maăistra darba galvenā daĜa, kurā autors apliecina prasmi veikt patstāvīgu pētījumu un
pētnieciskā darba metodoloăijas apguvi, izmantojot literatūras avotus un studiju laikā apgūtās
teorētiskās zināšanas, prasmi izvirzīt un pierādīt pētāmo problēmu, pamatot tās aktualitāti un
lietderību, parāda prasmi lietot pagūtas zināšanas pētījumu rezultātu analīze un novērtēšanā,
izstrādāt secinājumus, kā arī izvirzīt jaunas pētnieciskās problēmas, prasmi ievērot zinātniskā
darba ētiku, prasmi darba aizstāvēšanas gaitā brīvi orientēties tēmā un zinātniski argumentēti
pamatot savu viedokli.
Rezultāti
Izstrādājot maăistra darbu, studenti attīsta prasmi veikt patstāvīgu akadēmiski pētniecisko
darbu, precīzi formulēt pētījuma mērėi un uzdevumus, pamatot pētījuma tēmās aktualitāti un
precīzi noformulēt pētījuma problēmu, izmantot teorētiskajos kursos iegūtās zināšanas,
izstrādāt pētījuma metodoloăiju, strādāt ar informācijas avotiem, vākt, atlasīt, apkopot,
aprakstīt datus, rakstīt akadēmisku darbu, lietot korektu zinātniskās rakstu valodas stilu un
izmantot precīzu nozares terminoloăiju, veidot precīzu atsauču un norāžu sistēmu, avotu un
literatūras sarakstu, kā arī noformēt darbu atbilstoši tehniskajām prasībām, publiski prezentēt
pētījumu, aizstāvēt savu darbu, atbildēt uz jautājumiem, diskutēt un argumentēt. Maăistra
darba izstrādes rezultāti apliecina sekmīgu maăistra studiju programmas apguvi un spējas
radoši strādāt jomā, ir izklāstīti atbilstoši zinātniskās objektivitātes, argumentācijas un ētikas
prasībām nevainojamā literātā valodā un izmantojami zinātnē un/vai praksē.
Kursu apraksts-plāns
1. Temata izvēle un apstiprināšana un maăistra darba struktūras izstrādāšana.
2. Darbs ar literatūras avotiem: tematiska kataloga veidošana un izstrāde
3. Pētījuma pamatmērėa jeb pamathipotēzes formulējumu: teorētiskais pētījums.
4. Analītisks pārskats.
5. Patstāvīgs oriăināls pētījums.
6. Prezentācija- kā pētnieciskas darbības rezultāts Prezentācijas plānošana un strukturēšana.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Maăistra darba izstrāde un sekmīga aizstāvēšana.
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Literatūra (01-mācību literatūra)
1. Metodiskie norādījumi maăistra darba komunikācijas zinātnē izstrādāšanai un aizstāvēšanai
(LU EVF Eiropas Studiju maăistra programma, 2009)
2. Oliver, P. (2004). Writing your thesis. London: Sage Publications.
3. Walliman, N. (2005). Your research project. 2nd ed. London: Sage Publications.
4. LU Rīkojums Nr.1/180 04.07.2006. ĥoslēguma darbu( bakalaura, maăistra darbu,
diplomdarbu un kvalifikācijas darbu) izstrādāšanas un aizstāvēšanas kārtības” sadaĜām
“Noslēguma darbu struktūra un “Noslēguma darbu tehniskais noformējums”
5. LU Rīkojums nr.1/114 „ Par noslēguma darbu elektronisko versiju iesniegšanas glābšanas
un pieejas kārtību”
Literatūra (02-papildliteratūra)
1. Creswell, J. W. (2003). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods
approaches. 2nd ed. London: Sage.
2. Darlev, J. M., Roediger, H. L., Zanna, M. P. (2003). The compleat academic: A practical
guide for the beginning social scientist. New York: American Psvchological Association.
3. Eko, U. (2006/1977). Kā uzrakstīt diplomdarbu. Rīga: J. Rozes apgāds.
Literatūra (03-ieteicamā periodika)
1. Centrē for European Policv Studies , Brussels http://www.ceps.be/index3.php
2. Europe’s world. http://www.europesworld.org/
3. Friends of Europe http://www.friendsofeurope.org/
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OBLIGĀTA IZVELĒS DAěA (B DAěA)
Kursa nosaukums

Lēmumu pieĦemšanas kvantitatīvās metodes

Ekon5890
Kursa kods
2
Kredītpunkti
3
ECTS kredītpunkti
Apjoms(akadēmisko kontaktstundu 32
skaits semestrī)
Ekonomika
Zinātnes nozare
Statistika
Zinātnes apakšnozare
16
Lekciju stundu skaits
14
Semināru un praktisko darbu
stundu skaits
Laboratorijas darbu stundu skaits 2
Kursa autori
Dr. Ekonomikas doktors, prof. Biruta Sloka
Kursa anotācija
Kursa mērėis ir iepazīstināt ar lēmumu pieĦemšanas kvantitatīvām metodēm, īpašu uzmanību
pievēršot uzĦēmējdarbībā biežāk izmantojamām metodēm. Kursa programmas galveno
jautājumu ietveršanā un rekomendējamā literatūrā izmantota ārvalstu un pašmāju teorijas un
prakses izklāsts, īpašu uzmanību veltījot apgūto metožu izmantošanai praksē, pieĦemto
lēmumu pamatošanai. Kā piemēri izmantoti pasaulē plaši pazīstamu uzĦēmumu praktiskā
pieredze. Regulāri tiek ieteikti uzdevumi un problēmas praktisko iemaĦu pilnveidošanai un
zināšanu padziĜināšanai.
Rezultāti
Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti apgūs teoriju par lēmumu pieĦemšanas kvantitatīvajām
metodēm, spēs risināt praktiskus uzdevumus un zinās par jaunākajām publikācijām
zinātniskajos žurnālos.
Kursu apraksts-plāns
1. Empīrisko sadalījumu raksturotāji (vidējie, variācijas rādītāji, u.c.) un grafisko attēlu
izmantošana datu sagatavošanai un apstrādei 2
2. Bibliotēkas un statistisko datu bāzu izmantošana 2
3. Varbūtības un plašāk izmantojamie varbūtību sadalījumi (normālais, Stjudenta, Fišera u.c.)
2
4. Izlases metode, izlašu veidi; izlases lielums; vērtējuma apgabala atrašana, mazu izlašu
vērtēšana 2
5. Hipotēžu pārbaude (hipotēzes par aritmētiskiem vidējiem un relatīvajiem biežumiem), īss
ieskats citu hipotēžu pārbaudē 2
6. Dispersijas analīze 2
7. Regresijas un korelācijas analīze (korelācijas diagramma, regresijas vienādojuma parametru
un sakarību ciešuma rādītāju aprēėināšana, sakarību ciešuma novērtēšana, to interpretācija un
praktiska izmantošana 4
8. Dinamikas rindu analīze, prognozēšana, sezonalitātes novērtēšana 2
9. Biežāk izmantojamās operāciju pētīšanas metodes 2
10. Krājumu vadības modeĜi 2
11. Masu apkalpošanas modeĜi 2
12. Lēmumu pieĦemšana riska un nenoteiktības apstākĜos 2
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13. Tīklveida modeĜi, to galveno rādītāju aprēėināšana un izmantošana projektu vadībā 2
14. Kvalitātes kontrole un kvalitātes vadība 1
15. SpēĜu teorijas modeĜi 2
16. Plašāk izmantojamās datorprogrammu paketes 1
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Divu kontroldarbu nokārtošana (par katru 10% no gala vērtējuma) un; divu individuālo
mājasdarbu sagatavošana un iesniegšana (par katru 10% no gala vērtējuma) un; viena referāta
sagatavošana un nolasīšana par vienu no sekojošām tēmām (20% no gala vērtējuma). Referāta
tēmu izlozē pirmajā nodarbībā. Referātā īpaša uzmanība jāpievērš teorētisko zināšanu
praktiskai izmantošanai. Referātus vērtēs pasniedzējs un studiju biedri pēc referātu
elektroniskās saĦemšanas, noklausīšanās un jautājumu uzdošanas. Vairāku referentu gadījumā
referentiem savstarpēji iepriekš jāvienojas par izklāstāmajiem jautājumiem. Referātiem jābūt
iespējami informatīviem un īsiem, vēlama izdales materiālu izsniegšana kolēăiem, obligāti
jānorāda izmantotā literatūra un datu avoti. Par darbu semestrī 60% no vērtējuma, noslēguma
pārbaudījumā – rakstiskā eksāmenā 40% no vērtējuma.
Literatūra (01-mācību literatūra)
1. Mik Wisnewski, Quantitative Methods for Decision Makers, 3 rd ed. Pearson Education,
2002, 575p.
2. John Curwin, Roger Slater, Quantitative Methods for Business Decisions, Thomson
Learning, 2002, 682p
3. Less Oaksott, Essential Quantitative Methods for Business, Management and Finance, 3rd
edit., Palgrave, 2006, 484 p
4. Barry Render, Ralph M.Stair, Jr, Nagraj (Raju) Balakrishnan, Managerial Decision
Modelling with Spreadsheets, Prentice Hall, 2003, 616 p.
5. Louise Swift, Sally Piff, Quantitative Methods for Business, Management and Finance, 2nd
ed., Palgrave, 2005, 882p
6. John Buglear, Quantitative Methods for Business: the A-Z of QM, Elsevier, 2005, 685 p.
Literatūra (02-papildliteratūra)
1. A.Bryman, D.Cramer, Quantitative Data Analysis with SPSS Release 10 for Windows, A
Guide for Social Scientists, Routlege, 2001, 295 p.
2. Paul Goodwin, George Wright, Decision Analysis for Management Judgment, 3rd edit.,
John Wiley & Sons Ltd, 2004, 477 p.
3. Frank De Whurst, Quantitative Methods for Business and Management, McGraw Hill
Education 2002, 530 p.
4. David R.Anderson, Dennis J. Sweeney, Thomas A.Williams, An Introduction to
Management Science, Quantitative Approaches to Decision Making, 9 th edit. South –
Western College Publishing, 2000, 848 p. (15 eks.)
5. David de Vaus, Analyzing Social Science Data, 50 Key Problems in Data Analysis, SAGE
Publications, 2002, 401 p.
6.S.Christian Albright, Wayne L.Winston, Christopher Zappe, Data Analysis & Decision
Making with Microsoft Excell, 2 ed., Brook/Coke – Thomson Learning, 2004, 999 p.
Literatūra (03-ieteicamā periodika)
1. Zinātniskais žurnāls Journal of Policy Analysis and Management
2. Zinātniskais žurnāls Journal of European Studies, SAGE JOURNALS datu bāzē
3. Zinātniskais žurnāls Annals of Tourism Research
4. Zinātniskais žurnāls Travel and Tourism
5. LU bibliotēkas datu bāze Sage Journals Online
6. LU bibliotēkas datu bāze Emerald
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Kursa nosaukums

Eiropas valstu reăionālā un sociālā politika

Ekon6033
Kursa kods
4
Kredītpunkti
6
ECTS kredītpunkti
Apjoms(akadēmisko kontaktstundu 64
skaits semestrī)
Ekonomika
Zinātnes nozare
32
Lekciju stundu skaits
32
Semināru un praktisko darbu
stundu skaits
20.01.2009
Kursa apstiprinājuma datums
Institūcija, kura apstiprināja kursu Ekonomikas un vadības fakultāte
Kursa autori
Dr. Ekonomikas doktors, prof. Elena Dubra
Sociālo zinātĦu mağistrs Eiropas studijās, pētn. Līga Sondore
Ekvivalentais studiju kurss
Ekon5126, Reăionālā politika un
sociālā dimensija Eiropas valstīs
Kursa anotācija
Kursa mērėis ir sniegt ieskatu un analīzi par Eiropas Savienības valstu reăionālo un sociālo
politiku. Šī mērėa sasniegšanai izvirzīts uzdevums iepazīstināt ar Eiropas Savienības
reăionālās un sociālās politikas nostādnēm, kā arī atsevišėu dalībvalstu reăionālās un sociālās
politikas esošo situāciju un attīstības iespējām. Kursa saturā iekĜauti temati par
nozīmīgākajiem Eiropas Savienības reăionālo un sociālo politiku reglamentējošajiem
dokumentiem, atsevišėu valstu īstenoto reăionālo un sociālo politiku, kā arī par Latvijas kā
Eiropas Savienības dalībvalsts reăionālās un sociālās attīstības stratēăijām. Kurss paredz
reăionālo un sociālo problēmu izskatīšanu un analīzi, izmantojot mūsdienu reăionālas un
sociālas attīstības koncepcijas, pieejas un stratēăijas.
Rezultāti
Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti iegūst izpratni par Eiropas Savienības reăionālo un
sociālo politiku, kā arī priekšstatu par ES valstu esošo sociālo stāvokli un reăionālo attīstību
integrācijas apstākĜos. Studenti spēj patstāvīgi analizēt reăionālās un sociālās parādības
Eiropas Savienībā un izmantojot mūsdienu metodoloăiju vērtēt sociālos procesus dažādās
Eiropas valstīs. Sekmīga kursa apguve dod iespēju padziĜināti apgūt likumsakarības
reăionālās un sociālās politikas attīstībā Eiropas Savienības valstīs.
Kursu apraksts-plāns
1. Ievads. Kursa pārskats. 2
2. Pasaules ekonomikas internacionalizācijas un globalizācijas procesu analīze 4
3. Pasaules ekonomikas globalizācijas procesa ietekme uz Eiropas valstu ekonomisko
situāciju 4
4. Reăiona jēdziens un reăionālās politikas būtība 4
5. Teorētiska pieeja reăionālajai integrācijai 4
6. ES reăionālās politikas veidošana un pamatprincipi 4
7. ES reăionālās politikas analīze un ieviešanas instrumenti 4
8. Latvijas reăionālās attīstības politika 6
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9. Sociālā attīstība globalizācijas apstākĜos: iespējas un riski 4
10. Sabiedrības sociālā modeĜa analīze 4
11. Sociālās attīstības progresa rādītāju raksturojums 4
12. PatēriĦa un uzkrājumu raksturojums. Dzīves cikla modelis 4
13. ES valstu sociālā stāvokĜa raksturojums 4
14. Studentu zinātnisko referātu aizstāvēšana 12
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Lekciju apmeklējums - vismaz 50% obligāts,
semināru apmeklējums - obligāts,
studentu zinātniskā referāta sagatavošana un aizstāvēšana (50% no kopējā vērtējuma),
pārbaudījums (rakstveida) - teorētiskais eksāmens (50% no kopējā vērtējuma).
Literatūra (01-mācību literatūra)
1. The European Union Encvclopedia and Directorv 2005: Europe Publications, Tavlor and
Francis Group, London and New York, 2005
2. Robert AJones. The Politics and Economics of the European Union. An Introductory Text.
GB at the Universitv, 2005
3. Blackburn, Wiliam R. The sustainabilitv handbook / by Wiliam R. Blackburn.
London:Sterling, VA:Earthscan, 2007, xviii, 803 lpp.
4. Vaidere L, Vanags E., Vanags L, Vilka I. Regional Policv and Development of Local
Government in Latvia and the European Union
5. Bache J. Multi-Ievel Governance and European Union Regional Policv. Oxford Universitv
Press, 2004
Literatūra (02-papildliteratūra)
1. Michael P. Todaro, Stephen Smith, Economic Development, Jul 2005
2. Dāvid Halpern, Politv Press, Social Capital, December 2005
3. Guyot Yves Guyot, Principles Of Social Economy, February 2006
4. Michael Rush, Michael Rush, Bryan Fanning, Care and Social Change in the Irish Welfare
Economy, February, 2007
5. Sanjoy Chakravorty, Chakravorty Chakravorty, Fragments of Inequality: Social, Spatial,
and Evolutionary Analyses of Income Distribution, December 2005
6. Samson. S., South N. The Social Construction of Social Policy. Great Britain, 1996.
7. Sanjeev Gupta, Louis Dickss - Mireaux, Ritha Khemani. Social Issues in the IMF
Supported Programs, Washington DC, 2000.
8. Melvin M. Mark, Gary T. Henry, George Julnes. Evaluation. An Integration Framework for
Understanding, Guiding and Improvement Public and Nonprofit Policies and Programs,
Sunfrancisko, California, 2000.
9. Lucas R. E., Jr. On the Mechanics of Economics Of Economic Development// Journal of
Monetary Economics, July 1988, p. 3-42.
10. Mainoties saglabājies. Dažādā Latvija. LR Centrālā statistikas pārvalde, 2008
11. Eurostat Yearbook 2007
12. Pūėis M., Začesta L. ES reăionālās attīstības politika un pašvaldības Latvijā. Rīga, 2003
13. Peter Daniels (Editor), Andrew Leyshon (Editor), Mike Bradshaw, Geographies of the
New Economy, January 2007
14. Marino Regini, Robert H. Bates, Peter Lange, Uncertain Boundaries: The Social and
Political Construction of European Economies, November 2006
15. Robert J. Flanagan, Globalization and Labor Conditions: Working Conditions and Worker
Rights in a Global Economy, June 2006
16. Sustainable Development Strategies: A Resourse Book. Organization for Economic Cooperation and Development, National Development Programmē, NY. 2002
17. Robert M. Solow, Robert M. Solow, Structural Reform and Economic Policy, January
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2005
18. Malihins B. Sociālā ekonomiskā sabiedrības struktūra. Matemātiskā modelēšana.
Maskava, Unity, 2003
19. Leontief W. and Sohn I. Economic Growth, in Faaland J (ed.) Population and the World
Economv in the 21st Century. - Oxford: Basic Blackwell, 1982.
20. Capello R., Camagni R., Chizzolini B., Fratesi U. Modelling Regional Scenarious for the
Enlarged Europe, Springer, 2008
21. Souza L. V. The Euroarea and the New EU member states. - Basingstoke:Palgrave
Macmillan -, - 2004. - P. 239
22. John Gillingham, Design for a New Europe, April 2006
23. Latvija eiropeizācijas krustceĜos / LU Sociālo zinātĦu fakultāte (Sociālo un politisko
pētījumu institūts): Žanetes OzoliĦas un TāĜa Tisenkopfa redakcijā. Rīga:LU Akadēmiskais
apgāds, 2005, 135 lpp.
24. Stiglitz Joseph (Joseph Eugene). Principles of macroeconomics and the Canadian
economv / Joseph E.Stiglitz, Robin W.Boadway. New York:London: W.W.Norton &
Companv, 1997, xxix, 489 p.
25. ES struktūrfondi gadskārtējais ieviešanas ziĦojums: Latvija, Rīga:Apgāds Mantojums,
2006
26. Garleja Rasma. Cilvēkpotenciāls sociālā vidē. Rīga: Raka, 2006, 199 lpp.
27. Sanjeev Gupta, Louis Dickss - Mireaux, Ritha Khemani. Social Issues in the IMF
Supported Programs, Washington DC, 2000.
28. Voronovs Viktors. Reăionālās ekonomikas konkurētspējas paaugstināšana un aktīvā
adaptācija globalizācijas apstākĜos / Viktors Voronovs, Irīna Petrova, Edgars Račko.
Daugavpils universitāte. Sociālo Pētījumu institūts. Daugavpils:Saule, 2006, 113 lpp.
29. ZiĦojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību. LR Ekonomikas ministrija, Rīga, 2008.g.
30. Reăionu attīstība Latvijā. Valsts reăionālās attīstības aăentūra, 2008
31. Reformētās ES KLP pilnīga ieviešana Latvijā: iespējamā tiešmaksājumu reăionālā un
nozaru diferencēšana. / Andris Miglvas. Rīga: Latvijas Valsts Agrārās ekonomikas institūts,
2006, 95 lpp.
Literatūra (03-ieteicamā periodika)
1. Journal of Common Market Studies. - Oxford : Blackwell Publishers
2. Eurostat. - Luxemburg: EU Commision
3. World Bank. World Development Report 2008. - New York: Oxford Universitv Press.
4. CESifo World Economic Survev www.cesifo.de/wes
6. World Bank, 2008 RMSM-X Reference Guide, http://www.worldbank.org
7. World Bank, 2008 RMSM-X User’s Guide, http://www.worldbank.org
8. www.europa.eu.int
9. www.eiropainfo.lv
10. http://epp.eurostat.cec.eu.int/
11. Procesi un dalībnieki http://eurlex.europa.eu/lv/droit_communautaire/droit_communautaire.htm#l.1.7.2
12. Budžets tiešsaistē http://eur-lex.europa.eu^dget/www/index-lv.htm
13. ANO United Nations http://www.un.org/
14. http://www.eiropainfo.lv/index.php?i=4.4.2
15. http://www.esfondi.lv/page.php?id=481
16. http://www.lps.lv
17. http://www.raplm.gov.lv
18. http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.htm
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Kursa nosaukums
Kursa kods
Kredītpunkti
ECTS kredītpunkti
Apjoms(akadēmisko kontaktstundu
skaits semestrī)
Zinātnes nozare
Lekciju stundu skaits
Semināru un praktisko darbu

ES publiskā komunikācija: teorija un prakse
PolZ5018
4
6
64
Politikas zinātne (politoloăija)
32
32

stundu skaits
Kursa apstiprinājuma datums
12.05.2005
Institūcija, kura apstiprināja kursu Politikas zinātnes nodaĜa
Kursa autori
Dr. Politoloğijas doktors, asoc.prof. Daina Bāra
Kursa anotācija
Studējot kursu, ES publiskā komunikācija: teorija un prakse, ir paredzēts sistemātiski aplūkot
ES publiskās komunikācijas attīstību un aktuālos komunikācijas aspektus ES iestāžu,
dalībvalstu un pilsoĦu attiecību kontekstā. Veicināt sabiedrisko attiecību toriju un prakses
savstarpējo izpratni un palīdzēt piemērot teorijas starptautiskajā sadarbībā. Palīdzēt noteikt
problēmas, tās analizēt, risināt, vadoties no teorētiskām atziĦām un starptautiskās pieredzes.
Īpaša uzmanība tiks pievērsta ES publiskajai komunikācijai Latvijā. Veidot sapratni publiskās
komunikācijas vietu un lomu daudzšėautnainajā pasaulē. Iepazīties ar būtiskām izmaiĦām
komunikācijas politikā ES un analizēt to atbilstību ES dalībvalstīm. Plānots, ka kursa
docēšanā piedalīsies ES profesionāĜi, lai labāk saistītu teoriju un praksi.
Kursu apraksts-plāns
I Teorija:
1.Publiskās komunikācijas teorētiskie aspekti: definīcijas, process, lietotie termini, vērtības
2.Publiskā komunikācija un sabiedriskās attiecības, to saikne. Sabiedrisko attiecību
pamatkoncepcijas, statuss.
3.Organizāciju komunikācijas funkcijas, saikne ar citām vadības funkcijām. 4.Ētikas
jautājumi publiskajā komunikācijā (sabiedriskajās attiecībās). 5.Publiskās
komunikācijas process – pētījums, plānošana, komunikācija, novērtējums
6.Komunikācijas procesa stratēăijas. 7.Publiskā komunikācijas procesa taktikas.
8.Profesionālās asociācijas. Kvalifikācija.
II Prakse:
1.ES komunikācijas politika līdz 2004.gadam 2.ES
paplašināšanas kampaĦas.
3.ES kampaĦas par ES konstitucionālo līgumu (konstitūciju) 4.IzmaiĦas komunikācijas
politikā pēc ES paplašināšanās 2004.gadā 5.Jaunā Masu komunikācijas ăenerāldirektorāta
loma un uzdevumi. 6.Komunikācija par ES jautājumiem dalībvalstīs un kandidātvalstīs. ES
komunikācija Latvijā. 7.Komunikācijas organizācija ES iestādēs – kultūra, struktūra, iekšējās
komunikācijas sistēma. 8.ES komunikācijas attīstība, vadība. ES komunikācijas programmas
un aktivitātes.
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9.ES komunikācijas kampaĦas.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Studiju kursa apgūšanas gaitā jāpiedalās nodarbībās (vismaz 75%) un aktīvi jāpiedalās
semināru nodarbībās, ir jāveic patstāvīgais darbs- jāsagatavo un jāuzraksta projekts par
izvēlēto un atbilstošo programmas gadījumu, kas tiek vērtēts ar atzīmi, sekmīgi jānokārto gala
pārbaudījums. Gala vērtējumu veido: Eksāmens 50 % ; patstāvīgā darba vērtējums –30 %;
aktivitāte nodarbībās – 20 %.
Literatūra (01-mācību literatūra)
1.Public communication campaigns / Ronald E. Rice, Charles K. Atkin, 3rd ed. Sage
Publications, c2001.
Handbook of corporate communication and public relations: pure and applied ed. by Sandra
M. 1. Public communication campaigns / Ronald E. Rice, Charles K. Atkin, 3rd ed. Sage
Publications, c2001.
2. Handbook of corporate communication and public relations: pure and applied ed. by Sandra
M. Oliver.London ;New York : Routledge, 2004
3. James E.Grunig (ed.) Excellence in Public Relations and Communication Management.
LEA, Hillsdale, 1992
4. Grunig Larissa A., Grunig James E., Dozier David M. (2002) Excellent Public Relations
and Effective Organizations. A Study of Communication Management in Three Countries.
LEA, New Jersey.
5. Wilcox D.L., Agee Waren R., Cameron Glen T., Ault Philip H.(2002) Public Relations:
Strategies and Tactics. Pearson Education
Literatūra (02-papildliteratūra)
1. Russell M. Linden (2002) Working Across Boundaries: Making Collaboration Work in
Government and Nonprofit Organizations. Willy, John& Sons, Incorporated.
2. Elizabethann O’Sullivan, Gary R. Russel. (2002). Research Methods for Public
Administrators. Pearson education.
3. Grunig James E., Hunt Todd T. (1997). Managing Public Relations.
Literatūra (03-ieteicamā periodika)
Public Relations Journal
Public Relations Review
www.latvija-eiropa.gov.lv
www.eiropainfo.lv
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Kursa nosaukums
Kursa kods
Kredītpunkti
ECTS kredītpunkti
Apjoms(akadēmisko kontaktstundu
skaits semestrī)
Zinātnes nozare
Lekciju stundu skaits
Semināru un praktisko darbu stundu
skaits
Kursa apstiprinājuma datums
Institūcija, kura apstiprināja kursu

Baltijas valstu ekonomika
Ekon6898
2
3
32
Ekonomika
16
16
16.01.2008
Ekonomikas un vadības fa

Kursa autori
Dr. Ekonomikas doktors, doc. Viesturs-Pauls Karnups
Kursa anotācija
Kursa mērėis ir sniegt pārskatu par aktuālākajām Baltijas valstu tautsaimniecību attīstības tendencēm
un problēmām. Galvenais kursa uzdevums ir attīstīt studentu analītiskas spējas analizēt Baltijas valstu
attīstību un salīdzināt to ar citām ES dalībvalstīm. Šī kursa ietvaros studentiem ir dota iespēja apgūt
kursā apskatīto vielu ne tikai pasīvi, apmeklējot lekcijas, bet arī aktīvi, piedaloties semināros,
gatavojot individuālos darbus un rakstot analītisko eseju. Šī kursa ietvaros galvenais uzsvars tiek likts
uz Baltijas valstu attīstības analīzi kopš 1990.gada līdz mūsdienām, raugoties no makroekonomiskās
politikas, strukturālās politikas un institucionālā viedokĜa.
Rezultāti
Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti iegūst izpratni, kā arī padziĜinātas zināšanas un attīsta analītiskas
spējas, analizējot Baltijas valstu ekonomisko attīstību un mijiedarbību ar Eiropas Savienības
ekonomiku, pielietojot makroekonomiskās teorijas principus un pielietojot tos praktiskā analīzē.
Kursu apraksts-plāns
1. Post-padomju periods Baltijas valstu attīstībā 2
2. Baltijas valstu loma Baltijas jūras reăiona attīstībā 2
3. Monetārās politikas teorētiskie pamati 2
4. Baltijas valstu monetārā politika 2
5. Fiskālās politikas teorētiskie pamati 2
6. Baltijas valstu fiskālā politika 2
7. Makroekonomiskā stabilizācija no teorētiskā viedokĜa 2
8. Makroekonomiskās stabilizācijas politika Baltijas valstīs 2
9. Optimālās valūtas zonas teorija un vienotās Eiropas valūtas „Eiro” ieviešana ES dalībvalstīs 2
10. Baltijas valstu integrācija Ekonomiskajā un monetārajā savienībā un eiro ieviešana Baltijas valstīs
2
11. Darba tirgus funkcionēšanas teorētiskie pamati 2
12. Darba tirgus attīstība Baltijas valstīs 2
13. Ekonomiskās konverăences teorija un tās attīstība 2
14. Baltijas valstu ekonomiskā konverăence līdz vidējam ES līmenim 2
15. Strukturālā politika un strukturālās reformas Baltijas valstīs 2
16. Baltijas valstu attīstības nākotnes perspektīvas un iespējamie attīstības scenāriji 2
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Prasības kredītpunktu iegūšanai
Semināru apmeklējums ir obligāts - 30% (15% par dalību katrā seminārā)
Pastāvīgais darbs ir obligāts - 15%
Gala pārbaudījums (rakstveida) ir obligāts - 55%
Literatūra (01-mācību literatūra)
1. Hood, N. et ai (eds).: „Transition in the Baltie States”, London: MacMillan Press Ltd., 1997
2. Lāttemāe, R.: „EMU accession issues in Baltie Countries”, Ezoneplus Working Paper No. 17A,
Universitv of Tartu, 2003: http://www.ezoneplus.org/archiv/ezp_wp_17A.pdf
3. Škapars, R., Šumilo, E. (red.).: „Latvijas ekonomikas un sabiedrības pārstrukturizācijas ietekme uz
uzĦēmējdarbības konkurētspēju un iedzīvotāju dzīves kvalitāti”, Rīga: LU Akadēmiskais apgāds,
2006
4. Zīle R., Šteinbuka I. (ed).: “Latvia Entering the XXI Century: Economics, Finance, Integration”,
Riga, 2000
5. Gržibovskis Č.: “Euro Introduction in the Baltie States: to be or not to be?”, in the book: “European
Union Enlargement of 2004 and Bevond: Responding to the Political, Legal and Socio-Economic
Challenges”, Universitv of Latvia, Riga, 2006, pp.201.-219
6. The Concept of Human Development and the Post-Sociālist Transition, Estonian Human
Development Report 1995, UNDP:
http://web.archive.org/web/20020613190330/www.undp.ee/nhdr/CHl.html
7. ZiĦojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību, LR Ekonomikas ministrija:
http://www.em.gov.lv/em/2nd/? cat=137
Literatūra (02-papildliteratūra)
1. Beguna A., Karasjova J., Gržibovskis Č.: “Fixed exchange rātes: the case of Latvia”, Universitv of
Latvia, Eurofacultv, 2000
2. Berengaut J., et ai, The Baltie Countries: From Economic Stabilisation to EU Accession - USA:
EVIF, 1998
3. Bikse V.: „Makroekonomikas pamati: Teorija, Problēmas, Politika”, Rīga, 1998
4. Bikse V.: „Ekonomikas teorijas pamati”, mācību līdzeklis, Latvijas Universitāte, Rīga, 2000
5. Bikse V.: „Ekonomikas teorijas pamatprincipi”, mācību līdzeklis, Izglītības soĜi, Rīga, 2007
6. Chandler, M. et ai.: „A survev of FDI in the Baltie States: where do we stand on the threshold of
EU accession?”, Baltie Economic Trends, No. 3, 2003
7. Fleming, A. et ai.: „The Baltics - Banking Crises Observed”, The World Bank, Policv Research
Working Paper 1647, 1996: http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/
IW3P/IB/1996/09/01/000009265_3961019230758/Rendered/
PDF/multi_page.pdf
8. Gržibovskis Č.: “Latvia Towards the European Monetary Union: Stabilization and Perspectives”,
in the book: Thilo Bodenstein, Michael Bolle (eds.) “After Eastward Enlargement: Political Economv
Perspectives on a New Europe”, Berliner Wissenschafts-Verlag, Berlin, 2006
9. Gržibovskis Č.: “Politics and Economics of the Lisbon Strategv: Which of the Two Comes First?”,
in the book: “The Recent Development of the EU: Challenges and Experience”, 3rd seientifie volume,
Klaipēda Universitv, Klaipēda, 2007
10. Gržibovskis Č.: “What is Right and What is Wrong in the Lisbon Process?”, in the book: “Third
Year within the European Union: Topical Problems in Management of Economics and Law”, Riga,
2007
11. Gržibovskis Č.: “Where Does the Lisbon Strategv Lead the Baltie States?” - “Baltie Futures”,
Universitv of Latvia, Facultv of Social Sciences, Riga, 2007
12. Gržibovskis Č.: “Key Challenges for the Further Convergence of the Baltie States”, in the book:
“Modelling the European Future: Integrating the Old and the New”, Klaipēda Universitv, ISBN 97894

9955-18-335-6, Klaipeda, 2008
13. Gržibovskis Č.: “Implementation of the Macroeconomic Stabilization Reforms in Latvia:
Analysis and Future Prospects”, paper for the 4th interntational conference „Baltic Business and
Socio-Economic Development”, University of Latvia, Riga, September 30 – October 2, 2008
14. Lībermanis G.: “CeĜvedis ekonomikā : ekonomiskās uzvedības un rīcības motivācijas mehānisma
pamati jeb ievads tirgus saimniecībā”, Kamene, Rīga, 1997
15. Lībermanis G.: “Tirgus ekonomikas pamati un Latvija ceĜā uz Eiropas Savienību”, Kamene, Rīga,
2001
16. Lībermanis G.: “Eiro un lats”, Kamene, Rīga, 2002
17. Lībermanis G.: “CeĜvedis ekonomikas teorijā : ekonomiskās uzvedības (rīcības) motivācijas
mehānisma pamati”, BKI Baltijas akadēmija, Rīga, 2006
18. Lībermanis G.: “Naudas teorija. Valūtas attiecības. Lata liktenis”, BSA, Rīga, 2006
19. Lībermanis G.: “Makroekonomikas pamatrādītāji”, BSA, Rīga, 2007
20. Mankiw G.: „Principles of Economics”, 2002
21. Mygind, N.: „Privatisation, Governance and Restructuring of Enterprises in the Baltics”, Paris:
OECD, CCNM/BALT(2000)6, 2000: http://www.ecgi.org/research/accession/baltics.pdf
22. OĜevskis G.: “Starptautiskā ekonomika”, JāĦa Rozes apgāds, Rīga, 2000
23. OĜevskis G.: “Starptautiskā tirdzniecība”, Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa
administrācijas augstskola, 2003
24. Škapars R.: “Mikroekonomika”, Latvijas Universitāte, Rīga, 2001
25. Škapars R.: “Mikroekonomika : loăiskās shēmas”, Hansabanka, Rīga, 2007
26. Vaidere, I.: „Banku sistēmas attīstība Latvijā: 1987-1997”, Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2006
27. Vaidere, I. et al. „Reăionālā politika un pašvaldību attīstība Eiropas Savienībā un Latvijā”, Rīga:
LU Akadēmiskais apgāds, 2006
28. Sociālekonomiskā procesa trajektorija Latvijā laikā no 1985. līdz 2002. gadam. Ventspils
augstskola, Ventspils, 2002
29. Šumilo, Ē., Subbotina, T.: „Pasaule un Latvija: Ilgtspējīgas attīstības aspekti”, J.Rozes apgāds,
Rīga, 2002
30. The Baltic States. A regional economic assessment. OECD Economic surveys, February 2000.
Literatūra (03-ieteicamā periodika)
1. Annual Macroeconomic Database – AMECO:
http://ec.europa.eu/economy_finance/indicators/annual_macro_economic_database/ameco_applet.htm
2. Baltic Journal of Economics: http://www.biceps.org/bje
3. Baltic Macroeconomic Outlook, Swedbank: http://www.swedbank.lv/eng/docs/materiali.php
4. Baltic Rim Economies, Pan-European Institute:
http://www.tse.fi/EN/units/specialunits/pei/economicmonitoring/bre/Pages/default.aspx
5. Bank of Estonia: http://www.eestipank.info/frontpage/en
6. Bank of Lithuania: http://www.lb.lt/home/default.asp?lang=e
7. Convergence Report on Lithuania:
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/publication465_en.pdf
8. Corruption Perception Index, Transparency International:
http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi
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9. Darba tirgus pētījumi: http://www.darbatirgus.gov.lv
10. Doing Business: http://www.doingbusiness.org/
11. Estonia’s National (Euro) Changeover Plan: http://www.eestipank.info/pub/en/EL/ELiit
12. European Central bank: http://www.ecb.int
13. European Innovation Scoreboard, Pro-Inno Europe: http://www.proinnoeurope.eu/index.cfm?fuseaction=page.display&topicID=5&parentID=51
14. EUROSTAT: http://ec.europa.eu/eurostat
15. Global Competitiveness Report, World Economic Forum:
http://www.weforum.org/en/initiatives/gcp/Global%20Competitiveness%20Report/index.htm
16. International Monetary Fund: http://www.imf.org
17. Latvijas Banka: http://www.bank.lv
18. Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2007. - 2013.gadam: www.nap.lv
19. Latvijas nacionālais Eiro ieviešanas plāns:
http://www.fm.gov.lv/71at/eiro_ieviesana/nacionalais_eiro_ieviesanas_plans
20. Latvijas politikas plānošanas dokumenti: http://polsis.mk.gov.lv/news.do
21. Latvijas tautsaimniecība: makroekonomiskais apskats, LR Ekonomikas ministrija:
http://www.em.gov.lv/em/2nd/? cat=138
22. LR Centrālā statistikas pārvalde: http://www.csb.gov.lv
23. LR Centrālās statistikas pārvaldes datu bāze internetā: http://data.csb.gov.lv
24. LR Ekonomikas ministrija: http://www.em.gov.lv
25. LR Finanšu ministrija: http://www.fm.gov.lv
26. LR Izglītības un zinātnes ministrija: http://www.izm.gov.lv
27. Macroeconomic Review - Latvia, Association of Latvian Commercial Banks:
http://eng.bankasoc.lv/Association/publications/index2.php
28. Ministry of Economics (LT): http://www.ukmin.lt/en
29. Ministry of Economic Affairs and Communications (EE):
http://www.mkm.ee/eng/index.php?keel=en
30. Ministry of Finance (EE): http://www.fin.ee/?lang=en
31. Ministry of Finance (LT): http://www.finmin.lt/web/finmin/home
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32. National Lisbon Programs of Estonia, Latvia, Lithuania and Progress Reports on their
Implementation: http://ec.europa.eu/growthandjobs/national-dimension/index_en.htm
33. Pētījumi (LV): http://petijumi.mk.gov.lv/ui
34. SEB Macroeconomic Reviews: http://www.seb.ee; http://www.seb.lv; http://www.seb.lt
35. Stabilitv and Convergence Programmēs of Estonia, Latvia and Lithuania:
http://ec.europa.eu/economy_finance/thematic_articles/articlel0982_en.htm
36. Statistics Estonia: http://www.stat.ee/?lang=en
37. Statistics Lithuania: http://www.stat.gov.lt/en/
38. Transition Newsletter, World Bank: http://www.worldbank.org/transitionnewsletter
39. The Baltie Times: http://www.baltictimes.com
40. United Nations Economic Commission for Europe: http://www.unece.org/ead/ead_ese_new.htm
http://www.unece.org/ead/survey_new.htm
41. World Bank: http://www.worldbank.org
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Kursa nosaukums
Kursa kods
Kredītpunkti
ECTS kredītpunkti
Apjoms(akadēmisko kontaktstundu
skaits semestrī)
Zinātnes nozare
Lekciju stundu skaits
Semināru un praktisko darbu

Latvijas lauksaimniecības politika Eiropas Savienības
kontekstā
PolZ5008
2
3
32
Politikas zinātne (politoloăija)
24
8

stundu skaits
Kursa apstiprinājuma datums
20.01.2009
Institūcija, kura apstiprināja kursu Ekonomikas un vadības fakultāte
Kursa autori
Dr. Lauksaimniecības doktors, pasn. Ainars Nābels-Šneiders
Kursa anotācija
Studiju kursa mērėis ir iepazīstināt klausītājus ar visvairāk attīstīto Eiropas Savienības
politiku – Kopējo lauksaimniecības politiku, apskatīt tās vēsturi, problēmas, reformas posmus,
attīstību, finansēšanu, lauksaimniecības koptirgus organizāciju izveidi, nozares nākotnes
redzējumu, lauksaimniecības politikas sasaisti ar citām ES politikām.
Rezultāti
Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti iegūst izpratni par ES Kopējo lauksaimniecības politiku,
tās vēsturisko attīstību, situāciju šobrīd un nākotnes perspektīvām. Studenti spēs patstāvīgi
analizēt un vērtēt situāciju nozarē un tās turpmāko attīstību kontekstā ar citām ES politikām.
Kursu apraksts-plāns
1. Kopējā lauksaimniecības politika Eiropas Savienības līgumā; KLP vēsture 4
2. ES institūcijas, kas vada KLP 2
3. KLP likumdošana un nacionālā likumdošana; likumdošanas saskaĦošana 2
4. KLP finansējums 2
5. KLP un vides politika 2
6. Strukturālā politika un lauku attīstība; strukturālie fondi 2
7. Lauksaimniecības koptirgus organizācija un tās elementi 4
8. Latvijas – ES sarunu vienošanās sadaĜā „Lauksaimniecība” 4
9. Lēmumu pieĦemšanas procedūras pēc iestājas ES 2
10. Lauku attīstības plāns 2
11. Atbalsta programmas Latvijā; atbalsta pasākumu administrēšana 2
12. Latvijas lauki un lauksaimniecība pēc iestājas ES 2
13. Lauksaimniecības politikas izvērtējums, KLP veselības pārbaude 2
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Lekciju apmeklējums ietekmēs vērtējumu (10%)
Semināru apmeklējums obligāts
Referāts un prezentācija (iesniegti pirms aizstāvēšanas; 90%)
Literatūra (01-mācību literatūra)
1. Bušmanis P. Labas lauksaimniecības prakses nosacījumi Latvijā, Jelgava, LLU, 1999. –
98

103 lpp.
2. Eiropas Savienības kopējā lauksaimniecības politika – kādu to veidosim Latvijā? LVAEI,
R., 2005. – 100 lpp.
3. Latvijas lauksaimniecības ekonomiskais kopaprēėins 2006-2007, LVAEI, R., 2007.-78 lpp.
4. Latvijas lauksaimniecība un lauki 2000: Politika un attīstība, LVAEI, R., 2001. – 215 lpp.
5. Neimane G. Lauku attīstības rokasgrāmata, Jelgava: LLKC. 1999.-122 lpp.
6. Kopējās lauksaimniecības politikas skaidrojums, Eiropas Komisija, 2007.-18 lpp.
http://ec.europa.eu/agriculture/publi/capexplained/cap_lv.pdf
Literatūra (02-papildliteratūra)
1. Gardner B. European Agriculture. Policies, Production and trade, Routledge, Brussels,
1999.- 180 p.
2. Garaulet J. Glossary of the Common Agricultural Policy and the Agenda 2000 Reform.
Agriculture, Forestry and Rural Development Series, 1999.-78 p.
3. The State of Food and Agriculture, FAO, UN, Rome, 2007.- 222 p.
4. Eiropas Savienības lauku politika, LIB, R., 2003.-16 lpp.
5. Īsi par ES un Kopējo lauksaimniecības politiku, LVAEI, R., 1999.-38 lpp.
6. Latvijas lauksaimniecība un lauki, ZM, R.,2008.-116 lpp ES reăionālā politika un
strukturālie instrumenti, ĪUM, R.,2001.-40 lpp ZiĦojums par Latvijas tautsaimniecības
attīstību, EM, R., 2007.-154 lpp. SaktiĦa D., Meyers W. EU and National Rural Support
Programs in Latvia: targeting the disadvantaged, Jelgava, 2005.- 232 p.
7. Latvijas Lauku attīstības plāns Lauku attīstības programmas īstenošanai 2004-2006,
ZM,R.,2003.-240 lpp. ZM mājas lapā: www.zm.gov.lv

Literatūra (03-ieteicamā periodika)
1. „Agropols”- informatīvs lauku politikas biĜetens
2. „EiroziĦas” - Saeimas ES informācijas centra izdevums
3. „Eirozirnis” - LVAEI izdevums
4. http://www.zm.gov.lv
5. http://www.lad.gov.lv
6. http://www.llkc.lv
7. http://www.lvaei.lv
8. http://ec.europa.eu/agriculture/
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2. pielikums
Informācija par maăistra
studiju programmā
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Eiropas studiju maăistra studiju programmas realizācijā iesaistīto
mācībspēku saraksts
14. tabula
Nr.
p.k.
1.

Vārds

Uzvārds

Grāds

Daina

Bāra

Dr.pol.

Dubra
Hazans
King

Dr.econ.
Dr.mat.
Dr.econ.

5.
6.
7.
8.

Elena
Mihails
Roswitha
M.B.
Juris
Tatjana
Biruta
Jānis

KrūmiĦš
Muravska
Sloka
Vaivads

Dr.econ.
Dr.oec,
Dr.econ.
Dr.chem.

9.

GaĜina

Žukova

Dr.iur.

2.
3.
4.

10.

Esmeralda Balode-Buraka

11. Kristīne
12. Daina

Dupate
Eberšteina

Mag.iur

Amats

Pamata darba vieta
as.profesore
profesore Pamata darba vieta
profesors Pamata darba vieta
Blakus darba vieta
as.profesore
profesors Pamata darba vieta
profesore Pamata darba vieta
profesore Pamata darba vieta
Pamata darba vieta
LU EVZI
centra
direktors
Blakus darba vieta
asoc.prof
esore
lektore
Blakus darba vieta
doktorante JF

Dr.iur.
lektore
Mag.Soc.Sc. lektore

13. Juris

Gromovs

Mag.iur

lektors

14. Česlavs

Gržibovskis

MAES6

lektors

15. Artjoms

IvĜevs

Dr.econ.

lektors

16. Ainārs

Nābels-Šneiders Dr.sc.agr.

17. Līga

Sondore

18. Enrico

Tomasetti

lektors

Mag.Soc.Sc. lektore
Dr.econ.

Statuss LU

lektors

Pamatdarba vieta

Ostfoldas
(0stfold)Universitāte

Rīgas Juridiskā
augstskola
Zvērinātu advokātu
birojs „bnt Klauberg
Krauklis”

Blakus darba vieta Tiesībsarga birojs
Blakus darba vieta LR Ekonomikas
doktorante EVF
ministrija
Blakus darba vieta Eiropas Komisijas
doktorants JF
projekts
Blakus darba vieta LR Ekonomikas
doktorants EVF
ministrija
Blakus darba vieta Notinghemas
(Nottingham)
Universitāte
Blakus darba vieta LR Zemkopības
ministrija
Blakus darba vieta Valsts reăionālās
doktorante EVF
attīstības aăentūra
Blakus darba vieta Reăionālās attīstības
aăentūra Sviluppo
Itālijā

MAES – Master of Advanced European Studies
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Dr.sc.pol., asoc. profesores Dainas Bāras
dzīves un darba gājums
(curriculum vitae)
Izglītība:
1980–1983: Latvijas Universitāte, aspirantūra
1973–1978: Latvijas Universitāte, Vēstures un filozofijas fakultāte, vēstures
specialitāte
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:
2004: Latvijas Universitātes asociētē profesore
1997: Latvijas Universitātes docente
1996: politoloăijas doktore (Dr.sc.pol.), diploms Nr C-D001388
1990: filozofijas zinātĦu kandidāte, diploma Nr. 010671; Urālu Valsts universitāte
Nodarbošanās:
2004– : asociētā profesore Latvijas Universitātē Politikas zinātnes nodaĜā un bakalaura
studiju programmas direktore
1998: Valsts Administrācijas skola, docētāja
1997–2004: docente Latvijas Universitātē Politikas zinātnes nodaĜā bakalaura studiju
programmas direktore
1996–2001: Latvijas Universitātes Politikas zinātnes katedras Sabiedrisko attiecību centra
vadītāja
1986–1997: lektore Latvijas Universitātē Politikas zinātnes
1977–1986: Studentu zinātniskās pētniecības sektora vadītāja LU katedrā
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:
EU Public Communication’s new strategy. In: OzoliĦa, Ž. (red.). Expanding Borders:
Communities and Identities. Proceedings of the International Conference. Riga,
November 9–11, 2005. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2006. 433.–439. lpp.
Government Public Relations in Contemporary Latvia. In: Koht, H., Young, L. (eds.).
Perspectives on the public sector and social policy for the 21st century : proceedings of
the Norwegian-Latvian Academic Conference, Oslo 7-9 April 2005. Oslo: Oslo University
College, 2005.
Valdību veidošanas pieredze Latvijā. Grām.: OzoliĦa, Ž. (red.). Latvijas Universitātes
raksti. 663. sēj.: Politika un sociloăija. Rīga: Zinātne, 2004. 23.–39. lpp.
Politikas zinātnes attīstība Latvijā. Grām.: LU Zinātniskie raksti. Politikas zinātne. Rīga,
2005.
Zinātniski pētnieciskā darbība, projektu vadība:
Piedalīšanās konferences 24 ar referātiem
Projekti:
2005–2008: EK, Žan Monē Projekts: ES Publiskā komunikācija; teorija un prakse
2001: “Sabiedriskās attiecības: vieta un loma valsts institūcijās” Nīderlandes SKDS
Research un Latvijas FM apmācības projekts LR Finansu ministrijā 2000–2002:
Valsts veselības obligātās apdrošināšanas aăentūra, projekta “Latvijas veselības
aprūpes finansēšanas reforma” konsultante–koordinatore
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1999–2003. NORDBALT Zviedrijas, Igaunijas un Latvijas sadarbības projekts,
koordinatore un padomes locekle
Akadēmiskie kursi:
Sabiedrisko attiecību teorija un prakse

B daĜa

4KP

Papildus ziĦas par profesionālo darbību:
LU SZF Domes locekle Politikas zinātnes studiju padomes
locekle Sabiedrisko attiecību asociācijas profesionāĜiem
locekle, Latvijas Politologu asociācijas locekle

(paraksts) /D. Bāra/
2009.gada 15.janvāris
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Dr. ekon., prof. Elenas Dubras
Dzīves un darba gājums
(curriculum vitae)
Dzimšanas gads:

1947.gads

Izglītība:
1966 - 1971
1971 - 1974

Latvijas Valsts universitāte, Ekonomikas fakultāte, studente
Latvijas Valsts universitāte, Ekonomikas fakultāte, aspirante

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:
1976
1977
1992
1993
1999
2002

Ekonomikas zinātĦu kandidāte
Latvijas Valsts universitātes Ekonomikas fakultātes docente
Ekonomikas doktore, (Dr. oec.)
Latvijas Universitātes Ekonomikas fakultātes docente
Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātes asociētā profesore
Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātes profesore

Nodarbošanās:
1972-1973
1974-1975

Latvijas Valsts universitātes Ekonomikas fakultātes jaunākā zinātniskā
līdzstrādniece
Latvijas Valsts universitātes Ekonomikas fakultātes Statistikas un
1976
Tautsaimniecības plānošanas katedras asistente
Latvijas Valsts universitātes Ekonomikas fakultātes Statistikas un 1977-1985
Tautsaimniecības plānošanas katedras vecākā pasniedzēja 1986-1995
Latvijas Valsts
universitātes Ekonomikas fakultātes Tautsaimniecības plānošanas 1996-1998
katedras
docente
kopš 1998
Latvijas Universitātes Ekonomikas fakultātes Tautsaimniecības katedras vadītāja,
kopš 1999
docente
Latvijas Universitātes Ekonomikas fakultātes Makroekonomikas katedras
kopš 2002
vadītāja, docente
Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātes zinātĦu prodekāne
Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātes Tautsaimniecības
institūta asociētā profesore
Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātes Tautsaimniecības
institūta profesore
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:
1.

Dubra E. Evolution of Institution Building in Latvia as an Industrial Strategy for Regional
Convergence between the CEECs and the EU. PHARE ACE Project P-95-2234-R. - Cambridge
University, 1998. – 527 lpp., personīgi 75 lpp.
2. Dubra E. Latvia's Social Development During the Process of Yoining the European Union and
Struktural Funds Humanities and Social Sciences. Latvia. Latvian economy at the turn of Centuries.
University of Latvia. ISSN 1022 – 4483. 1(26) 2000. – 13 pp.
3. Dubra E., Donis A. Support for Business and Issues Concerning Loans in Latvia.
Humanities and Social Sciences. Latvia. University of Latvia, ISNN 1022-4483,
3 (32 )/2001. – 10.lpp.
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4.
5.

Latvijas konkurētspējas un izaugsmes iespēju novērtēšana integrācijas procesā Eiropas Savienībā / E.
Dubras un L. Frolovas redakcijā: Zinātniskā monogrāfija. – R.: LU, 2004. – VIII + 436.lpp.
Dubra E. Detalizēts darbaspēka un darba tirgus pētījums tautsaimniecības sektoros// ES struktūrfondu
nacionālā programma „Darba tirgus pētījumi”, LR Labklājības ministrija: Rīga, 2007, 224. lpp,
projekta vadītāja.

Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu
krājumos
Konferenču tēzes
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38

Zinātniski pētnieciskā darbība:
1997 – 2005
LZP finansētais pētījumu projekts. Programma Nr. 17: Ekonomiskie, kultūras un
sociālie aspekti Latvijas integrācijai Eiropas Savienībā. 1996-1998
Institution Building as an
Industrial Strategy for Regional Convergence between the CEECs and the EU. University of
Cambridge. 1998
Latvijas valsts ekonomiskās attīstības ilgtermiĦa stratēăijas koncepcija līdz
2025. gadam LR Ekonomikas ministrija. Līgums Nr. 1629. 2002 – 2006
Sadarbības projekts
starp Norvēăijas Universitāti Kristensandā un Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības
fakultāti par doktorantu sagatavošanu. 2003
Pētniecības projekta “Latvijas konkurētspējas un
izaugsmes iespēju novērtēšana integrācijas ES procesā.” LU zin. projekts.
2005 – 2007
ES struktūrfondu nacionālā programma „Darba tirgus pētījumi”, LR Labklājības
ministrijas projekts „Detalizēts darbaspēka un darba tirgus pētījums
tautsaimniecības sektoros”. Projekta vadītāja.
2006 – 2007
LZP projekts „Latvijas konkurētspējas un ilgtspējīgas augsmes izvērtējums
Baltijas reăionā un Eiropā” 2008
LU pētniecības projekts „Latvijas ekonomikas
konkurētspēja un investīciju nozīme tās veicināšanā”. Projekta vadītāja
Programmu in rīcības komitejas locekle starptautiskās konferencēs:
1. A View on the Social Situation in Latvia. 6-th Nordic – Baltic Sea Region on the Eve of 21 st
Century, International Conference Latvia, Riga October 4-7, 2000.
2. Latvijas ekonomikas restrukturizācijas sociālās sekas globalizācijas apstākĜos. Starptautiskā
zinātniskā konference “Ekonomikas globalizācijas aktuālās problēmas” Rīga, 2002.
3. Latvijas sociālekonomiskās politikas virzieni integrējoties ES. Starptautiskā zinātniskā konference.
Eiropas Savienības paplašināšanās Baltijas jūras reăionā: sociālekonomiskie izaicinājumi un iespējas.
Rīga. 2004.
4. Latvijas sociāli ekonomiskās attīstības iespējas ES ietvaros: problēmas un risinājumi. Baltijas forums,
10. starptautiskā konference „Lielā XXI gadsimta Eiropa: kopīgi izaicinājumi? Kopīgas vērtības?”,
R.: 2005.g.
5. Latvijas strukturālās, sociālās un darba tirgus politikas pilnveidošanas aspekti// Konkurence,
integrācija, kooperācija: Baltijas reăiona ekonomikas attīstības reăionālie un starptautiskie aspekti.
Baltijas forums, 11. starptautiskā konference, Rīga 2006.
6. Latvijas darba tirgus stāvokĜa un attīstības analīze ES ietvaros// Baltijas forums, 12. starptautiskā
konference, Rīga, 2007.
7. New Socio – Economic Challenges of Development in Europe 2008. Labour Market Issues.
International conference, October 2 – 4, 2008, Riga
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Akadēmiskie kursi:
Nr.p.k.
Studiju programmas
nosaukums
1.

Ekonomikas doktora studiju
programma

2.

Ekonomikas maăistra
studiju programma
Ekonomikas maăistra
studiju programma
Ekonomikas maăistra
Eiropas studiju programma

3.
4.

5.
6.
7.
8.

Ekonomikas maăistra
studiju programma
Ekonomikas maăistra
studiju programma
Ekonomikas maăistra
studiju programma
Ekonomikas bakalaura
profesionālā studiju
programma

Studiju kursa
nosaukums

Apjoms
kredītpunktos

Makroekonomikas
koncepcijas
ekonomiskajos pētījumos
Eiropas valstu reăionālā
un sociālā politika
Makroekonomikas
analīze
Reăionālā politika un
sociālā dimensija Eiropas
valstīs
Tautas attīstības
ekonomika
Pasaules ekonomikas
attīstība
Eiropas valstu
ekonomika
Eiropas ekonomiskā
integrācija

2

Programmas
sadaĜa
( A, B, C )
A

4

A

4

A

4

B

4

B

2

B

2

B

2

A

Papildus ziĦas par profesionālo darbību:
LU ZinātĦu Padomes locekle kopš 1998. gada.
Ekonomikas un Vadības zinātnes profesoru padomes priekšsēdētāja.
LU EVF Domes locekle.
LU EVF rakstiem sērija „Ekonomikas” galvenā redaktore kopš 2000. gada
ES PHARE Programmas koordinatore Latvijā no 1993. – 1998. gadam.

(paraksts) /E.Dubra/
2009. gada 7.janvāris

106

Dr.mat, prof. Mihaila Hazana
dzīves un darba gājums (curriculum vitae) Dzimšanas gads:
1950. Izglītība:
1989.- 1992. Doktorantūra S.-Pēterburgas universitātes
Matemātikas un mehānikas fakultātē 1972. - 1975.
Aspirantūra LVU SkaitĜošanas centrā 1967. - 1972. Studijas LVU
Fizikas un Matemātikas fakultātē
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:
2007.
Latvijas Universitātes profesors
2001.
Latvijas Universitātes asociētais profesors
1994.
Latvijas Universitātes docents
1992
Latvijas Republikas doktors matemātikā
1983.
Docents Augstākās matemātikas katedrā.
1975.
Fizikas un matemātikas zinātĦu kandidāts
Nodarbošanās
Kopš 01.07.2007
LU EVF Matemātiskās Ekonomikas katedras profesors
2001.-06/2007
LU EVF Matemātiskās Ekonomikas katedras asociētais profesors
1995.-2001.
LU Ekonomikas fak. Matemātiskās Ekonomikas katedras docents
1995.- 08/2003.
Eirofakultātes asociētais lektors, studentu pētījumu koordinators
1992.-1995.
LU Vadības un Ekonomiskās informātikas fakultātes Augstākās
matemātikas katedras docents
1975. -1989.
LVU Ekonomikas (kopš 1987 - Vadības) fakultātes asistents, vecākais
pasniedzējs (1978.), docents (1983.)
1978. -1983.
LVU Ekonomikas fakultātes vecākais pasniedzējs
1975. -1978.
LVU Ekonomikas fakultātes asistents
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:
Hazans M., Trapeznikova L, Rastrigina O. (2008). “Ethnic and parental effects on schooling outcomes
before and during the transition: evidence from the Baltie countries.” J. of Population Economics,
21(3), http://dx.doi.org/10.1007/s00148-007-0134-v.
van Ommeren J., Hazans M. (2008). “Workers' Valuation of the Remaining Emplovment Contract
Duration.” Economica 75 (297): 116-139. DOI:10.1111/i.l468-0335.2007.00599.x. SSRN:
http://ssrn.com/abstract=1079185
Hazans M. (2007). “Looking for the Workforce: The Elderlv, Discouraged Workers, Minorities and
Students in the Baltie Labour Marėēts.” Empirica, 34(4): 319-349. DOI: 10.1007/sl0663-006-9029-5.
Dmitrijeva J., Hazans M. (2007). “A Stock-Flow Matching Approach to Evaluation of Public
Training Program in a High Unemplovment Environment.” LABOUR: Review of Labour
Economics and Industrial Relations, 21 (3): 503-540.
DOI: 10.1111/j.14679914.2007.00382.x.
Dmitrijeva J., Hazans M. (2007). "L’impact des programmēs de formātiem sur Ies flux de sortie du
ehômage : L’expērience de la Lettonie." In: "L’ēlargissement de l’Union Europēenne: Quels enjeux et
dēfis majeurs?». Paris: L'Harmattan editions (collection "L'esprit economique"): 449-470.
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=23643
Hazans M. (2006). „Apmierinātība ar darbu un tās ietekme uz apmierinātību ar dzīvi.” Grāmatā:
„Dzīves kvalitāte Latvijā". Red. T. Tisenkopfs un B. Bela. Stratēăiskās analīzes komisija. Zinātne:
Rīga, 2006. 237.-264. lpp.
Hazans M. (zin. vadītājs! "Reăionālie pētījumi par bezdarbnieku sociālpsiholoăisko portretu:
LATVIJA." Nodarbinātības valsts aăentūra: Rīga, 2006. 114 lpp.
Hazans M. (2005). „Unemployment and the Earnings Structure in Latvia.” World Bank Policy
Research Working Paper No. 3504, 90 pp. Washington DC: World Bank. SSRN:
http://ssrn.com/abstract=659103 .
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Hazans M. (2005). "Latvia: Working Too Hard?" In: Daniel Vaughan-Whitehead (Ed.).
"JVorking and Employment Conditions in New EU member States - Convergence or
Diversity?" (pp. 161-212). Geneva: ILO-EC. SSRN: http://ssrn.com/abstract=742124
Hazans M. (2004), “Does Commuting Reducē Wage Disparities?” Growth and Change, 35
(3): 360-390, SSRN: http://ssrn.com/abstract=739809;
Hazans M. (2003). “EU referenda in the Baltics: Understanding the results at the regional
Ievel,” Baltie Economic Trends, 2003, No3, pp 9-16: SSRN: http://ssrn.com/abstract=742224
Hazans, M. (1999), “How parallel marėēts fuelled chronic shortage in the Soviet official
sector.” Baltie Journal o/Economics, vol.2, pp. 3 - 58. SSRN:
http://ssrn.com/abstractM074502
Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos
40
Konferenču tēzes
23
Zinātniski pētnieciskā darbība:
Kopš 1999. - Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Albānijas, Melnkalnes darba tirgus pētījumi (darba
samaksa, bezdarbs, migrācija, darba tirgus plūsmas, etnisko minoritāšu integrācija, dzimuma
līdztiesības aspekti, izglītības izvēle un atdeve, apmierinātība ar darbu, pārkvalifikācijas
programmu novērtējums, reăionālās atšėirības u.c.)
Kopš 2003. - UzĦēmumu veiktspējas un dzīvotspējas analīze
Kopš 2001. - Vadošais pētnieks vai eksperts vairāk nekā 20 projektos (Pasaules Banka - 5,
Eiropas Komisija - 5, Globāla attīstības tīkla (GDN) pētījumu konkursi - 3, Eiropas
Rekonstrukcijas aăentūra - 1, Starptautiskā darba organizācija - 1, ASV Starptautiskās
attīstības aăentūra - 1, Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (OECD) - 1,
Nacionālā darba tirgus pētījumu programma - 5, Stratēăiskās analīzes komisija - 1, Finanšu
ministrija - 1, Latvijas Banka - 1)
Kopš 2008. - Eiropas zinātnes nodibinājuma COST instrumenta projekta „COST Action
IS0701: Comparative analvsis of enterprise data: Industry dvnamics, firm performance, and
worker outeomes” vadības komitejas loceklis.
Eiropas Darbaspēka ekonomistu asociācijas (EALE), Eiropas ekonomistu asociācijas (EEA)
un Globāla attīstības tīkla (GDN) biedrs; Eiropas izglītības ekonomikas ekspertu tīkla
(EENEE) un Sociālo zinātĦu pētījumu tīkla (SSRN) dalībnieks
Akadēmiskie kursi:
> Darba ekonomika
A daĜa
4 kredītp.
> Matemātiskā ekonomika
B daĜa
4 kredītp.
> Mikroekonomikas koncepcijas ekonomiskajos pētījumos A daĜa
2 kredītp.
> Praktiskās pētnieciskās metodoloăijas seminārs-II
A daĜa
2 kredītp.
> Makroekonomikas politikas aktuālās tēmas
A daĜa
4 kredītp.
> Investīciju portfeĜa projektēšana un vadība I , II
B daĜa
4+ 4 kredītp.
> Ekonomikas politika
B daĜa
2 kredītp.
Papildus ziĦas par profesionālo darbību:
Studentu zinātnisko darbu konkursu uzvarētāju darbu vadīšana:
2008. - 1. vieta LEAF konkursā un 3. vieta Latvijas Bankas konkursā (A.Bessonovs)
2006. - 2.vieta Latvijas Bankas konkursā (S.Gubins)
2005. - 1. vieta LEAF konkursā (E.Zakulis,)
2004. - 1. un 2. vieta LEAF konkursā (S.Rauhmane un JJerohomovičs)
2003. - 2. vieta un atzinība LEAF konkursā (M.Prūsis un O.Rastrigina)
2004.-2008. - zinātnisko žurnālu “Growth and Change” , „Journal of Population Economics”
, “Regional Studies” , “The Review of Regional Studies”, kā arī GDN pētījumu konkursa
referents.
(paraksts) /M.Hazans/
2009. gada 8.janvāris
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Dr.ekon. Roswitha M.B. King
dzīves un darba gājums
(curriculum vitae)
Dzimšanas gads:
Izglītība:
matemātikā un

1950
1983-1998

Maăistra

un

doktorantūras

studijas,

ekonomikā,

statistikā Minesotas Universitātē, Mineapolisā, ASV
1975-1983

Bakalaura studijas ekonomikā, matemātikā un statistikā
Minesotas Universitātē, Mineapolisā, ASV

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:
1998.

PhD ekonomikā, Minesotas Universitāte, Mineapolisa,
ASV

Nodarbošanās:
1990.-1992.

Lektore, Minesotas Universitātes Ekonomikas katedra,
Mineapolisa, ASV, Ekonomiskās kibernētikas katedrā
1998.-2005. Ekonomikas
lektore,
EuroFakultāte/Latvijas
Universitāte, Rīga, Latvija, Ekonomiskās kibernētikas
katedrā 2000.-2005. EuroFakultātes Ekonomikas
akademiskās programmas
koordinātore (Rīga, Latvija; Tartu, Igaunija, ViĜĦa,
Lietuva), atbildīga par mācību programmas izstrādāšanu
un studentu pētniecības darbiem Latvijas Universitātes,
Tartu
Universitātes,
ViĜĦas
Universitātes;
EuroFakultātes, Latvijas Universitāte, Rīga, Latvija
2006.
Ekonomikas lektore, Publiskās pārvaldes maăistra
studiju programma, Vidzemes Universitātes koledža,
Valmiera, Latvija 2005.- pašreiz Ekonomikas lektore,
Eiropas studiju maăistra studiju
programma, Ekonomikas un vadības fakultāte, Latvijas
Universitāte 2005.- pašreiz Izpētes padomes locekle,
Eiropas un sabiedrības studiju
centrs, Latvijas Universitāte, Rīga, Latvija
2006.- pašreiz Asociēta profesore, Høgskolen i Østfold, Ekonomikas
katedra
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:
1. “How to Cut the Seigniorage Cake into Fair Shares in an Enlarged EMU ” (with Jorgen-Drud
Hansen), Journal of Common Market Studies, Vol. 45, No.5, December 2007.
2. “Policy Choices for Latvia and Out-Migration: A Hard or a Soft Landing” (with Tatjana
Muravska), Temas de Integracio, No 24, 2007, pp.85-105, Associacio de Estudos Europeus de
Coimbra, Faculty of Law of the University of Coimbra; Almedina ed.
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3. “EU Enlargement and Out-Migration: Policy Choices for Latvia” (with Tatjana Muravska), in
Feliciana Rajevska (ed.) Effects of Migration on European Political Thought and DecisionMaking Process, Vidzeme University College Press, December 2007.
4. “The Challenge of Regional Business Development in Eastern Europe”, in King, R. and
Muravska T.( eds.) European Union Enlargement of 2004 and Beyond: Responding to the
Political, Legal and Socio-Economic Challenges”, Universitv of Latvia Press, December 2006.
5. “What Kind of Civil Service: Trends in Public Administration Reform in Eastern Europe”, in
Hedegaard, L. & Lindström, B. (eds.) North European and Baltie Sea Integration (NEBI)
Yearbook 2003. Springer Press; This research was supported by a grant from the CERGE-EI
Foundation under a program of the World Bank’s Global Development Network.
6. “Public and Private Arrangements for the Development of Small & Medium Sized Enterprises
in Transitional Economies”, Papērs and Proceedings of the International Conference”Small
amd Medium Enterprises in European Economies”. Babes-Bolai University Cluj-Napoca,
Romania; October 17-18, 2003; pp 142-152.
7. “Institution Formation in Post-Socialist Societies: Spontaneous Evolution or Conscious
DesignVPapers and Proceedings of the 6th Nordic-Baltic Conference in Regional Science,
Rīga, Latvia; October 4-7, 2000; pp 259-262.
8. “Intergenerational Transmission of ‘Migration Capital’ and the Decision to Emigrate” (with
Tom Ivlevs), GEP Research Paper 2008/26 of the Leverhulme Centrē for Research on
Globalisation and Economic Policy, The University of Nottingham.
9. Autore grāmatai Einführung in die Volkswirtschaft Deutschlands (Introduction to the
Economy of Germany), Book published by Fernuniversitāt Hagen Press; pp 1-228. (May
2003) The research for this book was financially supported by the Land Nordrhein-Westfalen
of the Federal Republic of Germany.
10. Redaktore grāmatai European Union Enlargement of 2004 and Beyond: Responding to the
Political, Legal and Socio-Economic Challenges”, University of Latvia Press, pp 1-508.
December 2006. (co-edited with Tatjana Muravska). This book project was funded by the
European Commission DG Education and Culture.
Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos
Konferenču tēzes
Mācību grāmatas un mācību līdzekĜi

18
6
2

Zinātniski pētnieciskā darbība:
2005. - pašreiz Žana Monē katedras locekle, Latvijas Universitāte, Rīga, Latvija
2005. - pašreiz Izpētes padomes locekle, Eiropas un sabiedrības studiju centrs (CETS),
Latvijas Universitāte, Rīga, Latvija,
2005. - pašreiz -Eastward Expansion of the European Union and Euro-Zone
2007. - pašreiz - Transnationality of Migrants: Enduring ties with the home country and
integration in the host country (finansē Eiropas Komisija 6. ietvara programmas ietvaros par
izpēti, tehnoloăijas attīstību un demonstrāciju: Marie Curie Action: Research Training
Network FP6-2005-Mobility-l: Project Acronym TOM: Proposal Number 035873 - TOM.
http://www.cepr.org/research/Networks/TOM/

•
•

Piedalīšanās ar referātiem nozīmīgākajās starptautiskās zinātniskajās konferencēs un
semināros.
Det 31. Nasjonale Forskermøtet for Økonomer 2009 (Samfunnsøkonomene), Universitet i
Bergen, Norway.
Paper presentation:”Inflation in Latvia: How real is it?” (with Trond-Arne Borgersen);
January 5-6, 2009
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•
•

•

2008 Business & Economics Society International Conference, Lugano, Switzerland. Paper
presentation: “The International Reserves Issue in the EMU” (with J0rgen-Drud Hansen and
Virmantas Kvedaras); July 15-19, 2008
Det 30. Nasjonale Forskermøtet for 0konomer 2008 (Samfunnsøkonomene), Universitet i
Oslo. Paper presentation: “The International Reserves Issue in the EMU” (with J0rgen-Drud
Hansen and Virmantas Kvedaras); Januarv 7-8, 2008
First Conference of the ‘Transnationality of Migrants’ Marie Curie Research Training
Network, financed by the European Commission’s 6th Framework Program, Universitv of
Latvia, Rīga, Latvia. Paper presentation: “EU Enlargement and Out-Migration: Policv
Choices for Latvia” (with Tatjana Muravska); October 26-27, 2007
United Nation’s 7th Global Forum on Reinventing Government, UN Headquarters, Austria
Center, Vienna, Austria. Invited participant and discussant in the working group “Governance
and Corruption”; June 26-29, 2007
CEUS JVorkshop Financial Market Integration in Europe’, WHU, Otto Beisheim School of
Management, Vallendar/Koblenz, Germanv. Paper presentation: “The International Reserves
Issue in the EMU: Prospects for Membership Gains” (with fergen Drud Hansen and
Virmantas Kvedaras); May 31 - June 1, 2007
llth International Conference on Macroeconomic Anaėsis and International Finance,
University of Crete, Rethymno, Greece. Paper presentation: “The International Reserves Issue
in the EMU: Prospects for Membership Gains” (with J0rgen Drud Hansen and Virmantas
Kvedaras); May 24-26, 2007
Det 29th Nasjonale Forskermøtet for Økonomer 2007 (Samfunnsøkonomene), Universitet i
Troms0. Paper presentation: ”How to Cut the Seigniorage Cake into Fair Shares in an
Enlarged EMU” (with J0rgen Drud Hansen); January 4-5, 2007
European Studies and the Jean Monnet Project in Latvia, University of Latvia, Rīga. I gavē a
presentation “ European Studies and Research from the Perspective of a non-EU member state
- Norway”; December 13, 2006
Effect of Migration on European Political Thought and Decision-Making Process, European
Union Mission to Latvia and Vidzemes University College. Paper: “EU Enlargement and OutMigration: Policy Choices for Latvia” (with Tatjana Muravska); December 8, 2006
Civil Society in the Recentė Acceded EU Member States, Hotel Rīga, Rīga, Latvia. Funded by
the European Commission DG Trade and was organized by the College of Europe. I was
invited as discussant on the position of Latvia with regard to EU trade policy, and I gavē a
closing statement on the position of Latvia on EU trade policy; October 19-20, 2006
European Union Enlargement of 2004 and Beyond: Responding to the Political, Legal and
Socio-Economic Challenges. University of Latvia, Rīga, Latvia. The conference was funded by
the European Commission DG Education and Culture. Paper presentation: “The Challenge of
Regional Business Development in Eastern Europe”; April 20-22, 2006
Challenges and Implications of EMU Enlargement, Workshop 2005 of the Wissenschaftliche
Hochschule fūr Unternehmungsfūhrung (WHU)/ Otto-Beisheim-Hochschule,
Vallendar/Koblenz, Germany. Paper Presentation: “How to Cut the Seigniorage Cake into
Fair Shares in an Enlarged EMU” (with Jorgen-Drud Hansen); June 23-24, 2005
Latvijas doktoranti Norvegija (LDN), PhD Research Seminar, Lillesand, Norway
Presentation: “How to Cut the Seigniorage Cake into Fair Shares in an Enlarged EMU” (with
Jorgen-Drud Hansen); June 10-11, 2005
Symposium “One Year EU Membership - Experiences and Perspectives”, Hochschule
Bremen, Bremen, Germany. Invited speaker: “Presentation on experiences and perspectives of
the Baltie Countries, in particular Latvia”; May 19, 2005
63rd Conference of the University of Latvia, Rīga Latvia. Presentation: “How to Cut the
Seigniorage Cake into Fair Shares in an Enlarged EMU” (with Jorgen-Drud Hansen);
February 3, 2005
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•

•
•

•

•
•

•

Economic Growth and Regional Development; International Seminar of the Nordic Research
Academy and University of Latvia, Rīga, Latvia. Presentation: “Public and Private
Arrangements for the Development of Small & Medium Sized Enterprises in Transitional
Economies”; September 27-28, 2004
“Latvijas Doktoranti Norvēăija” - Ph.D Research Seminar in Economies, Sigulda, Latvia.
Discussant; June 3-4, 2004
International Workshop Lithuania-Nordic Research Networking in Social Sciences 2003-2004
(sponsored by the Nordic Council of Ministers), Vilnius, Lithuania. Presentation: “How to
Cut the Seigniorage Cake into Fair Shares in an Enlarged EMU” (with Jorgen-Drud Hansen);
May 14-15, 2004
Conference on Small and Medium Enterprises in European Economies. Babes-Bolyai
University Cluj-Napoca, Romania. Presentation: “Public and Private Arrangements for the
Development of Small & Medium Sized Enterprises in Transitional Economies”; October 1718, 2003
The New Framework of Monetary Policy. Nordic Research Academy and University of
Latvia, Rīga Latvia. Invited Participant; June 2-3, 2003
Annual Winter Workshop Deutschlandstudien (German Studies), Rīga, Latvia. Organized by
Fernuniversitāt Hagen and Rīga Technical University. Presentation: "Ein kurzer Einblick in
die Volkswirtschaft Deutschlands" (A brief introduetion to the economy of Germany);
February 26, 2003
Global Development Network, Fourth Annual Global Development Conference,
Globalisation and Equity, Cairo, Egypt. Invited Participant; January 19-21, 2003
Akadēmiskie kursi:
1. Ekonomikskā integrācija Eiropas Savienībā
2. ES jauno dalībvalstu makroekonomiskā politika
3. Praktiskās pētniecības metodoloăijas seminārs I
4. Baltijas valstu ekonomika

A daĜa
A daĜa
A daĜa
B daĜa

4 KP
4 KP
2 KP
2 KP

Papildus ziĦas par profesionālo darbību:
īstermiĦa vieslektore, Leverhulmes globalizācijas un ekonomikas politikas centrs,
Notingemas Universitāte (2007.g. novembris)
Latvijas-Norvēăijas ekonomikas doktoru programas padomes locekle “Latvijas Doktorāti
Norvēăija”, Ftegskolen i Agder/Oslo Universitāte/Latvijas Universitāte, 2003.g. - 2005.g.
European Roundtable dibinātājbiedre - Eiropai un Eiropas Savienības paplašināšanai svarīgo
jautājumu apspriešanas akadēmiskais forums. Eiropas un sabiedrības studiju centrs (CETS),
Latvijas Universitāte, Rīga, Latvija, 2004.g.decembris -2006.maijs
Valsts eksaminācijas komisijas priekšsēdētāja, Matemātiskās ekonomikas katedra, Latvijas
Universitāte, Rīga, Latvija, 200l.g. maijs - 2005.g.jūnijs,
Bakalauru darbu aizstāvēšanas komisijas priekšsēdētāja, Matemātiskās ekonomikas katedra,
Latvijas Universitāte, Rīga, Latvija, 200l.g. maijs - 2005.g.jūnijs,
Starptautiskās novērtēšanas komisijas locekle, Latvijas Augstākās izglītības kvalitātes
nodrošināšanas centrs, 200l.g. septembris-2005.g. decembris,
DAAD Stipendiju atlases komisijas locekle, Vācijas Federatīvās Republikas vēstniecība,
Rīga, Latvija, 2000.-2005.gg.
(paraksts) /R.M.King/
2009. gada 5.janvāris
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Dr.ekon., prof. Jura KrūmiĦa
dzīves un darba gājums
(curriculum vitae)
1947.
Dzimšanas gads:
Latvija Universitāte, Ekonomikas fakultāte, Rīga, Latvija. Doktorantūra.
Izglītība :
LU, Statistikas institūts, PSRS Valsts statistikas komiteja,
1988-1992 Maskava. Zin.grāds: Dr. oec. (nostrificēts 1992.g.) Latvija
Universitāte, Ekonomikas fakultāte, Rīga, Latvija. Kvalifikācija:
1973-1977 economists – matemātiėis.
Akadēmiskie nosaukumi
1967-1971 un zinātniskie grādi:
2008
LZA īstenais loceklis LU,
1995.
profesors
LU, Zin. grāds: Dr.habil.oec. LU,
1993.
Nostrifikācija, Dr.oec. LU, docents
1992.
1978.
Prorektors, LU, Rīga, Latvija;
Nodarbošanās:
Profesors, Statistikas un demogrāfijas katedra, LU;
1993 Febr. -1995
Docents, Ekonomikas fakultāte, LU;
Febr. -1992 Apr. Febr.
Apr.
Doktorants,
LU;
– 1995 1988 Okt.
Docents, Ekonomikas fakultāte, LU;
– 1992 1979 Okt. Okt.
Okt.
Vecākais pasniedzējs, Ekonomikas
– 1988 1976 Dec.
fakultāte,
LU;
– 1979 1973 Nov.
Aspirants, Ekonomikas fakultāte, LU;
– 1976 1971 Aug. Dec.
Nov.
Asistents,
Ekonomikas
fakultāte, LU.
– 1973
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra
pēdējos sešos gados:
1. J.KrūmiĦš. Augstāko un profesionālo mācību iestāžu absolventu profesionālā darbība pēc
mācību beigšanas. Pētījums (vadītājs J.KrūmiĦš). ES struktūrfondu nacionālā programma
“Darba tirgus pētījumi”. LU: Rīga, 2007, XIV+241 lpp.
2. J.Krumins. Increase in Life Expectancy: Pension Reform in Latvia. In: The Challenge of
the Baltic Sea Region. Culture, Ecosystems, Democracy. Edited by Göran Bolin, Monica
Hammer, Fran-Michael Kirsch and Wojciech Szrubka.
Södertörn Academic Studies 29.
Huddinge (Sweden): Södertörn University College, 2005. Pp. 323-337.
3. J.KrūmiĦš. Nacionālās intereses, iedzīvotāji, ekonomika un attīstība. Grām.: Nacionālās
intereses: formulējuma meklējumos. Stratēăiskās analīzes komisija. Zinātniski pētnieciskie
raksti 1/2004. Rīga: Zinātne, 2004. 62.-73.lpp.
Monogrāfijas (ieskaitot ar līdzautoriem) 5
Raksti grāmatās un rakstu krājumos
45
Konferenču tēzes
42
Raksti periodiskajos izdevumos un žurnālos 28
Zinātniski pētnieciskā darbība:
Līdzdalība pētniecības projektos:
2005-2007 ES struktūrfondu nacionālā programma “Darba tirgus pētījumi”.
Pētījums „Augstāko un profesionālo mācību iestāžu absolventu profesionālā
darbība pēc mācību beigšanas”.
113

2004-2006 OECD IMHE projekts “Augstākās izglītības finansēšana”
2003-2005 Eiropas Universitāšu asociācijas projekts MORESS (sociālo zinātĦu pētījumu
un datubāzu kartēšana Eiropas valstīs), nacionālais koordinators
2000 Pētnieks LZP pētniecības programmā "Latvijas iedzīvotāji un veselība"
1998-2008 Speciālists, Līgumdarbs ar Labklājības ministriju “Mūža ilguma tendences,
mirstības tabulu aprēėini paredzamā pensijas perioda noteikšanai”
1997-2007 Francijas nacionālā demogrāfisko pētījumu institūta (INED) projekts
“Baltijas valstu iedzīvotāju veselība un mirstība pēckara periodā”;
1996-1998 ANO Universitāte, WIDER institūts (Helsinki). Pētnieks projektā
“Sociāli ekonomisko šoku ietekme uz iedzīvotāju veselību un mirstību pārejas
perioda valstīs” Pastāvīgi
Līdzdalība Latvijas Zinātnes Padomes
grantos, kuri tiek realizēti LU EVF
Statistikas un demogrāfijas katedrā
Akadēmiskā un pētnieciskā darbība ārpus Latvijas:
2004 Aug.-2005 Jan. Viesprofesors, Sēderternas augstskola, (Stokholma, Zviedrija)
Baltijas un Austrumeiropas institūts 2002 Okt.-Dec.
Viesprofesors, Stokholmas universitāte, Zviedrija 1998-2000 Eiropas Padome
(Strasbūra, Francija), speciālists projektā PO-S-MT 2000 Jūnijs Viesprofesors
(ERASMUS), Demogrāfijas institūts, Luvēnas KatoĜu
universitāte (BeĜăija) 1998 (Jūn.-Jūl.), 1999 (Nov.) INED (Parīze, Francija)
Pētnieks 1993 Okt.
ZiemeĜvalstu Ministru padomes un ZiemeĜvalstu Universitāšu
administrācijas
asociācijas stipendiāts, Helsinku universitāte, Kuopio universitāte (Somija),
Upsalas universitāte, Stokholmas Ekonomikas skola (Zviedrija) 1991
Okt. – 1992 Apr. Pētnieks Starptautisko pētījumu centrā Cenzu birojā
(Vašingtona, ASV) un Demogrāfisko pētījumu centrā Mičiganas universitātē
(AnnArborā, ASV) 1981 Okt. – 1982 Jūn. Pētnieks Sarajevas universitātes Politisko
zinātĦu fakultātē (Dienvidslāvija)
Goda nosaukumi un prēmijas:
IZM goda raksts (1997., 2007.g.)
LZA KārĜa baloža balva par darbu kopumu (LZA Senāta 2004.g. 20.janvāra lēmums) Latvijas
valsts aizsardzības fonda ”Lāčplēsis” Goda zīme par ilggadīgu sekmīgu akadēmisko darbību
sociālajās zinātnēs un ieguldījumu LU studiju attīstībā.
Akadēmiskie kursi:
1.Statistika II
A daĜa
2.Iedzīvotāji un sabiedrības attīstība Baltijas jūras reăiona valstīs 3. A daĜa
Iedzīvotāji un sabiedrības attīstība Baltijas jūras reăiona valstīs A daĜa
4.Mirstība un sabiedrības veselība
A daĜa

4 KP
4 KP
4 KP
4 KP

Papildus ziĦas par profesionālo darbību:
Līdzdalība profesionālās un akadēmiskās organizācijās:
Latvijas Augstskolu profesoru asociācijas valdes priekšsēdētājs, Latvijas Statistiėu asociācijas
valdes loceklis, Biedrs - International Union for Scientific Study of Population, European
Association for Population Studies, Association for the Advancement of Baltic Studies.
(paraksts) /J.KrūmiĦš/
2009. gada 8.janvāris
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Dr.oec, prof. Tatjanas Muravskas
LU, Jean Monnet profesore
dzīves un darba gājums
(curriculum vitae)
Dzimšanas gads:

1955.

Izglītība:

1972. – 1977. Studijas LU Ekonomikas fakultāte 1980. –
1983. Aspirantūra Politekonomijas katedrā Latvijas
Universitātē

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:
1985.
1989.
1992.
1992.
1999.
2005.

Ekonomikas zinātĦu kandidāte
Latvijas Universitātes docente
Nostrificēts ekonomikas doktora grāds, Dr. oec
Latvijas universitātes docente
Latvijas universitātes asociētā profesore
Latvijas universitātes profesore

Nodarbošanās:
1977. - 1985. pasniedzēja LVU Politekonomijas katedrā
vecākā pasniedzēja LVU Politekonomijas katedras
1985. - 1989.
1989. - 1994. docente LU Ekonomikas un vadības fakultātes Ekonomikas teorijas
katedrā
1994. - 1999. docente LU Ekonomikas un vadības fakultātes SEA katedrā
1999. - 2005. asociētā profesore LU Ekonomikas un vadības fakultātes SEA katedrā
profesore LU Ekonomikas un vadības fakultātes SEA katedrā
2005.
1.

2.

3.
4.

5.

Nozīmīgās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:
J.D. Hansen, T. Muravska. European Studies Master Programmes Development in the
Baltics chapter in a book: “Congress of European Studies Centres in the Baltic Sea
Region. EuroFaculty, Riga, 2003
T. Muravska, E. Sumilo. The Role of the State in Providing Structural Reforms During
Transition Period with Reference to Latvia (1991-2000). Chapter in a text book on
“Human Development and Latvia”, sponsored by UNDP in Latvia, 2002
T. Muravska Enlargement of the EU: Prospect and Retrospect. In a book: Latvia and
the European Union. Published by BEMTP, Halifax, Canada, 1999
Dovladbekova I., Muravska T., PaasT. “Transformation of Higher education as the
precondition for Competitive Development in Estonia and Latvia”. The European
Legacy, Vol.11, No.2, Routledge, Teylor and Francis Group, 2006, pp. 171-184.
T. Muravska, “Economic Potential of Latvia and Social Cohesion” in a book
European Union Enlargement of 2004 and Beyond: Responding to the Political, Legal
and Socio-Economic Challenges, Riga 2006, pp 273 – 286 un Editor: European Union
Enlargement of 2004 and Beyond: Responding to the Political,Legal and SocioEconomic Challenges. Riga 2006.- 508p.
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Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos
Konferenču tēzes

40
44

Zinātniski pētnieciskā darbība (aktuālākā):
2008 – 2009 Eiropas Kohēzijas fonda 2004 – 2006 programmēšanas perioda vadības un
ieviešanas izvērtējums (WP11), EK Reăionālās politikas ăenerāldirektorāts,
Eiropas Politikas pētniecības centrs, University of Strathclyde, Apvienotā
Karaliste 2007 – 2008 Cilvēkkapitāla attīstība, kā Latvijas
ekonomiskas konkurētspējas
paaugstināšanas faktors LZP Nr.05.1897 2007-2009 Ekonomiskās
demokrātijas attīstība un darbinieku finanšu līdzdalība Latvijā:
politekonomiskie aspekti. LU Bāzes Finansējums pētnieciska tēma. Rīkojums
Nr.1/112 2007 – 2009 Starpdisciplinārā pieeja Eiropas Inovācijas un Kopējās
enerăētikas politikas
ietekmes novērtējumam uz Latvijas tautsaimniecības konkurētspēju un
ilgtspējīgu attīstību. LU reăistrācijas Nr.2007/ZP- 49 2007 – 2009 Eiropas
Studiju tematiskais tīkls (SENT)/ LLL programma / Erasmus / EK
līdzfinansējums, vadošā institūcija Romas Universitāte, Itālija
2006 – 2009 Challenge and Illuminate Regional Creators and Unfold Societal Strength
(Inovāciju arēna), EK līgums Nr.: 038825
2007 – 2011 Migrācijas dažādie aspekti: stiprinot ekonomisko un sociālo saikni starp
dzimteni un mītnes valsti. Marijas Kirī pētniecības un apmācības tīkla līguma
Nr.: MRTN – CT - 2006 – 035873, vadošā institūcija Romas Universitāte,
Itālija 2006 – 2009 Darbinieku finansiālā līdzdalība peĜĦas sadalē
jaunajās ES dalībvalstīs un
kandidātvalstīs. EK Nodarbinātības un sociālo lietu ăenerāldirektorāts, līguma
Nr.: VS/2004/04782005-2006, vadošā institūcija Brīvā Berlīnes Universitāte
2006 – 2007 Vadošais pētnieks, Marijas Kirī katedra, veicinot Eiropas izcilību sociālajā
dialogā un darba vides starpdispilinārajā pētniecībā un pasniegšanā Baltijas
valstīs. Līguma Nr.: MEXC – 2003- 509727 2005 – 2007 Žana Monē
konference: Eiropas Savienības 2004. gada paplašināšanās un
turpmākā attīstība: Politiskie, juridiskie un sociālekonomiskie izaicinājumi. EK
projekta Nr.: 2005-1986/ 001 – 001 2005 – 2006 Jauno dalībvalstu potenciāla
un vajadzību pētījums. EK projekts. Nr.: 2004 CE
16 0 AT 038, vadošā institūcija Stratchclyde University, Apvienotā Karaliste
2003 – 2008 Izglītības struktūras Eiropā. Metodoloăiskais projekts. EK Socrates
programmas ietvaros
2003 –
Žana Monē katedras vadība Eiropas ekonomiskās integrācijas jautājumos

Akadēmiskie kursi:
1.
Eiropas ekonomikas un integrācijas attīstība
A daĜa 4 KP
2.
Eiropas Savienības sociālekonomiskās politikas aktuālas tēmas A daĜa 4 KP
4.
Praktiskas pētniecības metodoloăijas seminārs III
A daĜa 2 KP
5.
Praktiskas pētniecības metodoloăijas seminārs IV
A daĜa 2 KP
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Papildus ziĦas par profesionālo darbību:
LU Ekonomikas un vadības fakultātes Eiropas studiju maăistra programmas direktore
LU Ekonomikas un vadības fakultātes Eiropas studiju maăistra programmas padomes
priekšsēdētāja
Latvijas Universitātes Eiropas un sabiedrības attīstības studiju akadēmiskā centra direktore
Eksperts Eiropas Komisijas pētnieciskas projektos pieteikumu vērtēšana (2005- 2008)
Latvijas Eiropas Kopienas Studiju Asociācijas prezidente(2002-2008)
LU Niponas fonda stipendiju komisijas locekle (2002-2008)
(paraksts) /T.Muravska/

2009. gada 25.janvāris
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Dr.ekon., prof. Birutas Slokas
dzīves un darba gājums
(curriculum vitae)
Dzimšanas gads:

1954.

Izglītība:

1973.-1978. Studijas LU Ekonomikas fakultātē
1980.-1983. Aspirantūra LE Ekonomikas fakultātes
Ekonomiskās kibernētikas katedrā
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:
1984.
Ekonomikas zinātĦu kandidāte
1986.
Latvijas Valsts universitātes docente
1992.
Nostrificēts ekonomikas doktora grāds, Dr.oec.
1992.
Latvijas Universitātes docente
1999.
Latvijas Universitātes asociētā profesore
2003.
Latvijas Universitātes profesore
Nodarbošanās:
1978.-1979. asistente LVU Ekonomikas fakultātes
Ekonomiskās kibernētikas katedrā 1979.1980. pasniedzēja LVU Ekonomikas fakultātes
Ekonomiskās kibernētikas katedrā
1980.-1983. aspirante un stundu pasniedzēja LVU
Ekonomikas fakultātes Ekonomiskās kibernētikas
katedrā 1983.-1984. pasniedzēja LVU
Ekonomikas fakultātes
Ekonomiskās kibernētikas katedrā 1984.-1987.
vecākā pasniedzēja, docente LVU Ekonomikas
fakultātes Ekonomiskās kibernētikas katedrā
1987.-1997. docente LU Vadības un ekonomiskās
informātikas fakultātes ESVTM katedrā
1997.–1999. docente LU EVF ESVTM katedrā
1999. –
asociētā profesore LU EVF ESVTM katedrā
2003.
profesore
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:
1. Sloka B., Skrūzkalne I., Kvantitatīvās aptaujas organizēšanas teorija un prakse
mārketinga un darba tirgus pētījumos // LSI ZINĀTNISKIE Raksti – R.: CSP, 2008, 78
– 87 lpp.
2. Surlemont B., Fartunova M., Vrbka J., Sloka B., and other, Entrepreneuship in higher
education, especially within non – business studies // European Comission, Enterprise
and Industry, 2008, 68 p.
3. B.Sloka, J.Dzelme, J.Vaivads, G.Kristaps, u.c. Profesionālās un augstākās izglītības
programmu atbilstības darba tirgus prasībām, LU, 2007, 231. lpp.
4. Skrūzkalne I. Sloka B. Changes in Cross – Cultural Differences of Consumer Behavior
after EU Enlargement (Case of Latvia), European Enlargement in 2004 and Beyond:
Responding to Political, Legislation and Socioeconomic Changes, University of
Latvia, 2006, p 437 – 447.
5. Binde J., Sloka B., Reklāmas izdevumu ietekme uz klientu skaita izmaiĦām Latvijas
mobilo telekomunikāciju tirgū, LU raksti, 706. sējums “Vadībzinātne”, 2006, 10-25
lpp.
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6. Krumins J., Kavale L., Eglite S., Leduskrasta Z., Puce Ju., Sloka B., Stonis J., Zaksa
K., Rivza B., Funding Systems and Their Effects on Higher Education Systems.
Country Study – Latvia //IMHE OECD, 2006, 25 p.
7. I.Skrūzkalne, B.Sloka. Cross-Cultural Differences in Consumer Behaviour in Latvia //
Navigating Globalization: Stability, Fluidity, and Friction. Proceedings of the
Conference (Trondheim, 02.08.2005 – 05.08.2005)- Norwegian University for Science
and Technology, 2005 http://www.hf.ntnu.no/global_conference05
8. B.Sloka, I.Skrūzkalne. Needs for knowledge in Statistics for Marketing Research //
Research in Statistics – Basis for Social Sciences and Education. Proceedings of the
Conference (Riga, October 2 – 4, 2003) –Riga: University of Latvia, 2004, p. 79-83.
Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos
Konferenču tēzes
Mācību grāmatas un mācību līdzekĜi

18
6
2

Zinātniski pētnieciskā darbība:
Pētniecības projekti - ESF Nacionālās programmas „Darba tirgus pētījumi” Labklājības
ministrijas pētījuma „Profesionālās un augstākās izglītības atbilstība darba tirgus prasībām”,
LU – 2005/2223;
OECD un LU projekts „Latvijas augstākās izglītības finansēšanas sistēmas kopsakarība ar
augstākās izglītības politiku”;
LU akadēmiskās attīstības projekts ”Baltijas jūras reăiona studiju programmas attīstība
sadarbībā ar Tartu Universitāti, Turku Universitāti, Vitauta Dižā Universitāti (KauĦa)”, LU –
2006/3-229712;
ES ESF projekts „Baltijas jūras reăiona studiju akadēmiskā personāla kompetences
paaugstināšana”, 20006/0117/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2./0157/0063
Zinātniski pētnieciskā darbība:
1974.-1990. Graudaugu ražības un to ietekmējošo faktoru analīze
1990.-1999. Studiju finansēšanas un studiju kreditēšanas pieredzes analīze
1997.Tirgvedības pētīšanas metožu izmantošana
2001.Augstākās izglītības kvalitāte un finansēšana
2005.- 2007. Profesionālās un augstākās izglītības programmu atbilstība darba tirgus
prasībām
Starptautiskās zinātniskās konferences „Statistikas pētījumi – sociālo zinātĦu un izglītības
bāze” Programmas un Rīcības komiteju locekle (2002-2004);
Latvijas Ekonomikas zinātnieku foruma Rīcības komitejas priekšsēdētāja vietniece 2006;
Starptautiskās zinātniskās konferences „Eiropas jaunie sociāli ekonomiskie izaicinājumi”
02.10.2008 – 04.10.2008 (New Socio – Economic Challanges of Development in Europe
2008) koordinatore 2008.
Piedalīšanās ar referātiem nozīmīgākajās starptautiskās zinātniskajās konferencēs un
semināros.
• Sloka B., Dzelme J., Vaivads J., Kristaps G. Correspondence of Professional and
Higher Education Programmes to Labour Market Requirements in Latvia //
International Scientific Conference „Baltic Futures”.- Riga, Latvia, November 24,
2007.
• Surveys in Marketing Research and Labour Market Analysis - International
conference, Malta University, 12.-17.07.2006;
• Evaluation of Study Quality in Professional and Higher Educational Study
Programmes in Latvia - International conference, Malta University, 12.-17.07.2006;
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•
•

•

•

Evaluation of Study Quality in Latvia - International conference, Vilnius, 20.21.09.2005;
Cross-Cultural Differences in Consumer Behaviour in Latvia- International conference
„Navigating Globalization: Stability, Fluidity, and Friction. Proceedings of the
Conference”, Trondheim, Norway 02.08.2005 – 05.08.2005;
Needs for Knowledge in Statistics for Marketing Research – International conference
„Research in Statistics – Basis for Social Sciences and Education”, Riga, October 2 –
4, 2003;
Sampling Methods for Marketing Research in Latvia – „Information Society and
Modern Business”, Ventspils, 30.01.2003 – 01.02.2003;

Akadēmiskie kursi:
Lēmumu pieĦemšanas kvantitatīvās metodes

B daĜa

2 KP

Papildus ziĦas par profesionālo darbību:
Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātes Domes locekle.
Latvijas Universitātes Studiju padomes locekle.
Latvijas Universitātes Vadībzinību studiju programmu padomes locekle.
Latvijas Universitātes Baltijas jūras reăiona studiju programmu padomes priekšsēdētāja
vietniece.
Latvijas Universitātes Eiropas studiju programmu padomes locekle.
Eirofakultātes Rīgas centra vadītāja (2000. 1. septembris – 2005. gada 30. jūnijs).
Eksperte augstākās izglītības kvalitātes vērtēšanā.
Augstākās izglītības akreditācijas komisijas locekle (1996. – 2001.).
Ekonomikas ministru (6) padomniece (1994. – 1999.) Izglītības un zinātnes ministru (2)
padomniece.
Latvijas Statistiėu asociācijas valdes locekle.
Latvijas Augstskolu profesoru asociācijas valdes locekle.
Latvijas Universitātes Studiju padomes locekle.

(paraksts) /B.Sloka/
2009. gada 13.janvāris
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Dr. Chem. JāĦa Vaivada
dzīves un darba gājums
(curriculum vitae)
Dzimšanas gads: 1946
Izglītība:

1963. – 1968. Studijas LU Fizikas un matemātikas fakultātē
1970. – 1973. Aspirantūra Latvijas ZinātĦu Akadēmijā Fizikas
institūtā

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:
1979. Fizikas – matemātikas zinātĦu kandidāts 1992. Nostrificēts ėīmijas zinātĦu
doktora grāds, Dr. Chem. 2008. Latvijas Universitātes vadošais pētnieks Nodarbošanās:
1973.-1990. LZA Neorganiskās ėīmijas institūta jaunākais zinātniskais
līdzstrādnieks, vecākais zinātniskais līdzstrādnieks, laboratorijas vadītājs,
direktora vietnieks zinātniskajā darbā
1990.-1995. LR Augstākās Padomes deputāts, 5.Saeimas deputāts,
1993.–1995. Izglītības un zinātnes ministrs
1995. -2003. Eiropas integrācijas biroja direktors, padomnieks
1998. –
Valdes priekšsēdētājs, SIA „Eirokonsultants”
2000. –
LU Ekonomikas un vadības fakultātes Eiropas studiju
maăistru programmas stundu lektors, docenta v.i., vadošais pētnieks
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:
Līdz 1990. gadam aptuveni 80 zinātnisku rakstu eksperimentālā fizikā, fizikālā un analītiskā ėīmijā.

-

Vaivads J. Northern Dimension. 3-Year Experience and Challenge for Latvia, The 6th
Nordic-Baltic Conference in Regional Science “Nordic-Baltic Sea Region on the Eve
of the 21th Century”, 2000, Rīga. – 163.-172.lpp.
Vaivads J., A.Dimants, Ž.OzoliĦa, L.KrieviĦa. Latvija Eiropas Savienībā. Kāpēc? –
R:Apgāds “Izglītība”, 1999, atk.izd.2001. – 80 lpp.
Vaivads J. Eiropas Savienības paplašināšanās. – R: Apgāds “Izglītība”, 2001.- 32 lpp.
Vaivads J. Nicas galotĦu tikšanās – jauna pieredze Latvijai. Latvija un Eiropas
Savienība. 2001, Nr.19, 10. – 14. lpp.
Vaivads J. Valstu sadarbības modeĜi Eiropas Savienībā. Latvija Eiropas Savienībā.
Nr.5. 2007. gada marts, 36. – 38. lpp.
Biruta Sloka, Gatis Kristaps, Juris Dzelme, Jānis Vaivads. Correspondence of
Professional and Higher Education Programmes to Labour Market Requirements in
Latvia. In press.

Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos (ieskaitot pirms 1990.g.) ~ 60
Konferenču tēzes
~ 40
Zinātniski pētnieciskā darbība:
1973. – 1990. Plazmā sintezētu ultradispersu grūti kūstošu savienojumu fizikāli ėīmisko
īpašību analīze.
1999.Latvijas integrācija un dalība Eiropas Savienībā
Pirmais Pasaules Latviešu zinātnieku kongresa 1991.gada jūlijs. Organizācijas komitejas un
programmas komitejas loceklis.
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Programmas komitejas un Rīcības komitejas loceklis starptautiskajai konferencei
“Investment in Energy in the Baltic Sea Region”, Rīga, 6-8, 04, 1999. Enerăijas piegādes
drošība Baltijas jūras reăionā Eiropas Savienības paplašināšanās kontekstā. Ministru
konference. Eiropas Komisija. Latvijas Republikas Ministru kabinets. Organizācijas darba
grupas loceklis. 26.-27.09.2002.
Akadēmiskie kursi:
ES vadība un institūcijas. Latvijas
integrācijas procesa aktuālās tēmas

A daĜa

4 KP

Sagatavots e-kurss „Eiropas Savienība. Teorija un prakse”
Papildus ziĦas par profesionālo darbību: LU
EVF Domes loceklis
Darbs studiju programmas padomē: LU Ekonomikas un vadības fakultāte. Eiropas studiju
maăistru programmas padome. Padomes loceklis.
Žurnāla „Latvija Eiropas Savienībā” redkolēăijas loceklis
Eiropas Savienības informācijas aăentūras Konsultatīvās padomes priekšsēdētājs
The Political Sciences and European Studies curriculum assessment in: Klaipeda University,
Military Academy of Lithuania, Vilnius University, Vytautas Magnus University; ekspertu
komisijas loceklis (2007. g.)
(paraksts) /J.Vaivads/
2009. gada 14.janvāris
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Dr.iur. GaĜinas Žukovas
dzīves un darba gājums
(curriculum vitae)
Dzimšanas gads:

1975.

Izglītība:
1999. - 2003. EIROPAS UNIVERSITĀTES INSTITŪTS (Florence, Itālija) TiesībzinātĦu doctora grāds (Ph.D. of laws) 1998. - 1999.
EKSETERAS UNIVERSITĀTE (Lielbritānija) – maăistra
grāds Eiropas tiesībās (L.L.M in European Legal Studies) 1996. 1998. LATVIJAS UNIVERSITĀTES JURIDISKĀ FAKULTĀTES
STARPTAUTISKO UN JŪRAS TIESĪBU KATEDRA –
nepabeigtas maăistrantūras studijas (studijas turpinās
Lielbritānijā) 1992. - 1996. LATVIJAS UNIVERSITĀTES
JURIDISKĀ FAKULTĀTE TiesībzinātĦu bakalaura grāds
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:
Tiesību zinātĦu doktore
2006 – pašlaik Asoc.profesore Rīgas Juridiskajā augstskolā
Nodarbošanās:
2006. - pašlaik
RĪGAS JURIDISKĀ AUGSTKOLA - Asociētā profesore
Starptautiskajās ekonomiskajās tiesībās un strīdu noregulēšanā
2005. - 2006.
JĒLAS UNIVERSITĀTE, ASV - Viespētniece
2004. – pašlaik
2003. - 2005.
2001. - 2002.
2000. - 2001.

1997. - 1998.
1996. - 1997.

LATVIJAS UNIVERSITĀTES EIROPAS UN SABIEDRĪBAS
ATTĪSTĪBAS STUDIJU AKADĒMISKAIS CENTRS (Rīga,
Latvija) – Centra partnere, lektore Eiropas tiesībās
EIROPAS
KOPIENU
TIESAS
TULKOŠANAS
DEPARTAMENTS (Luksemburga).
EIROPAS KOMISIJAS TIRDZNIECĪBAS
ĂENERĀLDIREKTORĀTS (Brisele, BeĜăija) – Tirdzniecības
analīzes nodaĜas praktikante
ROBERTA ŠŪMANA AUGSTSKOLAS STUDIJU CENTRS
(Eiropas Universitātes institūts, Florence, Itālija) - Profesora
asistente. Darbs pie pētījuma „Competitiveness and EU
Enlargement”
EIROPAS INTEGRĀCIJAS BIROJS (Rīga, Latvija) Likumdošanas saskaĦošanas nodaĜas vecākā referente
LYSOFORM BALTICUM LTD. (Rīga, Latvija) - juriste
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:

1. „Free Trade in Goods Between the EU and its Candidate States: The case of Latvia”,
LATVIJAS VĒSTNESIS, 2004.
2. Šėīrējtiesu likumprojekts - kāds tas būs?, Jurista Vārds, 2008.
3. Report on Latvia, in A. Lazowski (ed.), Barve New World: Application of EULaw in the New
Member States, T.M.C. Asser Press & CUP (forthcoming)
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Zinātniski pētnieciskā darbība:
1999.-2003. Eiropas Savenības tirdzniecība ar trešajām valstīm
ES tirdzniecība ar kandidātvalstīm
2005.- 2006. ES-ASV tirdzniecības regulējums
2006.- 2007. PTO in iestāšanās sarunas
Akadēmiskie kursi:
1.Eiropas tiesitas I – līgumi un institūcijas
2.Eiropas Savienības tiesības I – Eiropas Savienība s
tiesību attīstības aktuālie aspekti

AdaĜa

2 KP

AdaĜa

2 KP

Papildus ziĦas par profesionālo darbību:
Starptautisko ekonomisko tiesību asociācijas dibināšanas komitejas locekle
Amerikas starptautisko tiesību sabiedrības locekle
Eksperte projektā “"CONSTITUTION OF EUROPE RATIFICATION PROJECT",
(Māstrihtas Universitātes projekts)
Association for the Advancement of Baltic Studies (AABS) locekle
“Alumni Britanni AE” un EUI Alumni locekle
(paraksts) /G.Žukova/
2009. gada 22.janvāris
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Dr.iur. cand, Esmeraldas Balodes-Burakas
dzīves un darba gājums
(curriculum vitae)
Dzimšanas gads:

1977.

Izglītība:

1995.-2000.
2001.-2002.

2005.-

Studijas LU Juridiskajā fakultātē, LL.B
Maăistratūra Rīgas Juridiskās augstskolas un
Kopenhāgenas Biznesa skolas Eiropas savienības tiesību
programmā, LL.M Eiropas Savienības tiesībās
Doktorantūra LU Juridiskajā fakultātē, Dr.iur.cand.

Nodarbošanās:
1998.-2000.

Juriste LR Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas
lietu pārvaldē 2000.-2003. Padomniece Eiropas
Savienības tiesībās LR Eiropas
integrācijas birojā 2004.-2008. Departamenta
direktore, LR Ministru kabineta pastāvīgā
pārstāve Eiropas Kopienu Tiesā
2008.Juriste zvērinātu advokātu birojā „bnt Klauberg
Krauklis”
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:
1. L.Medin, M.Brizgo (red.) “Komentāri Pievienošanās Eiropas Savienībai līgumam”;
Tiesu namu aăentūra, 2003.
2. E.Balode, Nacionālais ziĦojums “European Union and European Competition Law
and Policy: The Reform of Competition Law Enforcement”, “European Union and
European Competition Law and Policy: The Reform of Competition Law Enforcement
- will it work”, FIDE National Reports; Cambridge Universitv Press, 2004.
3. E.Balode, “Konstitucionālais līgums - ko, kad un ja vispār?” www.politika.lv,
14.09.2004.
4. LR Ārlietu ministrija sadarbībā ar ZiemeĜvalstu Padomi un Valsts administrācijas
skolu, LR Rokasgrāmata ierēdĦiem praktiskam darbam ar Eiropas Savienības
jautājumiem, www.mfa.gov.lv, 2006.
5. EBalode-Buraka, European Court of Justice on Lavai and Viking Line: the Latvian
Interpretation, Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland, 4/2008, pp.477479.
6. EBalode-Buraka, I.Indriksone, Wind energy in Latvia, ZiemeĜvalstu padome sadarbībā
ar Stokholmas Ekonomikas augstskolu (SSE Riga) un Rīgas Juridisko augstskolu,
2008.
7. EBalode-Buraka, A.Kruse, Economic Freedoms versus Right to Strike: Lavai and
Viking Line, European Institute of Public Administration, 2008.
8. J.Briede (red.), Komentāri LR Administratīvā procesa likumam, Tiesu namu aăentūra,
sagat.
Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos
Konferenču tēzes

2
3
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Zinātniski pētnieciskā darbība:
1999.-2000. Tiesības uz personas (uz)vārdu.
2005.Valsts atbildība pret indivīdu par Eiropas tiesību pārkāpumu.
2008.
Moderatore diskusijai The Marėēts: Integration through the Courts Rīgas
Juridiskās augstskolas jubilejas konferencē EU-learning: Democracy through
Law: Ten years RGSL. Four Years of EU Membership.
Akadēmiskie kursi:
Eiropas Savienības tiesības I: Līgumi un institūcijas

AdaĜa

2 KP

Papildus ziĦas par profesionālo darbību:
Latvijas Eiropas Savienības tiesību asociācijas dibinātāja un locekle, valdes priekšsēdētāja
(2005.-2008.).
Eiropas Kustības Latvijā organizētās aptaujas „Gada Jaunais Eiropietis uzvarētāja” (2005.)
Žurnāla „Latvija Eiropas Savienībā” redakcijas padomes locekle.

(paraksts) /E.Balode-Buraka/
2009. gada 7.janvāris
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Dr.iur Kristīnes Dupates
dzīves un darba gājums
(curriculum vitae)

Izglītība:

1995-2001 LU Juridiskā fakultāte, juriste
2001-2002 Rīgas Juridiskā Augstskola, Sociālo zinātĦu maăistra grāds
tiesību zinātnē 2003 – 2006 LU Juridiskā fakultāte,
Doktora grāds tiesību zinātnē

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:
2007.
Tiesību zinātĦu doktors
Nodarbošanās:
2008. – līdz šim
Diskriminācijas novēršanas departamenta vadītāja
Tiesībsarga birojā
2007. – līdz šim lektore Latvijas Universitātē
2005. – līdz šim docente SIA „Juridiskā koledža”
2005. – līdz šim
Eiropas Kopienas Iniciatīvas programmas projekta
„Sargā sevi, sargā māsas” tiesību politikas eksperte
resursu centrā sievietēm „Marta”
2007. - 2008. 2005. - Direktora padomniece Juridiskās palīdzības
administrācijā
2007.
Eiropas Kopienas Iniciatīvas programmas EQUAL
projekta „Atvērtu darba tirgu sievietēm” tiesību eksperts
Valsts Cilvēktiesību birojā
2005. - 2007.
Eiropas Kopienas Iniciatīvas programmas EQUAL
projekta „Atvērtu darba tirgu sievietēm” eksperts jomā sievietes drošība resursu centrā sievietēm „Marta”
2005. - 2006.
Eiropas Sociālā fonda Nacionālās programmas projekta
Nr.VPD1/ESF/NVA/04NP/3.1.4./007 „Kapacitātes
stiprināšana nodarbinātības un dzimumu līdztiesības
politikas izstrādē un ieviešanā iesaistītajām institūcijām”
eksperts Labklājības ministrijā
1995. - 2004.
BOVAS „Privatizācijas aăentūra”, kopš 2000.gada Nozīmīgākās zinātniskās
jurista palīgs, kopš 2001.gada – vecākais speciālists –
publikācijas un mācību literatūra: juriskonsults
Mācību līdzekĜi
„ES nodarbinātības politika,
darba tirgus un dzimumu
līdztiesības jautājumi”, autoru
kolektīvs Agnese Gaile, Daiga IvsiĦa, Grieta Tentere, Guna Sprinovska, Gundega Rupenheite,
Ilgvars Forands, Ivars Eglājs, Iveta Apine, Karīna Brikmane, Kristaps Petermanis, Kristīne
Dupate, Mareks Niklass, Ritvars Briska, Valija Ulmane, ISBN 9984-569-53-5, LM, 2005,
Rīga, I daĜa 143.lpp, II daĜa 172
„ES diskriminācijas novēršanas tiesību piemērošana Latvijas tiesu praksē”, Tiesībsarga
birojs, autore K.Dupate, 2007, Rīga
Informatīvais izdevums:
„Dzimumu līdztiesība: Kas jāĦem vērā darba attiecībās”, Kristīne Dupate, Labklājības
ministrija, Rīga, 2005.gads, 2 lapas
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Publikācijas:
- „Dzimumu līdztiesība ES un robi Latvijas likumos” (interneta portāli www.politika.lv,
www.delfi.lv // 31.08.2004., 04.09.2004.)
- „Par atsevišėi Darba likuma un sociālās likumdošanas normu neatbilstību ES tiesībām”
(laikraksts „Latvijas Vēstnesis”, „Jurista Vārds”//21.09.2004.)
- „Par tiesas spriedumu Santa lietā” (laikraksts „Latvijas Vēstnesis” „Jurista Vārds”,
19.07.2005., Nr.26(381))
- „Vai pastāv „sieviešu” un „vīriešu” darbi”, (laikraksts „Latvijas Vēstnesis” „Jurista
Vārds”, 31.01.2006., Nr.5(408))
- „Grūtnieču atlaišanas ierobežojumi”, (laikraksts „Latvijas Vēstnesis” „Jurista Vārds”,
05.12..2006., Nr.48(451))
- „Par atsevišėiem jēdziena „diskriminācija” nozīmes un satura aspektiem un līdztiesības
nodrošināšanu”, (Likums un Tiesības, 2006.gada decembris, Nr.12 (88), 2007.gada
janvāris, Nr.1(89))
- „EC Anti-discirmination law: Promotion of Human Rights or Economic Interests?”, „The
Third Year within the European Union: Topical Problems in Managment of Economics
and Law”, zinātniskie redaktori Tālavs Jundzis, Viktoras Justickis, Boriss Heimanis,
Juridiskā Koledža, Rīga, 2007
- "Valsts kompensācijas noziedzīgos nodarījumos cietušajiem", (laikraksts "Latvijas
Vēstnesis", "Jurista Vārds", 11.09.2007., Nr.37(490)
- „Ăimenes – de jure un de facto”, līdzautore Aivita PutniĦa, interneta portāls
www.politika.lv, 29.01.2008., http://www.politika.lv/print.php?id=15045
Zinātniski pētnieciskā darbība:
1. Pētījums „Vardarbības ăimenē tiesiskais regulējums Latvijā un tā atbilstība starptautiskajiem
tiesību aktiem”, pasūtītājs - Pasaules Veselības organizācijai, 2007.gada jūnijs - septembris
2. Pētījums „Latvijas tiesiskais regulējums biomedicīnas jomā un tā atbilstība starptautiskajiem
tiesību aktiem”, LU projekts, 2007.gada jūnijs - oktobris
Akadēmiskie kursi:
Eiropas Savienības likumdošanas harmonizācija

A daĜa

2KP

(paraksts) /K.Dupate/
2009. gada 10.janvāris
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Mag.soc.sc., Dainas Eberšteinas
dzīves un darba gājums
(curriculum vitae)
Dzimšanas gads:

1975.

Izglītība:

1993.-1999.

Studijas LU Svešvalodu fakultāte, vācu filoloăija,
humanitāro zinātĦu bakalaurs filoloăijā.
1999.-2002. Studijas LU Juridiskajā fakultātē, profesionālā tiesību
zinātĦu programma.
2002.-2007. Maăistratūra LU Ekonomikas un vadības fakultātes
Eiropas studiju maăistra studiju programma, sociālo
zinātĦu maăistra grāds Eiropas studijās.
2008.Doktorantūra LU Ekonomikas un vadības fakultātē

Nodarbošanās:
Mentore, Hāgenas Tālmācības Universitātes (Vācija)
centrs Rīgā.
Vecākā referente, LR Ekonomikas ministrija, Ārējo
1998.-2003. ekonomisko attiecību un tirdzniecības politikas
departaments, Tirdzniecības līgumu nodaĜa.
Praktikante Vācijas parlamenta (Bundestāga) FDP
2001.-2002. deputātes Birgit Homburger birojā Berlīnē (Vācija).
Vadītāja vietniece, LR Ekonomikas ministrija, Ārējo
2003.-2004. ekonomisko attiecību un tirdzniecības politikas
departaments, Tirdzniecības līgumu nodaĜa.
Nozares padomniece –LR Ekonomikas ministrijas
2004.-2007. specializētais atašejs enerăētikas un tirgus aizsardzības
jautājumos, LR Pastāvīgā pārstāvniecība Eiropas
Savienībā Briselē (BeĜăija).
Doktorantu kolokvija zinātniskā sekretāre, Latvijas
2007.Universitātes Eiropas un sabiedrības attīstības studiju
akadēmiskā centra Žana Monē katedra.
Lektore, LU Ekonomikas un vadības fakultātes Eiropas
2008.-2008.- studiju maăistra studiju programma.
Vadītāja, LR Ekonomikas ministrija, Enerăētikas
Nozīmīgākās zinātniskās
Atjaunojamo
energoresursu
un
publikācijas un mācību literatūra: departaments,
koăenerācijas nodaĜa.
“Renewable Energy in Latvia”,
nodaĜa (šobrīd tiek gatavota) Eiropas
Komisijas grāmatas projektam “A
compendium on EU 27 renewable
energy laws and related regulations”. Grāmatu plānots izdot 2009.gadā.
“Likumdošana atjaunojamo energoresursu atbalstam Eiropas Savienībā un Latvijā”, raksts
publicēts 10.2008. Būvniecības, enerăētikas un mājokĜu aăentūras brošūrā “Atjaunojamo
energoresursu potenciāls Latvijā”, 52.-55.lpp.
“Promotion of Use of Renewable Energy in the European Union and Latvia: Challenges and
Opportunities”. Publikācija prezentēta 4.starptautiskajā konferencē “Baltie Business and
Socio-Economic Developmenf Rīgā, 30.09.2008 - 2.10.2008.
1997.-1998.

•

•

•
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Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos
Konferenču tēzes

2 + 1 (tiek gatavots)
2

Zinātniski pētnieciskā darbība:
2008.
Atjaunojamo energoresursu politika Latvijā, Ebersvaldes Tehniskās
augstskolas pētniecības projekts un seminārs „Biomass and Bioenergy
Potentials in Germany, Poland and Baltie Countries” reăionālā biomasas
potenciāla izpētes projekta ietvaros (Horina, Vācija), 05.2008.
Akadēmiskie kursi:
Eiropas integrācijas teorijas - politiskie aspekti un prakse A daĜa

2 KP

Papildus ziĦas par profesionālo darbību:
Dalība Eiropas Studiju tīkla SENT (Network of European Studies) Ăenerālās Asamblejas
pirmajā sanāksmē (Forli, Itālija), 03.2008
Dalība TUNING projekta Sociālo zinātĦu sektora ietvara pirmajā sanāksmē (Bilbao, Spānija),
12.2008.

(paraksts) /D.Eberšteina/

2009. gada 17.janvāris
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Mag.iur. Jura Gromova
dzīves un darba gājums (curriculum vitae) Dzimšanas
gads: 1976.g. Izglītība:
09/1994-01/1999
07/1999-07/2000
09/2000- pašlaik

Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte,
Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte,
Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte, Doktorantūra starptautiskajās
tiesībās

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:
1999.g.
2000.g.

jurists
maăistrs tiesību zinātnē

No 2001.g.

Latvijas Universitātes doktorants

Nodarbošanās:
1997.-1998.gg.

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Juridiskās daĜas vadītājs

1998.-2000.gg

Eiropas integrācijas biroja Sektorpolitiku departamenta vecākais
referents 2000.-2003.gg.
Eiropas integrācijas biroja
Sektorpolitiku departamenta vadītāja
vietnieks
2003.-2004.gg.
Eiropas lietu biroja konsultants
2004.-2005.gg.

Advokāta E.RadziĦa biroja jurists

2005.-2008.gg.
No 2001.g.patreiz

Dānijas Valsts Administrācijas skolas lektors
Latvijas Universitātes pasniedzējs

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:
Mācību literatūra
1. Cilvēku tirdzniecības apkarošanas tiesiskais regulējums, IOM, Rīga, 2008.g.
2. J.Gromovs, D.Paegle, “Rokasgrāmata darbam ar patvēruma meklētājiem”, IOM, Rīga, 2006,
3. J.Gromovs, (līdzautors),”Cilvēku tirdzniecības noziegumu izmeklēšanas metodoloăija”, IOM,
2007.g.
4. J.Gromovs, “The compendium of the international law instruments on the use of security
features and biometric identifiers in passports and travel documents, residence permits and the
short-term visas” (introduction by J.Gromovs, compilation by J.Gromovs), (publicēts krievu
un angĜu valodā), IOM, Minsk, 2008.
Zinātniskās publikācijas
1. J.Gromovs, “Irregular Migration to Latvia”, “Managing Migration in the Baltic States in the
framework of EU Enlargement Process”, International Organization for Migration, Regional
Office for the Baltic and Nordic States, 2000.
2. Juris Gromovs, Edvards Kušners, “Treaty reform and enlargement: a Latvian perspective”,
“Treaty of Nice explained” edit. By M.Bond and K.Feus, The Federal Trust for Education and
Research, Kogan Page, London, November 2001;
131

3. J.Gromovs, “Läti õigusterminoloogia vāljatootamine Euroopa Liiduga liitumise protsessis”,
Õiguskeel nr.5, Tallinn, 2002.
4. J. Gromovs, Eiropas Savienības tiesību ieviešanas problēmas Latvijā - regulu piemērošanas
aspekti, Latvijas Universitāte, 2003;
5. 10.rpoMOBC, "MeHefl>KMeHT B paGoTe IĜempa ropHflHHecKOH noMOUĜu H npaKTHKu
K)pHAHHecKoro (ėaicvjībTeTa JlaTBuucicoro yHHBepcHTCTa", TioMeHbCKHH VHHBepcHTer,
2003;
6. J.Gromovs, L’adhēsion de la Letonie ā L’Union europēenne:consēquences sur la politique
migratoire, la politique de contrôle de frontiērs et la politique d’asile, Migrations Societe, vol
16, nr.92, mars-avril 2004;
7. J. Gromovs, “Latvia’s EU Accession and the Russian Border”, “Soft Or Hard Borders?:
Managing The Divide In An Enlarged Europe”, ed. By Joan DeBardeleben, Ashgate, 2005.
8. J.Gromovs, “Starptautiska tiesiskā un Eiropas Savienības regulējuma ietekme uz Latvijas
tiesību aktiem patvēruma meklētāju un bēgĜu aizsardzības jomā”, „Tiesību harmonizācijas
Baltijas jūras reăionā 20.-21.gadsimta mijā”, Latvijas Universitāte, Rīga, 2006.g.;
9. J.Gromovs, I.Pribvtkova, “Migration Trends 2004-2006 - Söderköping Process Countries”,
Cross-Border Cooperation Process Secretariat (2 atsevišėās publikācijas tika publicētas angĜu
un krievu valodā), Söderköping Process secretariat, Kyiv, 2007.
10. J.Gromovs, “Visa facilitation regime with the European Union - legal basis and the
conditions”, Georgian Law Review, Volume 11, nr.l, 2008, pp. 5-25.
Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos
Konferenču tēzes

33
19

Zinātniski pētnieciskā darbība:
1) Nacionālais ziĦotājs Odysseus Akadēmiskā tīkla juridiskajām studijām imigrācijas un
patvēruma jomā 2007.-2008.gg. veiktajam pētījumam par 4 patvēruma tiesību direktīvu
ieviešanu Latvijas Republikā,
2) Nacionālais ziĦotājs Odysseus Akadēmiskā tīkla juridiskajām studijām imigrācijas un
patvēruma jomā 2006.g. veiktajam pētījumam par Padomes direktīvas 2003/9/EK ar ko
nosaka obligātos standartus patvēruma meklētāju uzĦemšanai, ieviešanu Latvijas Republikā,
3) Nacionālais ziĦotājs 2006.g. veiktajam pētījumam par 3 darba tiesību direktīvu ieviešanu
Latvijā
Akadēmiskie kursi:
1. “Eiropas Savienības tiesības I”
2. „Eiropas Savienības tiesības II”

A daĜa
A daĜa

2 KP
4 KP

Papildus ziĦas par profesionālo darbību:
• Odysseus Akadēmiskā tīkla juridiskajām studijām imigrācijas un patvēruma jomā
(Odysseus Academic Network for Legal Studies on Immigration and Asylum) loceklis,
• Ir bijis LZA Terminoloăijas komisijas Juridiskās apakškomisijas līdzpriekšsēdētājs;
• Ir bijis Latvijas Republikas iestāšanās Eiropas Savienībā līguma projekta izstrādes
juridiskā starpnozaru darba grupas loceklis
• Ir bijis Latvijas pārstāvis Eiropas Padomes Eiropas migrācijas komitejā (CDMG) un
Eiropas Padomes ekspertu komitejas par studentu migrantu juridisku statusu (MG-ST/E)
līdzpriekšsēdētājs;
• No 28.02.2002. - 2004.g. ir bijis Eiropas Padomes Komitejas migrācijas stratēăijas
ieviešanai līdzpriekšsēdētājs;
(paraksts) J.Gromovs
2009. gada 6.janvāris
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MAES7, Česlava Gržibovska
dzīves un darba gājums
(curriculum vitae)
Dzimšanas gads:
Izglītība:

1981.
1999.-2003. Bakalaura līmeĦa studijas LU Ekonomikas
un vadības fakultātē (bakalaura grāds sociālajās
zinātnēs)
2004.-2005. Maăistra līmeĦa studijas Bāzeles Universitātes Eiropas
Institūtā, Šveicē (MAES1 grāds)
2006. Studijas LU Ekonomikas un vadības fakultātē,
doktorantūrā

Nodarbošanās:
2004. 2002. Fulbright profesora asistents LU Ekonomikas un
vadības fakultātē
LR Ekonomikas ministrija,
Tautsaimniecības struktūrpolitikas departamenta
Makroekonomiskās analīzes un prognožu nodaĜa
2005. Stundu pasniedzējs LU Ekonomikas un
vadības fakultātes Starptautisko ekonomisko
attiecību katedrā, Eiropas studiju maăistra programmā
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:
- Gržibovskis Č.: “Education Expenditures in the Developed Countries and in Latvia”,
in Severin Daum, Tomas Krůta (eds.), Charles Universitv in Prague, The Karolinum
Press, Prague, 2003, 119.-125.lpp.
- Gržibovskis Č.: “Latvia Towards the European Monetarv Union: Stabilization and
Perspectives”, in Thilo Bodenstein, Michael Bolle (eds.) “After Eastward
Enlargement: Political Economv Perspectives on a New Europe”, Berliner
Wissenschafts-Verlag, Berlin, 2006, 167.-186.lpp.
- Gržibovskis Č.: “Euro Introduction in the Baltie States: to be or not to be?”, in
“European Union Enlargement of 2004 and Bevond: Responding to the Political,
Legal and Socio-Economic Challenges”, Universitv of Latvia, Riga, 2006, 201.219.lpp.
- Gržibovskis Č.: “What is Right and What is Wrong in the Lisbon Process?” in “Third
Year within the European Union: Topical Problems in Management of Economics
and Law”, Latvian Academv of Science, Riga, 17.-39.lpp.
- Gržibovskis Č.: “Politics and Economics of the Lisbon Strategy: Which of the Two
Comes First?”, in the book: “The Recent Development of the EU: Challenges and
Experience”, 3rd seientifie volume, Klaipēda Universitv, Klaipēda, 2007, 150.157.lpp.
- Gržibovskis Č.: “Where Does the Lisbon Strategv Lead the Baltie States?” - “Baltie
Futures”, Universitv of Latvia, Facultv of Social Sciences, Riga, 2007.
- Gržibovskis Č.: “Key Challenges for the Further Convergence of the Baltie States”,
in the book: “Modelling the European Future: Integrating the Old and the New”,
Klaipēda Universitv, Klaipēda, 2008, 16.-27.lpp.

MAES – Master of Advanced European Studies
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- Gržibovskis Č.: “Implementation of the Macroeconomic Stabilization Reforms in
Latvia: Analysis and Future Prospects”, paper for the 4th interntational conference
„Baltic Business and Socio-Economic Development”, University of Latvia, Riga,
September 30 – October 2, 2008.
Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos
Konferenču tēzes

12
9

Zinātniski pētnieciskā darbība:
2000.-2001. Pētnieks-asistents LU Eirofakultātē
2006.
Dalība Latvijas Universitātes pētnieciskajā projektā:
“Starpdisciplinārās un daudzdisciplināras augstākās izglītības un pētniecības
stiprināšana Latvijā”. 2007.-2008. Dalība Latvijas
Universitātes pētnieciskajā projektā:
“Interdisciplinary approach to assess the impact of the European Innovation
Policy and Common Energy Policy on the competitiveness and sustainable
development of Latvia”.
Akadēmiskie kursi:
Baltijas valstu ekonomika

B daĜa

2 KP

(paraksts) /Č.Gržibovskis/
2009. gada 8.janvāris
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Dr.ekon. Artjoms IvĜevs
dzīves un darba gājums
(curriculum vitae)
Dzimšanas gads:
Izglītība:

1979.
1997.-2001. Bakalaura grāds, Analītiskā ekonomika
LU Ekonomikas fakultāte
2001.-2002. Master’s Degree in Macroeconomics and Development
University of Aix-Marseilles II, France
2002.-2006. PhD in Economics,
University of Aix-Marseilles II, France

Nodarbošanās:
2000. – 2001. Vecākais referents
Latvijas Republikas Ārlietu Ministrija
Eiropas Savienības departaments
2001.

Research Assistant, Civil Service Research Project,
University of Latvia

2003. – 2005. Teaching Assistant in Macroeconomics,
University of Aix-Marseilles II
2008.

Tutoring Fellow in International Trade Policy,
University of Nottingham

2008.

Vieslektors, Eiropas Ekonomiskā Integrācijas kurss,
Eiropas Studiju Programma, LU

03/2007.-...

Research Fellow
Centrē for Research on Globalisation and Economic
Policy, University of Nottingham

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas:
1. (2008) "Serving Whom? Civil Service Reform in Select Eastern European Countries",
with A. Belova and R. King, forthcoming in "Administrative set-up and approaches to
reform in select countries: A civil service perspective", Icfai University Press
2. (2008) “The Brain Drain, FDI and Trade: Channels and Evidence” (with J. de Melo),
GEP Research Paper 08/40 & CEPR Discussion Paper 7002
3. (2008) “Intergenerational Transmission of “Migration Capital” and the Decision to
Emigrate” (with R. King), GEP Research Paper 08/26
4. (2008) “Are ethnic minorities more likely to emigrate: evidence from Latvia”, GEP
Research Paper 08/11
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5. (2007) “Eastern Europe between emigration and immigration: causes, obstacles and
implications of simultaneous migration flows”, a paper prepared for 5th International
Workshop of the Network “Strategic Elites and EU Enlargement,” Vienna, Austria
6. (2006) “Migration and foreign direct investment in the globalization context: the case
of a small open economy” published in “European Union Enlargement of 2004 and
Beyond: Responding to the Political, Legal and Socio-Economic Challenges”,
University of Latvia
Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos
Konferenču tēzes

3
5

Zinātniski pētnieciskā darbība:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

January 2009, 2nd Conference of the “Transnationality of Migrants” network, Louvain-laNeuve, Belgium
September 2008, 10th Annual Conference of the European Trade Study Group, University
of Warsaw, Poland
June 2008, “Migration and Development”, University of Lille, France
June 2008, XXII Annual Conference of the European Society for Population Economics,
UCL
April 2008, Scottish Economic Society 7th Annual Conference, Perth, UK
October 2007, lst Conference of the “Transnationality of Migrants” network, Riga, Latvia
October 2007, GEP Conference on Globalization and Migration, Nottingham, UK
September 2007, “Migration and People Movement in Europe: Threat or Benefit?” 5th
International Workshop of the Network “Strategic Elites and EU Enlargement,” Vienna,
Austria
September 2007, “Migration and Development”, Moscow State University
June 2007, “Towards an Ageing and Globalizing Europe: Challenges for the European
Social Model(s)”, 4th EUROFRAME Conference, Bologna, Italy
May 2007, “Labour Market and Demographic Change”, Rostock, Germany
April 2006,”European Union Enlargement of 2004 and Beyond: Responding to the
Political, Legal and Socio-Economic Challenges”, Riga, Latvia
March 2006, ”Immigration: Impacts, Integration and Intergenerational Issues”, UCL,
London, UK
January 2006, “International Flows of Goods, Capital and People: Implications for
Development and Competitiveness”, Milan, Italy
October 2005, “Institutions and Policies for the New Europe”, Siena, Italy

Akadēmiskie kursi:
1. Ekonomikskā integrācija Eiropas Savienībā

A daĜa

4 KP

Papildus ziĦas par profesionālo darbību:
Vieslekcijas (invited seminar talks):
- January 2009, University of Aachen, Germany
- October 2007, University of Geneva, Switzerland
(paraksts) /A.IvĜevs/
2009. gada 15.janvāris

136

Dr.sc. agr. Ainara Nābela-Šneidera
dzīves un darba gājums
(curriculum vitae)
Dzimšanas gads:
Izglītība:

1959.
1977.-1982.
1984.-1988.

Studijas Latvijas Lauksaimniecības akadēmijā
Aspirantūra Latvijas Lauksaimniecības universitātē
Lauksaimniecības fakultātē
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:
1988.
Lauksaimniecības zinātĦu kandidāts
1992.
Lauksaimniecības zinātĦu doktors, Dr.sc.agr.
Nodarbošanās:
1982.-1985. vecākais speciālists, aspirants LLA mācību un pētījumu
saimniecībā „Vecauce” 1985.-1995. lektors LLU
Lauksaimniecības fakultātē 1988.-1991. dekāns LLU Kvalifikācijas
celšanas fakultātē 1988.-1989. TV diktors-komentētājs Latvijas TV
un radio 1995.-1998. LR Ministru kabineta padomnieks, LR Valsts
kanceleja 1998.-2000. ES integrācijas nodaĜas vadītāja vietnieks
Zemkopības
ministrijā 2000.–2005. Meža politikas departamenta
direktora vietnieks
Zemkopības ministrijā
2005. –
Starptautisko attiecību nodaĜas vadītājs Zemkopības
ministrijā
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:
- Nabels-Sneiders A. Healthy supplement for the herd // International Youth Camp on
Applied Ethology, Hungary 16 – 30 July 1989., Godollo, 1989. p. 286
- Nabels-Sneiders A. Influence of the Newborn Calf Keeping Technology on their
Productivity during the First Lactation // Seminar on Ecological Animal Husbandry,
dransfeld, Germany, May 31- June 2, 1991., Gottingen, 1992
- Nabels-Sneiders A. Newborn Calf Keeping technology // International Youth Camp on
Applied Ethology, Hungary July 26 – August 8.1992., Godollo, 1992. p. 219 – 222
- Nabels-Sneiders A. Latvian Brown cow breed using possibility in Western European
countries // Danmark – 1992 No 12-p 26
- Nābels-Šneiders Palīgmateriāls kursa projektu un diplomprojektu izstrādei: Lopkopības
ēku tehnoloăiskā projektēšana / LLU-Jelgava, 1995. – 96 lpp.
Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos
Konferenču tēzes

22
12

Zinātniski pētnieciskā darbība:
1984.-1988. Tehnoloăijas pilnveidošanas pētījumi piensaimniecības kompleksos
1994.-1995. Dzīvnieku uzvedības pētījumi un analīze Velsas universitātē, Lielbritānijā
2006.FAO Eiropas reăiona 25. konferences atbildīgais organizators
2008.ziĦojums starptautiskajā konferencē „Eiropas Savienība un tās starptautiskā
perspektīva” Brēmenē, Vācijā
2008.ziĦojums plenārsesijas atklāšanā 4. starptautiskajā LLU konferencē „Jaunas
dimensijas sabiedrības attīstībā”
137

Akadēmiskie kursi:
Latvijas lauksaimniecības politika ES kontekstā

B daĜa

2KP

Papildu ziĦas par profesionālo darbību:
Valsts Administrācijas skola, lektors.
Latvijas Lauksaimniecības universitāte, lektors.
Attīstības sadarbības politikas konsultatīvās padome (Ārlietu ministrija), loceklis.
Latvijas Starpvaldību komisiju darba grupu loceklis.
(paraksts) /A.Nābels-Šneiders/
2009. gada 14.janvāris
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M.Soc.Sc. Līgas Sondores
dzīves un darba gājums
(curriculum vitae)
Dzimšanas gads:

1980.

Izglītība:

no 2004.

LU Ekonomikas un vadības fakultāte, vadības zinātnes
doktorantūras programma 2002.-2004. LU
Ekonomikas un vadības fakultāte, Eiropas studiju
maăistra programma
1998.-2002. LU Sociālo zinātĦu fakultāte, Politikas zinātnes studiju
bakalaura programma
2001.
T.M.C.Asser Institute (Nīderlande) iegūts sertifikāts
Legal information speciālist

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:
2009.
Ekonomikas zinātĦu kandidāte
2004.
Sociālo zinātĦu maăistra grāds Eiropas studijās
(M.Soc.Sc.)
2002.
Sociālo zinātĦu bakalaura grāds politikas zinātnē
Nodarbošanās:
no 2007.
LU Ekonomikas un vadības fakultātes lektore 2007.2008. LU Eiropas un sabiedrības attīstības akadēmiskā centra
pētniece no 12.2007. Valsts reăionālās attīstības
aăentūras Starptautisko
projektu un komunikācijas nodaĜas vadītāja 2005.-2007.
Valsts reăionālās attīstības aăentūras Programmu
ieviešanas nodaĜas projektu vadītāja 2003.-2005.
Finanšu ministrijas ES un starptautisko lietu
departamenta vecākā referente 2000.-2003.
Eiropas integrācijas biroja projektu vadītāja
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:
- Sondore L.: „The Legal Framework of Access to EU Information” in King R.,
Muravska T.(eds.) „European Union Enlargement of 2004 and Beyond: Responding
to the Political, Legal and Socio-Economic Challenges”, University of Latvia, 2006,
87.-101.lpp.
- Sondore L.: „The Efficiency of the Public Sector Institutional and Administrative
aspects of Cohesion policy” (country report) in Reasearch „Study on the Potential
Needs of the New Member States”, 2005 http://www.eprc.strath.ac.uk
- Sondore L.: „Informācijas pieejamības Eiropas Savienības institūcijās tiesiskais
regulējums un resursi Internetā”. Eiropas Savienība, Integrācijas procesu apskats,
4(56), 2005
- Sondore L. (autors un redaktors): „Kur Internetā atrast informāciju par Eiropas
Savienību?”, Valsts kanceleja, 2004
Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos
Konferenču tēzes

7
15
139

Zinātniski pētnieciskā darbība:
01.2009. – 01.2011. Baltijas Jūras reăiona programmas projekts „BSR InnoReg –
Strengthening Innovation Governance in Baltic Nonmetropolitan
regions through transnational Cooperation” – projekta vadītāja,
eksperte 08.2006. – 06.2008. 6.ietvara programmas projekts
„Challenge and illuminate Regional
Creators and Unfold Societal Strength” – projekta vadītāja, eksperte
01.2006. – 12.2007. INTERREG IIIB projekts „VBN InnoReg – Strengthening VIA Baltica
Nordica Macro-Region Through Transnational Cooperation for
Regional Innovation Promotion” – projekta vadītāja, eksperte 09.2005.
– 08.2006. Eiropas Komisijas apstiprināts projekts „European Union Enlargement
of 2004 and Beyond: responding to the Political, Legal, Socioeconomic
Challenges” – projekta koordinatore, eksperte 02.2005. – 08.2005.
Eiropas Komisijas apstiprināts projekts „Study on the Potential Need of
the New Member States” – eksperte 06.2005. – 12.2005. LU
apstiprināts projekts „Starpdisciplināras un daudzdisciplināras
augstākās izglītības un pētniecības stiprināšana Latvijā” – pētniece 09.2004. – 01.2006. Eiropas Komisijas apstiprināts projekts „The Northern Dimensions
Network” – jaunais pētnieks
Akadēmiskie kursi:
1. Praktiskās pētniecības metodoloăijas seminārs I
2. Eiropas Savienības fondu un projektu vadība
3. Eiropas valstu reăionālā un sociālā politika

A daĜa
A daĜa
B daĜa

2KP
2KP
4KP

(paraksts) /L.Sondore/
2009. gada 14.janvāris
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Dr.ekon., prof. Enrico Tomasetti
dzīves un darba gājums
(curriculum vitae)
Dzimšanas gads:
Izglītība:
Universitāte)

1973.
2005.-2008.

PhD ekonomikā un sociālajās studijās (Urbino

2001.-2002.
1993.-1999.

Biznesa administrācijas maăistrs (Bocconi Universitāte)
Bakalaurs ekonomikā un finansēs (Ancona Universitāte)

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:
2008
Filosofijas doktors ekonomikā un sociālajās studijās
2002.
MBA
1999.
Ekonomikas doktors (saskaĦā ar Itālijas likumiem)
Nodarbošanās:
2005- pašlaik konultāciju kompānijas „Studio Tomasetti” īpašnieks
(www.studiotomasetti.com)
2008- pašlaik Latvijas Universitātes viesprofesors
2006- pašlaik Cluj Napoca Universitātes viesprofesors (Rumānija)
2006- pašlaik Urbino Universitātes pieaicinātais profesors (Itālija)
2003.- pašlaik Reăionālās attīstības aăentūras Sviluppo Marche
Inovācijas un Rūpniecības departamenta direktors
2001.-2003. Ficth ratings international, finanšu analītiėis
1999-2001.

Alviero Martini Fashion Group, finanšu revidents

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:
• E. Tomasetti, Il rapporto banca-impresa e il rating aziendale, Ed. Professionali
Didacom 2008
• E. Tomasetti, La valutazione degli investimenti aziendali, Ed. Professionali Didacom
2007
• E. Tomasetti, La valutazione d’azienda, Ed. Professionali Didacon, 2006
• E. Tomasetti, Il business plan e la valutazione degli investimenti, Ed. Professionali
Didacon, 2006
• E. Tomasetti, Il nuovo Accordo di Basilea 2 e l’impatto sulle imprese, Ed.
Professionali Didacon, 2005
• E. Tomasetti, Il check-up aziendale: l’analisi economico-finanziaria di un’azienda
attraverso gli indicatori di bilancio, Ed. Professionali Didacon, 2002
• E. Tomasetti: Il rendiconto finanziario: presupposti, costruzione, analisi e valutazione
dei risultati, Ed. Professionali Didacon, 2003
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•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

E. Tomasetti, La pianificazione finanziaria: la valutazione economico-finanziaria dei
progetti d’investimento e le forme di copertura del fabbisogno finanziario, Ed
Professionali Didacon, 2004
E. Tomasetti, Cluster policies in Europe: a comparative analysis, Includ, 2004
E. Tomasetti, The state of the art of financial system for SMEs in Hungary, Poland,
Romania and Bulgaria, Include 2004
E. Tomasetti, The competitive analysis of selected clusters in Hungary, Poland,
Romania and Bulgaria, Include 2004
E. Tomasetti, The strategic management of industrial clusters in the Marche Region,
Mumat Seminar, Università Cattolica del Sacro Cuore, July 2004
E. Tomasetti, The geo-marketing approach. A strategy to promote the economic
regional development, Includ Seminars in Poland, Romania and Bulgaria, 2004
E. Tomasetti, Innovation as a strategic key for competitiveness, Tecnopolis Seminar,
December 2004
E. Tomasetti, The industrial district system in Marche as a strategic model of social
and economic development: a mix of “industrial policy” and “enabling environment”,
OECD Conference, Trieste 2005
E. Tomasetti – I. Favaretto, The role of finace in the Italian cluster SMEs, Argomenti n.
24/2008
E. Tomasetti, A. Grepcka, F. Haveri, Globalisation and industrial cluster development:
an international comparison between Albania and the Marche region, International
Conference on Economic Development, Tirane, Albania, Sept 1-3 2008

Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos
Konferenču tēzes

34
26

Zinātniski pētnieciskā darbība:
2005.-2008. The impact of ERDF in the Marche region: approach, methodoly and results
2004.-2005. The competitive analysis of selected clusters in Hungary, Poland, Romania and
Bulgaria, 2001.-2003. The analysis of stock markets for SMEs in Europe: a
comparative analysis
Academic course:
European Union funds and Project management

A daĜa

32KP

Papildu ziĦas par profesionālo darbību:
Itālijas Ārlietu ministrijas pirms pievienošanās ES padomnieku tīkla loceklis
Brīvprātīgais darbs vietējā asinsdonoru asociācijā
Biznesa un finanšu konsultantu Nacionālās asociācijas loceklis
(paraksts) E.Tomasetti
2009. gada 25.janvāris
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3. pielikums
Studējošo, darba devēju
aptauju materiāli, anketu
paraugi

143

LATVIJAS UNIVERSITĀTES
Eiropas studiju maăistra studiju programmas
studējošo aptaujas anketa

CIENĪJAMO STUDENT!
Lai veiktu pasākumus studiju kvalitātes uzlabošanā, nepieciešams uzzināt Jūsu vērtējumu par
izvēlēto studiju programmu. Šī aptaujas anketa ir anonīma, un tās rezultāti tiks izmantoti vienīgi
apkopotā veidā.
Jau iepriekš pateicamies par piedalīšanos!
1. Studiju programma Eiropas studiju maăistra studiju programma
2. Studiju gads:
2.1.

□ 1. studiju gads;

2.2.

□ 2. studiju gads;

2.3.

□ 3.studiju gads.

3. Studiju forma:
3.1.

□ Pilna laika klātiene;

3.2.

□ Nepilna laika neklātiene.

Atzīmējiet (apvelkot attiecīgo ciparu), vai piekrītat šādiem apgalvojumiem:

4. Studiju kursu piedāvājums studiju
programmā
5. Studiju programmā piedāvāto studiju
kursu saturs
6. Studiju programmas noteikto A daĜas
kursu saturs
7. Izvēles iespējas starp B daĜas
kursiem
8. Pasniedzēju sagatavoto lekciju
kvalitāte
9. Studiju programmas piedāvātā iespēja
attīstīt pētnieciskās/ profesionālās prasmes un
iemaĦas
10. Studijās iegūtās prasmes strādāt ar
informāciju (izvērtēt, analizēt to)

Pilnībā
apmierina
1

Drīzāk
apmierina
2

Drīzāk
neapmierina
3

Pilnīgi
neapmierina
4

Nevaru
pateikt
5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5
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11. Studijās iegūtās prasmes publiski izklāstīt
informāciju, diskutēt un pamatot viedokli

1

2

3

4

5

12. Nodarbību plānojums pa nedēĜas
dienām
13. Nodarbību plānojums pa
semestriem
14. Iespēja kursus apgūt arī elektroniski
(Web CT vai Moodle vidē)
15. Iespējas klausīties lekcijas pie
vieslektoriem
16. Fakultātes personāla attieksme pret
studentiem

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Pilnībā
apmieri
na
1

Drīzāk
apmieri
na
2

Drīzāk
neapmi
erina
3

Pilnīgi
neapmi
erina
4

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

17. Informācijas iegūšana par studiju
procesu fakultātē
18. Fakultātes personāla darbība studiju
procesa uzlabošanā
19. Studiju materiāli tehniskais
nodrošinājums (telpas, mācību līdzekĜi
utt.)
20. LU nodrošinātās iespējas izmantot
21. datorus
22. Studijām nepieciešamās literatūras
pieejamība LU bibliotēkās
23. Kopumā vērtējot, vai esat apmierināts, ka
izvēlējāties šo studiju programmu LU

Nevaru
pateikt
5

Atzīmējiet (apvelkot) sev atbilstošāko attiecīgo vērtību:

20-10 h

9-3 h

74-50%

49-25%

Strādāju
atbilstoši

Drīzāk
atbilstoši

Drīzāk
neatbilstoši

Jā, LU savā
nozarē

LU citā
nozarē

24. Cik stundas nedēĜā veltāt
patstāvīgajam darbam?
25. Kāds ir Jūsu vidējais
lekciju apmeklējums?
26. Vai jūs strādājat darbu
atbilstoši izvēlētai izglītībai?

Vairāk kā
20 h
100-75%

27. Vai jūs plānojat turpināt
studijas?

Studēšu
citā
augstskolā
Drīzāk jā
Drīzāk nē

Mazāk
nekā 3 h
Mazāk nekā
25%
Strādāju
neatbilstoši
Nestudēšu

Nē
28. Vai jūs plānojat pēc
Jā,
studijām strādāt atbilstoši
strādāšu
iegūtai izglītībai?
29. Jūsu ieteikumi, komentāri par studiju programmas saturu, organizāciju u.c.
aspektiem

Nevaru
pateikt
Nevaru
pateikt
Nestrādāju
vispār
Nevaru
pateikt
Nevaru
pateikt
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Paldies par atsaucību!
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LATVIJAS UNIVERSITĀTES
Eiropas studiju maăistra studiju programmas
absolventu aptaujas anketa
LU Eiropas studiju maăistra studiju programma vēlas noskaidrot Jūsu attieksmi un viedokĜus
par studijām. Aptauja ir anonīma un Jūsu viedoklis parādīsies tikai apkopotā veidā, tāpēc
lūdzam Jūs atbildēt pilnīgi atklāti.
Anketā ir divu tipu jautājumi - ja atbildes ir jau dotas, tad Jums ir jāapvelk attiecīgās atbildes
cipars; ja atbildei ir atstāta brīva vieta, tad Jums tajā ir jāieraksta sava atbilde.
1. Kopumā vērtējot, vai Jūs esat apmierināts (a) ar to, ka studējāt tieši Eiropas studijās?
1) Pilnīgi apmierināts (a)
2) Drīzāk apmierināts (a)
3) Drīzāk neapmierināts (a)
4) Pilnīgi apmierināts (a)
2. Cik lielā mērā Jūs esat apmierināts (a) ar Eiropas studiju maăistra programmas
ietvaros piedāvātajiem studiju kursiem – to kvalitāti, struktūru, organizāciju?
Pilnīgi
apmierināts (a)

Dnzāk
apmierināts (a)

Dnzāk
neapmierināts (a)

Pilnīgi
apmierināts (a)
4

Kursu kvalitāte (kursu viela,
atbilstība programmai):

1

2

3

Kursu struktūra (lekcijas,
semināri, patstāvīgie darbi):

1

2

3

4

Kursu organizācija (laiks,
vieta, telpas):

1

2

3

4

3. Ja Jūs esat drīzāk vai pilnīgi neapmierināts (a) ar studiju programmu, tad kāds būtu Jūsu
galvenais iebildums?

4. Cik bieži Jūs apmeklējāt nodarbības Eiropas studiju programmā? 1) Gandrīz 100%
2) 75%
3) 50%
4) 25%
5. Vai Eiropas studiju programmas pasniedzēji ir pietiekami kompetenti gan kā savas
jomas speciālisti, gan kā pasniedzēji?
1) Kompetenti gan kā speciālisti, gan kā docētāji
2) Kompetenti tikai kā speciālisti
3) Kompetenti tikai kā docētāji
4) Nav kompetenti vispār
6. Kā Jūs vērtējat, cik lielā mērā Eiropas studiju programmas pasniedzēji bija pieejami,
lai Jūs ar viĦiem varētu sadarboties studiju nolūkos?
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1) Pieejami lekcijās, konsultācijās un arī ārpus tām (piem., katedrā, docētāju darba
vietās u.tml.)
2) Pieejami lekcijās un konsultācijās
3) Pieejami tikai lekcijās
7. Kā Jūs vērtējat dzirdētās vieslekcijas kā programmas sastāvdaĜu: (iespējamas vairākas
atbildes)
1) pozitīvi
2) programmas neatĦemama sastāvdaĜa
3) paplašina redzesloku
4) dod dziĜākas zināšanas
5) nestimulē iegūt papildus zināšanas
6) sniedz tikai fragmentāru informāciju
7) stimulē iegūt pašam papildus zināšanas
8) cita atbilde: .........................................................................................................
8. Kādi būtu Jūsu ieteikumi vieslekciju struktūru, saturu, organizāciju uzlabošanai
turpmāk?
........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
9. Kā Jūs vērtējat Praktiskās pētniecības metodoloăijas seminārus kā programmas
sastāvdaĜu: (pēc 10 baĜĜu sistēmas) ?
1) Teorētiskā daĜa ……………………………………………………………..
2) Praktiskā / pētnieciskā daĜa ………………………………………………..
10. Vai Jūs strādājat?
1) Jā, uz pilnu slodzi
2) Jā, uz pusslodzi
3) Jā, līgumdarbs
4) Nē
11. Ja Jūs strādājat, vai Jūsu darbs ir saistīts ar Jūsu studiju specialitāti?
1) Jā, pilnībā
2) Jā, daĜēji
3) Nē
12. Kādi būtu Jūsu ieteikumi, priekšlikumi Eiropas studiju programmas pilnveidošanai
(atbildi var turpināt lapas otrā pusē):
........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
13. Jūsu dzimums:
1) Vīrietis
2) Sieviete
14. Jūsu vecums: ………gadi
Paldies, par sadarbību!
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LATVIJAS UNIVERSITĀTES
Eiropas studiju maăistra studiju programmas
2008. gada absolventu aptaujas maijā
REZULTĀTI
Aptaujā piedalījušies 32 no Eiropas studiju 2008. gada absolventiem.
1. Kopumā vērtējot, vai Jūs esat apmierināts (a) ar to, ka studējāt tieši Eiropas studijās?
Attēls Nr.1
□ 3% □
□ 22%

6%

D Ringi apmierināts ■
Drīzāk apmierināts
□ Drīzāk neapmierināts
□ Ringi neapmierināts
69%

2. Cik lielā mērā Jūs esat apmierināts (a) ar Eiropas studiju maăistra programmas
ietvaros piedāvātajiem studiju kursiem – to kvalitāti, struktūru, organizāciju?
Kursu kvalitāte (kursu viela, atbilstība programmai)
Attēls Nr.2

□ 9%
■ Pilnīgi apmierināts
■ Drīzāk apmierināts
□ Drīzāk neapmierināts
□ Pilnīgi neapmierināts
□ 3%
82%

Kursu struktūra (lekcijas, semināri, patstāvīgie darbi)
Attēls Nr.3

□ 6%
□ 22%

□ 6%

■ Pilnīgi apmierināts
■ Drīzāk apmierināts
□ Drīzāk neapmierināts
□ Pilnīgi neapmierināts

66%
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Kursu organizācija (laiks, vieta, telpas)
Attēls Nr.4

n 16%

□ 6% □ 13% /S<r

p

)

D Rlnīgi apmierināts ■
Drīzāk apmierināts
□ Drīzāk neapmierināts
□ Rlnīgi neapmierināts

V_ ^
n 65%

3. Ja Jūs esat drīzāk vai pilnīgi neapmierināts (a) ar studiju programmu, tad kāds būtu Jūsu
galvenais iebildums?
Komentāri, kurus norādīja 6 no 32 absolventiem:
- Vēlams piedāvāt nodarbības sestdienās
- Izvairīties no satura pārklāšanās dažādos kursos
- Mainīt imatrikulācijas noteikumus, lai varētu mācīties ar citu kā tikai
ekonomikas, politikas vai tiesību izglītību
- Aicināt vairāk pasniedzējus no ārzemēm un ekspertus no valsts institūcijām
- Programmā jūtama pārklāšanās ar iepriekš apgūto RSU
- Strukturējot nodarbību sarakstu, vairāk jādomā par studentiem, kuriem paralēli ir
pilnas slodzes darbs
4. Cik bieži Jūs apmeklējāt nodarbības Eiropas studiju programmā?
Attēls Nr.5

□ 9%

□ 19%

□ 9%

Gandrīz 100%
apmeklējums
75% apmeklējums
50% apmeklējums
25% apmeklējums

■ 63%
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5. Vai Eiropas studiju programmas pasniedzēji ir pietiekami kompetenti gan kā savas
jomas speciālisti, gan kā pasniedzēji?
Attēls Nr.6
Kompetenti gan kā
speciālisti, gan kā
□ 3%^ rDO%
D 31 % ^Ē

pasniedzēji
Kompetenti tikai kā

H

speciālis ti
\

/ D 66%

pasniedzēji
Nav kompetenti vispār

6. Kā Jūs vērtējat, cik lielā mērā Eiropas studiju programmas pasniedzēji bija pieejami, lai
Jūs ar viĦiem varētu sadarboties studiju nolūkos?
Attēls Nr.7
Pieejami lekcijās,
konsultācijās un arī ārpus
tām (piem., katedrā,
pasniedzēju darba vietās
u.tml.)
Pieejami lekcijās un
konsultācijās

n o%
D 25%

Pieejami tikai lekc ijās
■ 75%

7. Kā Jūs vērtējat dzirdētās vieslekcijas kā programmas sastāvdaĜu: (iespējamas vairākas
atbildes)
Attēls Nr.8
Po z itīvi
Programmas neatĦemama
sastāvdaĜa
■ 17%

^ n 23%
Paplašina redzesloku

n 10% --/ ^s.

■ o% -A

^\

/

n 15% \ /
n 24%

ĜU 11%

Dod dziĜākas zināšanas
Ne s t i mu lē iegūt papildus
zināšanas
Sniedz tikai fragmentāru
inf ormāciju
Stimulē iegūt pašam
papildus zināšanas
Cita atbilde
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8. Kādi būtu Jūsu ieteikumi vieslekciju struktūru, saturu, organizāciju uzlabošanai
turpmāk?
Komentāri, kurus norādīja 9 no 32 absolventiem:
- Vēlētos vairāk informācijas par vieslekcijām arī citās augstskolās
- Vairāk vieslekciju
- Programma nodrošina augsti kvalificētus vieslektorus
- Nav nepieciešamības mainīt vieslekciju komponentu programmā
- Vieslekcijas varētu klausīties biežāk
- Vēlams, lai vairāk uzmanības tiktu pievērsts praksei, nevis teorētiskiem
jautājumiem
- Gribētos vairāk par vienu nodarbību no vieslektoriem
- Izvairīties no tādu vieslekciju piedāvāšanas, kas neatbilst studiju virzienam
- Vajadzētu domāt par to, lai vieslekcijas būtu plaša spektra - aptveru dažādas
tēmas
10. Vai Jūs strādājat?
Attēls Nr.9

□ 9%

□ 85%

Jā, uz pilnu slodzi
Jā, uz pusslodzi
Jā, līgumdarbs Nē

6%

11. Ja Jūs strādājat, vai Jūsu darbs ir saistīts ar Jūsu studiju specialitāti?
Attēls Nr.10

□ 28%
□ 34%

■ Jā, pilnībā
□ Jā, daĜēji
□ Nē
■ 38%
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12, Kādi būtu Jūsu ieteikumi, priekšlikumi Eiropas studiju programmas pilnveidošanai
(atbildi var turpināt lapas otrā pusē)?
Komentāri, kurus norādīja 15 no 32 absolventiem:
-

Pēc iespējas vairāk izvairīties no kursu dublēšanās
Ieteiktu iekĜaut Briseles studiju braucienu kā prakses sastāvdaĜu mācību kursos
Nodrošināt lekciju lasīšanu pa blokiem
Rast iespēju franču valodu pasniegt gan pirmajā, gan otrajā kursā
Piedāvāt arī izvēles kursus
Vajadzētu organizēt tikšanās ar sadraudzības universitāšu studentiem, kas ir interesanti
(piem. Brauciens uz KauĦu)
Piedāvāt stažēšanos Eiropas institūcijās
Saprotamāk pasniegt krusu Eiropas tiesību harmonizācija, jo pat ar priekšzināšanām tas ir
par smagu
Turpināt jaunu un zinošu pasniedzēju piesaisti
Studenti tikai iegūtu, ja nevis tikai daži kursi, bet visa programma būtu angĜu valodā
Piedāvāt vairāk tādu maăistra darbu vadītājus, kas nāk no citām LU fakultātēm un arī no
attiecīgās jomas ministrijām
Domāt par studiju maksas samazināšana vai vismaz to neappaaugstināt
Ir pārāk daudz kursu, kuriem par maz laika ir sagatavoties, ja katru vakaru jānāk uz
nodarbībām
Samazināt lekciju skaitu un palielināt stundas patstāvīgajam darbam
Nodrošināt literatūras pieejamību pdf formātā internetā programmas mājas lapā
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LATVIJAS UNIVERSITĀTES
Eiropas studiju maăistra studiju programmas
anketa darba devējiem

Cien./A.god. darba devēj!
Vēršamies pie Jums ar lūgumu aizpildīt anketu par Jūsu uzĦēmumā/organizācijā/iestādē
strādājošajiem Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātes Eiropas studiju maăistra
programmas absolventiem, kas palīdzētu
novērtēt un pilnveidot Eiropas studiju maăistra programmu.
Aptaujas rezultāti netiks izpausti trešajām personām, tie tiks izmantoti apkopošanas nolūkiem.
Jau iepriekš pateicamies Jums par piedalīšanos!
1. Respondenta (uzĦēmuma/organizācijas/iestādes) nosaukums:

2. Galvenais uzĦēmuma/organizācijas/iestādes darbības veids (atzīmējiet ar X)
Lauksaimniecība, mežniecība, medniecība
Zvejniecība
Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde
Apstrādes rūpniecība
Elektroenerăija, ūdens un gāzes apgāde
Būvniecība
Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, automobiĜu un motociklu, individuālās
lietošanas priekšmetu, sadzīves aparatūras un iekārtu remonts
Vi e s n īcas un restorāni
Transports, glabāšana un sakari
Finanšu starpniecība
Operācijas ar nekustamo īpašumu, noma, datorpakalpojumi, zinātne un citi
komercpakalpojumi
Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana
Izglītība
Ve s e l ība un sociālā aprūpe
Sabiedriskie, sociālie un individuālie pakalpojumi
Cits (vēlams norādīt):
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3. LU EVF Eiropas studiju maăistra programmas absolventu ieĦemamie amati
uzĦēmumā/organizācijā/iestādē:

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
4. Lūdzu, novērtējiet absolventu prasmes, pretī kritērijiem ierakstot savu novērtējumu 5
baĜĜu sistēmā (0 – grūti novērtēt, 1 – Ĝoti slikti, 2 – slikti, 3 – viduvēji, 4 – labi, 5 – izcili).
4.1. Saskarsmes prasmes

☐

Prasme strādāt komandā

☐

Prasme strādāt ar klientiem

4.2. Organizatoriskās un vadības prasmes

☐

☐

Prasme plānot, organizēt un vadīt savu

Prasme plānot, organizēt un

vadīt citu darbu darbu

☐

Prasme plānot savu profesionālo izaugsmi,

☐

Prasme piemēroties,

darboties
karjeru

jaunās/mainīgās situācijās

4.3. Prasme izmantot savas zināšanas praksē

☐

☐

Prasme sameklēt un apstrādāt informāciju
prezentēt
informāciju

☐

Prasme pastāvīgi mācīties un pilnveidot

Prasme sagatavot, izklāstīt un

☐

Prasme argumentēt

savu viedokli savas zināšanas

☐

Valsts valodas zināšanas

☐

Svešvalodu zināšanas

4.4. Profesionālās zināšanas par Eiropas lietām

☐

Izpratne par politiskiem procesiem ES
ekonomiskām

☐

Izpratne par sociāl-

problēmām ES
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□

Izpratne par ES institūciju darbību

☐

Izpratne par ES struktūrfondiem

un to apguves iespējām

□
☐

Izpratne par ES tiesībām un likumdošanu
Izpratne par Latvijas viedokĜa

aizstāvēšanas iespējām ES institūcijās

4.5. Attieksme pret darbu

□
□

Precizitāte un rūpīgums par darba izpildi

□

Pārliecība par savām spējām

Iniciatīva un uzĦēmība

5. Kādām prasmēm, Jūsuprāt, būtu vēl jāpiemīt Eiropas studiju maăistra programmas
absolventiem?
5.1.
5
.
2
.
5.3.
5.4.
5.5.
6. Kādas vēl pozitīvās vai negatīvās iezīmes Jūs varat minēt par Eiropas studiju
absolventiem?
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5. ________________________________________________
7. Citi komentāri/prasības/novēlējumi...

Liels paldies Jums par atsaucību!!!
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4. pielikums
Maăistra studiju
programmas akadēmiskā
personāla piedalīšanās
starptautiskos projektos,
LZP un citu institūciju
finansētājos projektos
(2003–2009)
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Starptautiskie projekti
-

-

-

-

-

-

-

2007. – 2009.: Transnationality of Migrants: Enduring ties with the home country and
integration in the host country (finansē Eiropas Komisija 6. ietvara programmas ietvaros par
izpēti, tehnoloăijas attīstību un demonstrāciju: Marie Curie Action: Research Training
Network FP6-2005-Mobility-1: Project Acronym TOM: Proposal Number 035873 – TOM.
http://www.cepr.org/research/Networks/TOM/, dalībniece Dr.ekon. Roswitha M. King.
2007. – 2008.: J.Gromovs - nacionālais ziĦotājs Odysseus Akadēmiskā tīkla juridiskajām
studijām imigrācijas un patvēruma jomā 2007.-2008.gg. veiktajam pētījumam par 4
patvēruma tiesību direktīvu ieviešanu Latvijas Republikā.
2006. – 2008.: 6.ietvara programmas projekts „Challenge and illuminate Regional Creators
and Unfold Societal Strength”, projekta vadītāja, eksperte Mag.soc. sc. Līga Sondore.
2006. – 2007.: INTERREG IIIB projekts „VBN InnoReg – Strengthening VIA Baltica Nordica
Macro-Region Through Transnational Cooperation for Regional Innovation Promotion” –
projekta vadītāja, eksperte Mag.soc.sc. Līga Sondore.
2006.: J.Gromovs - nacionālais ziĦotājs Odysseus Akadēmiskā tīkla juridiskajām studijām
imigrācijas un patvēruma jomā 2006.g. veiktajam pētījumam par Padomes direktīvas
2003/9/EK ar ko nosaka obligātos standartus patvēruma meklētāju uzĦemšanai, ieviešanu
Latvijas Republikā.
2006.: J.Gromovs – nacionālais ziĦotājs 2006.g. veiktajam pētījumam par 3 darba tiesību
direktīvu ieviešanu Latvijā.
2006.: ES ESF projekts „Baltijas jūras reăiona studiju akadēmiskā personāla kompetences
paaugstināšana”, 2006/0117/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2./0157/0063, dalībnieks
Dr.ekon., prof. Biruta Sloka.
2005. – 2006.: ES struktūrfondu nacionālā programma “Darba tirgus pētījumi”. Pētījums
„Augstāko un profesionālo mācību iestāžu absolventu profesionālā darbība pēc mācību
beigšanas”, dalībnieks Dr.ekon., prof. Juris KrūmiĦš.
2005. – 2006.: Eiropas Komisijas apstiprināts projekts „European Union Enlargement of
2004 and Beyond: responding to the Political, Legal, Socioeconomic Challenges”, projekta
koordinatore, eksperte Mag.soc.sc. Līga Sondore.
2005.: Eiropas Komisijas apstiprināts projekts „Study on the Potential Need of the New
Member States”, eksperte Mag.soc.sc. Līga Sondore.
2005.: LU apstiprināts projekts „Starpdisciplināras un daudzdisciplināras augstākās izglītības
un pētniecības stiprināšana Latvijā”, pētniece Mag.sco.sc. Līga Sondore.
2004. – 2006.: OECD IMHE projekts “Augstākās izglītības finansēšana”, dalībnieks Dr.ekon.,
prof. Juris KrūmiĦš.
2004. – 2006.: Eiropas Komisijas apstiprināts projekts „The Northern Dimensions Network”,
jaunais pētnieks Mag.soc.sc. Līga Sondore.
2004. – 2005.: The competitive analysis of selected clusters in Hungary, Poland, Romania and
Bulgaria, dalībnieks Dr.ekon., prof. Enrico Tomasetti.
2003. – 2005.: Eiropas Universitāšu asociācijas projekts MORESS (sociālo zinātĦu pētījumu
un datubāzu kartēšana Eiropas valstīs), nacionālais koordinators Dr.ekon., prof. Juris
KrūmiĦš.
2002.- 2006.: Sadarbības projekts starp Norvēăijas Universitāti Kristensandā un Latvijas
Universitātes Ekonomikas un vadības fakultāti par doktorantu sagatavošanu, dalībnieks Dr.
ekon., prof. Elena Dubra.
Kopš 1999.: - Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Albānijas, Melnkalnes darba tirgus pētījumi
(darba samaksa, bezdarbs, migrācija, darba tirgus plūsmas, etnisko minoritāšu integrācija,
dzimuma līdztiesības aspekti, izglītības izvēle un atdeve, apmierinātība ar darbu,
pārkvalifikācijas programmu novērtējums, reăionālās atšėirības u.c.), dalībnieks Dr.mat.,
prof. Mihails Hazans.
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-

1997. – 2007.: Francijas nacionālā demogrāfisko pētījumu institūta (INED) projekts “Baltijas
valstu iedzīvotāju veselība un mirstība pēckara periodā”, dalībnieks Dr.ekon., prof. Juris
KrūmiĦš.

-

2006. – 2007.: LZP projekts „Latvijas konkurētspējas un ilgtspējīgas augsmes izvērtējums
Baltijas reăionā un Eiropā”, dalībnieks Dr. ekon., prof. Elena Dubra.
2000.: LZP pētniecības programma "Latvijas iedzīvotāji un veselība", dalībnieks Dr.ekon.,
prof. Juris KrūmiĦš.
1997. – 2005.: LZP finansētais pētījumu projekts. Programma Nr. 17: Ekonomiskie, kultūras
un sociālie aspekti Latvijas integrācijai Eiropas Savienībā, dalībnieks Dr. ekon., prof. Elena
Dubra.

Latvijas Zinātnes padomes finansētie projekti
-

Latvijas Universitātes pētniecības projekti
-

-

2008.: LU pētniecības projekts „Latvijas ekonomikas konkurētspēja un investīciju nozīme tās
veicināšanā”. Projekta vadītāja Dr. ekon., prof. Elena Dubra.
2007.-2008.: LU pētniecības projekts: “Interdisciplinary approach to assess the impact of the
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integrācijas ES procesā.”, dalībnieks Dr. ekon., prof. Elena Dubra.

LR Labklājības ministrijas projekti
-

2005. – 2007.: ES struktūrfondu nacionālā programma „Darba tirgus pētījumi”, LR
Labklājības ministrijas projekts „Detalizēts darbaspēka un darba tirgus pētījums
tautsaimniecības sektoros”. Projekta vadītāja Dr. ekon., prof. Elena Dubra.
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LU Bibliotēkas Ekonomikas zinātĦu bibliotēka ir LU Bibliotēkas (LUB) struktūrvienība,
kuras kuras misija ir nodrošināt ar informācijas pieeju savus lietotājus- studentus un mācību
spēkus, darbības mērėis ir nodrošināt akadēmiskās un profesionālās izglītības, kā arī
zinātniskās pētniecības darba bibliotekāro, bibliogrāfisko un informatīvo apkalpošanu.
Bibliotēka apkalpo lielākās Latvijas Universitātes fakultātes, Ekonomikas un vadības
fakultātes, studentus un mācību spēkus, bibliotēkas krājumu un pakalpojumus lasītavā
izmanto arī citu augstskolu studenti.
Bibliotēka atrodas Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātes telpās. Tas ir liels
pluss savstarpējai sadarbībai gan studentiem, gan Bibliotēkai, jo Bibliotēka tiek pilnvērtīgi
izmantota kā studiju procesam nepieciešamo resursu krātuve.
LUB Ekonomikas zinātĦu bibliotēkas darbības galvenie uzdevumi:
1. Bibliotēkas krājuma veidošana un uzturēšana:
1.1. tematiska bibliotēkas krājuma komplektēšana atbilstoši akreditētajiem
studiju kursiem LU ekonomikā un vadības zinībās,
1.2 pieprasījumu izvērtēšana par iespieddarbu iegādi sadarbībā ar Ekonomikas
un vadības fakultātes akadēmisko personālu, to noformēšana un izpildes
nodrošināšana,
1.3. krājuma statistiskās uzskaites un analīzes nodrošināšana,
iespieddarbu eksemplāru informācijas nodrošināšana un aktualizēšana
elektroniskajā katalogā, iespieddarbu tehniskā apstrāde.
2. Lasītāju apkalpošana:
2.1. lasītāju apkalpošanas darba organizēšana abonementā,
2.2. lasītāju apkalpošanas darba organizēšana lasītavā,
2.3. lasītāju reăistrācija un datu rediăēšana bibliotēku informācijas sistēmā
ALEPH 500,
2.4. bibliogrāfisko uzziĦu sniegšana, lasītāju informatīvā apkalpošana,
apmācība darbam ar elektronisko katalogu un datubāzēm.
Ekonomikas un Vadības fakultātē ir lielākais studējošo skaits Latvijas Universitātē. Tas
nozīmē, ka arī nozares bibliotēkai ir lielākais lietotāju skaits: 2006. gadā reăistrēto lietotāju
skaits bija 4334, bet 2007. gadā- 8219. Salīdzinot fakultātē studējošo skaitu (~7000 studenti)
ar Bibliotēkas reăistrēto lietotāju skaitu (8219 lietotāji), var secināt, ka Ekonomikas zinātĦu
Bibliotēku izmanto arī citu Latvijas Universitātes fakultāšu studenti.
LUB Ekonomikas zinātĦu bibliotēka lietotājus apkalpo abonementā un lasītavā, kurā
iespējams izmantot brīvpieejas krājumu ekonomikā, uzĦēmējdarbībā, finansēs, mārketingā,
menedžmentā, tūrisma ekonomikā, grāmatvedībā, matemātikā, politikā, informātikā,
statistikā, demogrāfijā un ekonometrijā, kā arī izmantot seriālizdevumu krājumu.
Katru gadu, sadarbojoties ar grāmatu izdevējiem, LUB Ekonomikas zinātĦu bibliotēka
organizē grāmatu izstādes, kurās pasniedzēji iepazīstas ar jaunākajām grāmatām nozarē un
pasūta tās fakultātes Bibliotēkai.
Latvijas Universitātes bibliotēka kopš 2006. gada piedāvā saviem lietotājiem elektroniski
pasūtīt, pagarināt un rezervēt Latvijas Universitātes Bibliotēkā pieejamos informācijas
resursus elektroniskajā kopkatalogā no jebkuras vietas, kur pieejams internets. 2007. gadā
lasītavā bija pieejami 83 nosaukumu periodiskie izdevumi latviešu, krievu, angĜu un vācu
valodā, bet 2008. gadā ir pieejami vairāk nekā 50 nosaukumu izdevumi, daĜa periodisko
izdevumu netika pasūtīti, jo tie ir pieejami LU Bibliotēkas abonētajās datubāzēs.
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3.
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5.
6.
7.
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

Periodisko izdevumu saraksts 2008. gadam
NOSAUKUMS
Diena
Dienas bizness
Izglītība un kultūra
Bilance
Grāmatvedība un ekonomika
Kapitāls
Kvalitāte
Latvijas ekonomists
Vides vēstis
Bu3Hec BajīTHH
BecTH ceroflira
EyxrajrrepH5i H 3KOHOMHKa
BaHKOBCKoe flejio
Bu3Hec- npaKTHKVM
JSfiHhril H KpeflHT
MapiceTHHT
MeHefl>KMeHT ceroflira
OpraHH3auH5i ynpaBjieHua (P5K)
ĪIpoGjieMbi Teopuu H npaKTHKH ynpaBjieHHH
PeKjiaMHbie n^en
PeKjiaMHbie TexHOJioruH
CTpaxoBoe flejio
PHCK
Typu3M: npaKTHKa, npoGjieMbi, nepcneKTHBbi
ynpaBjieHue nepcoHajiOM
ynpaBjieHue PHCKOM
Cambridge journal of economics
Estonia business forecast report
Econometrica
Environmental communication: A journal of nature and culture
FVW international
Harvard Business review
Intelligent systems in accounting finance & management
Journal of banking & finance (Elsevier)
Journal of business and economic
statistics
Journal of coastal research
Journal of environmental policy & planning
Journal of environmental planning and management
Journal of service research (SAGE)
Journal of sustainable development
Journal of applied behavioral sciences
(SAGE)
Latvia business forecast report
Lithuania business forecast report
Journal of European integration history
Tourism Management (Elsevier)
European Economic Review (Elsevier)
Journal of Monetary Economics (Elsevier)
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48. Global finance journal (Elsevier)
49. The Transdisciplinary Journal of the internātional society for
ecological economics
50. Market leader
51. Marketing theory
52.. Office manager (latv. val.)
53. Biznesa psiholoăija
Lietišėās Informācijas Dienests (Papildlapas)

LU Bibliotēkas abonētās vairāk nekā 20 datubāzes papildina Bibliotēkas krājumā esošos
iespiestos dokumentus:
• Britannica on-line:
Britannica Online ir 32 sējumu enciklopēdija internetā angĜu valodā, kurā ir vairāk kā
72 000 rakstu, 10 000 ilustrāciju, ieskaitot fotogrāfijas, zīmējumus, kartes, karogus,
vairāk kā 75 000 definīciju. Datubāze pieejama visā LU (Lanet) datortīklā.
• Cambridge Journals Online (CJO) :
Universālā pilntekstu DB dod iespēju meklēt un atrast informāciju ap 280
zinātniskajos žurnālos, kā arī saistītajos interneta resursos humanitārajās, sociālajās un
eksaktajās zinātĦu nozarēs. Datubāze pieejama visā LU (Lanet) datortīklā, autorizācija
pēc IP adresēm.
• Eastview Social Sciences & Humanities:
Pieejami Krievijas sociālo un humanitāro žurnālu pilni teksti. Datubāze pieejama visā
LU (Lanet) datortīklā, autorizācija pēc IP adresēm.
• ebrary:
Pilnu tekstu e-grāmatu datubāze ebrary Academic Complete versija satur vairāk kā 33
000 e-grāmatas dažādās zinātĦu nozarēs no gandrīz 300 pasaules vadošajām
zinātniskajām izdevniecībām: Elsevier, Emerald, Sage, Wiley, Oxford University
Press, Springer, Karger, Taylor & Francis, Blackwell, Royal Society of Chemistry utt.
Ebrary iekĜautās grāmatas ir angĜu valodā, PDF formātā, pieejama grāmatu meklēšana
pēc vairākiem kritērijiem un pārlūkošana pa nozarēm.
Pieeja datubāzei nodrošināta visā LU (Lanet) datortīklā, kā arī pieslēdzoties ar VPN
ārpus LU telpām. Lai piekĜūtu grāmatu pilnajiem tekstiem nepieciešams instalēt ebrary
Reader.
•
EBSCO - daudznozaru DB, kas sastāv no vairākām pilntekstu un apskatu
datubāzēm. EBSCO - šobrīd populārākā un visvairāk izmantotā datubāze, pieejama
visā LU (Lanet) datortīklā, autorizācija pēc IP adresēm.
•
Emerald - pilnteksta DB ekonomikas un vadzinības, bibliotēkzinātnes un
informācijas zinātnes jomās. Datubāze pieejama visā LU (Lanet) datortīklā,
autorizācija pēc IP adresēm.
• HeinOnline :
Juridisko zinātĦu žurnālu pilno tekstu datubāze HeinOnline piedāvā informācijas
meklēšanu vairāk kā 1000 juridiskajos žurnālos, sākot no to pirmajiem numuriem.
HeinOnline ietverti arī ASV likumdošanas akti, līgumi un citi dokumenti. Datubāze
pieejama visā LU (Lanet) datortīklā, autorizācija pēc IP adresēm.
• Latvijas Vēstnesis:
Latvijas Republikas oficiālā laikraksta "Latvijas Vēstnesis" tiešsaistes versija.
Datubāze piedāvā informācijas meklēšanu un pārlūkošanu arhīvā no 1993.gada.
Pieejami laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" publicēto likumdošanas aktu un rakstu pilnie
teksti. Datubāze pieejama visā LU (Lanet) datortīklā, autorizācija pēc IP adresēm.
• LETA:
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Latvijas nacionālās ziĦu aăentūras datubāze.
Nozare.lv
LETAs biznesa informācijas pakalpojums, nozaru informācija.
Datubāzes pieejamas visā LU (Lanet) datortīklā, autorizācija pēc IP adresēm.
• Letonika:
Letonika ir latviska uzziĦu un tulkošanas sistēma, kuras galvenais mērėis ir sniegt
sistematizētu, enciklopēdisku uzziĦu un tulkošanas informāciju. Letonika ietver
Latvijas Enciklopēdisko vārdnīcu, Terminu vārdnīcu, tulkojošās un skaidrojošās
datorvārdnīcas, datorenciklopēdiju Latvijas vēsture un interneta lappušu norādes.
Datubāze pieejama visā LU (Lanet) datortīklā, autorizācija pēc IP adresēm.
• LURSOFT laikrakstu bibliotēka :
Lursoft laikrakstu bibliotēka ir Latvijas laikrakstu publikāciju un ziĦu aăentūras BNS
krājums internetā, kas ik dienas tiek papildināts ar tūkstošiem jaunu publikāciju no
laikrakstu jaunākajiem numuriem. Laikrakstu arhīvs pieejams no 1994.gada, “Latvijas
Vēstnesis” - no 2000.gada.
Datubāze pieejama tikai LU Bibliotēkas centrālajā ēkā (Kalpaka bulv. 4). Par
pieslēgšanos datubāzei jautājiet konsultantam.
• NAIS:
Normatīvo aktu informācijas sistēma (NAIS) satur pilnu Latvijas normatīvo aktu
kopumu, kā arī LR spēkā esošos starptautiskos aktus. NAIS lokālā versija pieejama
LU Centrālajā Bibliotēkā (Kalpaka bulv.4), Ekonomikas zinātĦu bibliotēkā (Aspazijas
bulv.5) un Juridisko zinātĦu bibliotēkā (RaiĦa bulv.19).
• Oxford Reference Online: Premium Collection:
Datubāze satur ap 280 Oxford vārdnīcas un enciklopēdijas dažādās nozarēs. Datubāze
pieejama visā LU (Lanet) datortīklā, autorizācija pēc IP adresēm.
• ProQuest:
ProQuest ir daudznozaru pilnu tekstu un anotāciju datubāze pētniekiem un studentiem.
Tā ir plaši pazīstama ar savu biznesa un ekonomikas informāciju, vispārēju uzziĦu
informāciju, ăenealoăijas, humanitāro zinātĦu, sociālo zinātĦu, kā arī dabas, tehnisko
un medicīnas zinātĦu informāciju. ProQuest savās datubāzēs piedāvā meklēt
periodiskos izdevumus, disertācijas un citu zinātnisko informāciju no vairāk kā 9 000
izdevējiem no visas pasaules. Datubāze pieejama visā LU (Lanet) datortīklā,
autorizācija pēc IP adresēm.
•
RUBRICON - universāla uzziĦu izdevumu pilntekstu datubāze, kurā veiksmīgi
apvienota meklēšana vairāk nekā 60 nozīmīgākājās Krievijas enciklopēdijās,
vārdnīcās, rokasgrāmatās un saistītajos Interneta resursos. Datubāze pieejama visā LU
(Lanet) datortīklā, autorizācija pēc IP adresēm.
•
SAGE Journals Online :
Izdevniecības SAGE pilnu tekstu žurnālu datubāze piedāvā rakstus no vairāk kā 400
žurnāliem. Datubāzē pārstāvētas dažādās zinātnēs - humanitārās zinātnes, zinātnes par
dzīvību, medicīna, eksaktās zinātnes, sociālās zinātnes u.c. SAGE piedāvā ātro un
paplašināto rakstu meklēšanu, rakstu pārlūkošanu pa nozarēm un žurnālu pārlūkošanu
pēc nosaukuma alfabēta secībā. Datubāze pieejama visā LU (Lanet) datortīklā,
autorizācija pēc IP adresēm.
• Science Direct:
ScienceDirect ir izdevniecības Elsevier žurnālu datubāze eksaktajās un tehniskajās
zinātnēs, medicīnā, kā arī citās jomās. Datubāzē iekĜauti vairāk kā 2000 žurnālu, no
kuriem ap 380 žurnāli ir abonēti un pieejami šo žurnālu rakstu pilnie teksti (apzīmēti
ar zaĜu ikonu), pārējiem žurnāliem pieejami tikai rakstu kopsavilkumi (apzīmēti ar
baltu ikonu). ScienceDirect Top 25 raksti. Datubāze pieejama visā LU (Lanet)
datortīklā, autorizācija pēc IP adresēm.
• SpringerLink:
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SpringerLink ir viena no lielākajām tiešsaistes datubāzēm, kas piedāvā pieeju vairāk
kā 1500 izdevniecības Springer žurnāliem angĜu un vācu valodā. Datubāzē pieejami
pilno tekstu žurnāli dažādās zinātnēs: biomedicīna un zinātnes par dzīvību,
humanitārās, sociālās un tiesību zinātnes, medicīna, inženierzinātne, zemes un vides
zinātne, ėīmija un materiālu zinātne, datorzinātne, matemātika un statistika, fizika un
astronomija. Datubāze pieejama visā LU (Lanet) datortīklā, autorizācija pēc IP
adresēm.
•
Westlaw International - juridiskā pētniecības datubāze - ES un ārvalstu
likumdošana, normatīvie akti, juridiskie žurnāli. Datubāze pieejama visā LU (Lanet)
datortīklā, autorizācija pēc IP adresēm.
•
Wiley InterScience:
Wiley InterScience datubāzē iekĜauti vairāk kā 700 izdevniecības Wiley žurnāli, no
kuriem ~ 2/3 pieejami rakstu pilnie teksti. Wiley InterScience piedāvā žurnālus
dažādās zinātnēs: bizness, ėīmija, datorzinātne, zemes un vides zinātne, izglītība,
inženierzinātne, tiesību zinātne, zinātnes par dzīvību, matemātika un statistika,
medicīna un veselības aprūpe, fizika un astronomija, polimēru un materiālu zinātne,
psiholoăija un sabiedriskās zinātnes. Datubāze pieejama visā LU (Lanet) datortīklā,
autorizācija pēc IP adresēm.
LUB piedāvā izmantot brīvpieejas datu bāzes:
• uzziĦu datubāzes (enciklopēdijas, vārdnīcas)
• e-žurnālu datubāzes, atsevišėu e-žurnālu datubāzes
• e-grāmatu datubāzes.
LUB piedāvā izmantot LUB veidotās datubāzes:
• LU vēstures un zinātnieku publikāciju datubāzi
• LU noslēguma darbu datubāzi: LU bakalaura darbi, LU
maăistra darbi, LU diplomdarbi
• LU disertāciju datubāzi.
Maksas pakalpojumi Ekonomikas zinātĦu bibliotēkā
Pakalpojums
Cena (Ls)
Melnbaltā kopēšana – par 1 lappusi (A4 formāts)
0,06
Krāsainā kopēšana – par 1 lappusi (A4 formāts)
0,70
Melnbaltā izdruka – par 1 lappusi (A4 formāts)
0,08
Krāsainā izdruka – par 1 lappusi (A4 formāts)
0,84
Portatīvā datora īre (1 stunda)
0,50
Pasta pakalpojumi
Informācijas resursa pasūtīšana no ārvalstīm
(Starptautiskā starpbibliotēku abonementa pakalpojumi)
Informācijas resursa pasūtīšana no citām Latvijas bibliotēkām
(Starpbibliotēku abonementa pakalpojumi)
Piešėirtie finanšu līdzekĜi Ekonomikas zinātĦu bibliotēkai 2003. - 2008. g.
Gads
2003.
2004.
2005.

Piešėirtie finanšu
līdzekĜi (Ls)
58 125,00
54 165,00
41 202,00
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2006.
2007.
2008.

42 269,93
65 320,00
70 100,00

Jaunieguvumi (grāmatas, periodiskie izd.) Ekonomikas zinātĦu bibliotēkā 2003. - 2008.
Gads

Krājumā ienākušo
jaunieguvumu skaits (eks.)
8457
3848
929
3903
5613
5292

2003.
2004.
2005.
2006.
2007.
2008.

Ekonomikas zinātĦu bibliotēkas telpu kopējā platība 2003. – 2008. g.
Gads

Telpu platība
m2
327,39
327,39
327,39

2003.
2004.
2005.
līdz 2006. g. maijam
no 2006. g. jūnija
2007.
no 2008.g. maija

327,39
193,37
193,37
327,39

Bibliotēkā no 2006. gada jūnija līdz 2008. gada martam notika remonts - tika izremontētas un
ar jaunu aprīkojumu un mēbelēm iekārtotas divas telpas, paplašinot lasītavu un nodrošinot
studentus ar darbam atbilstošu vidi.
Ekonomikas zinātĦu bibliotēkas IT nodrošinājums
2004. gadā bibliotēkas lietotājiem bija pieejami tikai 2 datori ar interneta pieslēgumu, pamatā
tos izmantoja meklēšanai elektroniskajā katalogā, 2005.- 2008. gadam lasītāji tika nodrošināti
ar 5 datoriem, bet no 2008. gada maija lietotājiem pieejamas 26 datorvietas lasītavā ar
interneta pieslēgumu, pieejams bezvadu internets lietotājiem ar portatīvajiem datoriem.
Abonementā iespējams izmantot 4 datorus grāmatu rezervēšanai kopkatalogā. Bibliotēkā ir 3
kopētāji, iespējams veikt arī krāsainas izdrukas un kopijas.
Ekonomikas zinātĦu bibliotēkā reăistrēto lietotāju skaits
Gads
2006.
2007.
2008.

Skaits
4334
8219
8342
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Ekonomikas zinātĦu bibliotēkas apmeklētāju skaits
Gads
2006.
2007.
2008.

Skaits
33000
36000
69.807

Krājuma apjoms uz 2008. gada 1. janvāri- 76 000 eks.
Ekonomikas zinātĦu bibliotēkas organizētie pasākumi
Katra gada septembrī Bibliotēka aktīvi piedalās pašpārvaldes rīkotajā pasākumā "Rallijs pa
fakultāti", kurā 1. kursa studentus iepazīstina ar fakultātes Bibliotēku, tās sniegtajiem
pakalpojumiem. Tāpat katra mācību gada sākumā tiek organizētas īpašas Bibliotēkas
prezentācijas 1. kursu studentiem, uz kurām ierodas bibliotēkas pārstāvis un informē par
fakultātes Bibliotēkas aktualitātēm.
Prezentācijas laikā bibliotekārs īsumā pastāsta par reăistrēšanos, Bibliotēkas pakalpojumiem
un informācijas resursu rezervēšanu. Parasti studenti izrāda lielu interesi par bibliotekāra
vēstījumu, atzīmē bibliotekāra teikto un uzdod jautājumus. Lekcijas laikā tiek demonstrēts
grāmatas elektroniskās rezervēšanas process kopkatalogā. Pēc pasākuma un ievadlekcijām var
secināt, ka, sākoties 1. kursa studentu reăistrācijai, sniegtā informācija ir pozitīvi ietekmējusi
lietotāju izpratni par grāmatu elektronisko rezervēšanu/pasūtīšanu/pagarināšanu un prasmes šī
procesa veikšanā bija samērā labas tieši 1.-mo kursu studentiem. Šis Bibliotēkas veiktais
publicitātes darbs ir sevi attaisnojis praktiskajā darbībā.
Ekonomikas zinātĦu bibliotēkas nākotnes perspektīvas
2008. gadā Bibliotēka strādāja pie jaunu bibliotēkas telpu tehniskā projekta, kas paredz
bibliotēkai pievienot pagrabstāva telpas krājuma izvietošanai lasītājiem brīvpieejā (190m2) un
1. stāva telpas (204 m2) lasītāju darba vietu izveidei.
Ekonomikas zinātĦu bibliotēkas
statistiskā atskaite par 2008. gadu
Bibliotēkas kopējā platība (2007. gada janvāris- 2008. gada maijs) – 193.37 m2
Bibliotēkas kopējā platība no 2008. gada maija pēc remonta pabeigšanas- 327.39 m2
Kopējais krājuma lielums – 76 000 eks., t.skaitā- 7800 nosaukumi brīvpieejā lasītavā
Periodiskie izdevumi (latviešu, krievu, angĜu, vācu valodā)- 107 nosaukumi
Jaunieguvumi 2008.g. 5292 eks.
Bibliotekārie darbinieki
IS ALEPH reăistrēto lietotāju skaits
Apmeklējums
Izsniegums
Informācijas darbs- sniegto uzziĦu skaits
Parādnieki
Finansiālā darbība 2007. gadā
Piešėirtie līdzekĜi dokumentu iegādei
grāmatām
periodiskajiem izdevumiem
Ekonomikas zinātĦu bibliotēkas
ieĦēmumi par maksas pakalpojumiem

7 slodzes
8219
69.807
37 897 eks.
14 600
880
70 100,00 Ls
~ 50 000 Ls
~ 20 000 Ls
7945.18 Ls
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kopēšana
nokavējuma nauda
drukāšana (printēšna)
par pazaudētām grāmatām
Starptautiskais Starpbibliotēku Abonements
(SSBA)
Par LU Bibliotēkas suvenīriem

2793.97 Ls
3979.14 Ls
1052.10 Ls
1.42 Ls
28.00 Ls
90.55 Ls
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7. pielikums
Metodiskie norādījumi
maăistra darba Eiropas
studijās izstrādei un
aizstāvēšanai
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Apstiprināti Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātes
Domes sēdē
2009. gada 20. janvārī,
protokola Nr. 2070-V2-1/1

LATVIJAS UNIVERSITĀTE
EKONOMIKAS UN VADĪBAS FAKULTĀTE

EIROPAS STUDIJU MAĂISTRA STUDIJU
PROGRAMMA
METODISKIE NORĀDĪJUMI
MAĂISTRA DARBA
IZSTRĀDEI UN AIZSTĀVĒŠANAI
autori:
Tatjana Muravska, Dr.oec., prof.
Biruta Sloka, Dr.oec., prof.

Rīga, 2009
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METODISKIE NORĀDĪJUMI
PAR MAĂISTRA DARBA IZSTRĀDI UN AIZSTĀVĒŠANU
1. Maăistra darbs ir patstāvīgs zinātnisks pētījums, kas apvieno teorētiskās nostādnes par
Eiropas ekonomiskās, politiskās un tiesiskās nozares tēmām ar to praktiskā pielietojuma
nozīmi Eiropas integrācijas un Eiropas Savienības problemātikā. Darbam ir jābūt oriăinālam,
pētnieciska rakstura un jāatbilst akadēmiskajām prasībām. Maăistra darbs ir izstrādājams
ceturtajā maăistrantūras semestrī ar aizstāvēšanu tā nobeigumā.
2. Maăistra darba tēmas izvēle
2.1.Studenti patstāvīgi izvēlas maăistra darba tēmu, kas saistīta ar:
• Eiropas Savienības ekonomisko, politisko un/vai tiesisko jomu padziĜinātu
zinātnisku izpēti un analīzi;
• Eiropas Savienības organizāciju, tās valstu un nevalstisko institūciju darbības
izpēti saskaĦā ar pasaules tendencēm un Latvijas Republikas interesēm;
• Eiropas Savienības un/vai ES kandidātvalstu pieredzes izpēti izvēlētā jomā, tās
analīzi un pielietojuma iespējām Latvijas Republikā;
• padziĜinātu problēmu izpēti studiju obligāto programmas kursu ietvaros.
2.2.Pielikums (1.pielikums) maăistra darba tēmas apstiprināšanai jāiesniedz Eiropas studiju
maăistra studiju programmas sekretariātā līdz katra akadēmiskā gada otrā semestra sākumam.
Maăistra darba tēmu apstiprina Eiropas studiju maăistra studiju programmas sēdē.
3. Maăistra darba vadītājs un recenzents
3.1. Maăistra darba vadītāju apstiprina Eiropas studiju maăistra studiju programmas sēdē
atbilstoši izvēlētās tēmas pamatvirzieniem no Latvijas Universitātes, citu mācību vai
pētniecisko iestāžu vai arī starptautisko institūciju, atsevišėu tautsaimniecības nozaru
augsti kvalificētu speciālistu vidus, ievērojot studentu priekšlikumus.
3.2. Maăistra darba vadītājs sniedz studentiem metodisko palīdzību darba plāna izstrādē,
literatūras izvēlē, konsultē profesionālos jautājumos un vada maăistranta patstāvīgo
darbu pie pētījuma izstrādes un aizstāvēšanas.
3.3. Maăistra darba izstrādei var apstiprināt konsultantu, pēc studenta vai zinātniskā
darba vadītāja priekšlikuma, ja pētījuma specifikas dēĜ ir šāda nepieciešamība.
3.4. Eiropas studiju maăistra studiju programmas padome apstiprina neatkarīgu
recenzentu pētījuma kvalitātes, aktualitātes un rezultātu izvērtēšanai. Recenzents
iepazīstas ar izstrādāto darbu un sagatavo recenziju, kurā sniedz objektīvu darba
novērtējumu, norāda uz tā praktiskā pielietojuma iespējām, kā arī nepilnībām.
4. Maăistra darba struktūra
4.1. Ievadā autors sniedz izvēlētās tēmas aktualitātes pamatojumu, formulē darba mērėus un
uzdevumus, raksturo pielietotās pētījuma metodes un metodoloăiju, raksturo tēmas izpētes
sasniegumus ārzemju un Latvijas literatūrā, izmantoto datu avotus un normatīvos
dokumentus.
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4.2. Maăistra darba nodaĜās un apakšnodaĜās autors analizē izvēlētā darba tēmu, parādot
atbilstošu teorētisko sagatavotību un spēju iegūtās zināšanas piemērot ekonomisko, politisko
un/vai tiesisko procesu izpētē un analīzē Eiropas Savienības un/vai ES kandidātvalstīs.
PamatdaĜā jāizklāsta un jāpamato autora uzskati apskatāmajos jautājumos un ieguldījums
Eiropas Savienības un/vai ES kandidātvalstu ekonomikas, politiskās un/vai tiesību teorijas
attīstībā. Pētījumā jāanalizē konkrētas situācijas vai problēmas, jādemonstrē akadēmisko
atziĦu izpratne, prasmju un iemaĦu apguve, jāsniedz savs viedoklis un analītiski pamatots
risinājums.
4.3. Nobeigumā autoram tēžu veidā jāapkopo maăistra darbā izklāstītie secinājumi un
priekšlikumi, kodolīgi jāformulē autora personiskais zinātniskais ieguldījums apskatāmo
jautājumu izpētē.
5. Maăistra darba noformējums
5.1. Noslēguma darbus studējošie sagatavo un noformē saskaĦā ar LU 04.07.2006. rīkojumu
Nr. 1/180 par „Noslēguma darbu (bakalaura, maăistra darbu, diplomdarbu un
kvalifikācijas darbu) izstrādāšanas un aizstāvēšanas kārtības” sadaĜām „Noslēguma
darbu struktūra” un „Noslēguma darbu tehniskais noformējums”.
5.2. Noslēguma darbus un to elektroniskās versijas studējošie iesniedz saskaĦā ar LU
05.05.2006. rīkojumu Nr. 1/114 par „Par noslēguma darbu elektronisko versiju
iesniegšanas, glabāšanas un pieejas kārtību”.
5.2.2. Noslēguma darbu elektronisko kopiju studējošais konvertē PDF (Portable Document
Format) formātāun augšupielādē Latvijas Universitātes Informatīvajā sistēmā (LUIS),
izmantojot LANET piešėirto paroli.
5.2.3. Anotācijas iekopē vai ieraksta tām paredzētajos LUIS laukos. Darba konvertēšanu PDF
formātā nodrošina studējošais.
5.2.4. Konvertējot, kopiju saglabā ar nosaukumu, kuru veido studējošā uzvārds, vārds un
studenta apliecības numurs. Piemēram: Berzins_Janis_VestB93010.
5.2.5. Latvijas Universitāte tās datorklasēs un Bibliotēkā nodrošina noslēguma darbu
konvertēšanai PDF formātā nepieciešamo programmatūru, konsultācijas un instrukcijas
izvietošanu
Lanet
māja
lapā
(http://serviss.lanet.lv/modules/news/article.php?storyid=54). Konsultācijas sniedz
datorklašu administratori.
5.2.6. Noslēguma darba failu nosaukumu veido bez garuma un mīkstinājuma zīmēm.
5.2.7. Pēc pieslēgšanās LUIS ar savu pieslēgšanās vārdu un paroli, studējošais darba failu
augšupuzlādē vienā datnē (failā), kuras lielums nevar būt lielāks par 50 MB. Anotācijas
latviešu un angĜū valodā studējošais .txt formātā iekopē paredzētajos LUIS laukos.
5.2.8. Pēc elektroniskās kopijas augšupielādēšanas, studējošais, attiecīgās struktūrvienības
lietvedei iesniedz iesietās datorizdrukas. Līdz datorizdruku iesniegšanai studējošam ir
iespēja elektronisko kopiju augšupielādēt atkārtoti.
5.3. Maăistra darba nobeigumā jāpievieno izmantotās literatūras un avotu saraksts
(nosaukums – IZMANTOTĀS LITERATŪRAS UN AVOTU SARAKSTS). Tajā ietilpst visu
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izmantoto normatīvo aktu, izmantotās literatūras saraksts un izmatotie statistiskie dati. Tas
sastādīts atbilstoši standartam:
Grāmatai (ja izmantota visa grāmata): autora uzvārds, vārda pirmais burts., punkts; grāmatas
nosaukums, punkts, pilsēta, kols, izdevniecība, komats, izdošanas gads, punkts, kopējais
lappušu skaits, lpp.
Piemēram:
Deksnis E.B. Eiropas apvienošanās… integrācija un suverenitāte. Rīga: Junda, 1998. 590 lpp.
O’Sullivan E., Rassel G.R. Research Methods for Public Administrators, 3rd ed. Longman,
1999. 511 p.
grāmatai (ja izmantota kāda daĜa no grāmatas): autora uzvārds, vārda pirmais burts, punkts;
grāmatas nosaukums, punkts, pilsēta, kols, izdevniecība, komats, izdošanas gads, punkts,
lappušu skaits no kuras līdz kurai lapaspusei, punkts.
Deksnis E.B. Eiropas apvienošanās… integrācija un suverenitāte. Rīga: Junda, 1998. lpp.
431-450.
Secchi C. The Political Economy of the Uruguay Round: Groups, Strategies,
Interests and Results, in Multilateralism and Regionalism after the Uruguay
Round, eds. Riccardo Faini and Enzo Grilli, Macmillan Press LTD, 1997,
pp.61-96.
Žurnālam: autora uzvārds, vārda pirmais burts., punkts; raksta nosaukums, žurnāla
nosaukums kursīvā, komats, numurs, punkts, gads, punkts, lappušu skaits no kuras līdz kurai
lapaspusei, punkts (ja izmantota kāda daĜa no grāmatas).
Piemēram:
Carrubba C.J.and Volden C. Explaining Institutional Change in the European Union:
What Determines the Voting Rule in the Council of Ministers in European Union
Politics, Gerald Schneider (ed), Volume 2, Nr 1. February 2001, pp. 5 – 30.
SadaĜā IZMANTOTĀ LITERATŪRA UN AVOTI vispirms ievieto normatīvos dokumentus
un aktus, ievērojot hierarhiju (sākumā Eiropas Savienības, tad nacionālā līmeĦa normatīvos
dokumentus un aktus); izmantotās grāmatas un rakstus; statistiskos datus. Autorus un
izmantotos izdevumus grupē pēc alfabēta katrā valodā atsevišėi, bet vienotā numerācijā.
Darba tekstuālā daĜā ievietotās autora sastādītās tabulas un grafiskie attēli ir jānumurē pēc
kārtas. Katrai tabulai un grafiskajam attēlam un tabulai jābūt nosaukumam, kas atbild uz
jautājumu “Kas? Kur? Kad?”, jābūt norādēm uz datu avotiem. Maăistra darbam var pievienot
pielikumus.
Darba beigās jābūt galvojumam, ka darbs ir izstrādāts patstāvīgi (3.pielikums).
Pēdējā maăistra darba lapa jārezervē novērtējuma ierakstam (4.pielikums).
Maăistra darbu jāiesniedz iesietu – divos eksemplāros.
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6. Maăistra darba izstrādes kontrole un iesniegšanas termiĦi
6.1. Studenti par maăistra darba izstrādes gaitu atskaitās maăistra darba zinātniskajam
vadītājam, kas par darba izstrādes gaitu informē Eiropas studiju maăistra studiju
programmas padomes sēdē.
6.2. Noformēts maăistra darbs kopā ar recenzijas veidlapu (5.pielikums) jāiesniedz Eiropas
studiju maăistra studiju programmas sekretariātā divas nedēĜas pirms Maăistra gala
pārbaudījumu komisijas sēdes, kurā notiek maăistra darba aizstāvēšana (ja iesniedz vēlāk –
darbu nereăistrē un tiek rakstīta pavēle par maăistra darba aizstāvēšanas termiĦa
pagarināšanu turpmāko 3 gadu laikā).
7. Maăistra darba aizstāvēšana
7.1. Studentu maăistra darbu aizstāvēšana notiek Latvijas Universitātes Ekonomikas un
vadības fakultātes Eiropas studiju maăistra studiju programmas Maăistra gala
pārbaudījumu komisijas sēdē.
Maăistra gala pārbaudījumu komisijas sēdē komisijas rīcībā ir jābūt studentu maăistra
darbiem un recenzijām.
Vēlams, lai maăistra darba autors parūpētos par viĦa maăistra darba vadītāja un (vai)
recenzenta ierašanos uz darba aizstāvēšanu.
7.2. Aizstāvēšanas gaitā maăistra darba autoram jāsniedz 7 - 10 minūšu ziĦojums par
izstrādāto maăistra darbu: tēmas aktualitāte; darba izstrādes mērėis, kā un kādā mērā
izvirzītais mērėis ir realizēts; problēmas; secinājumi; priekšlikumi; darba praktiskais
pielietojums.
Komisija iepazīstas ar recenziju, un maăistra darba autors atbild uz recenzenta uzdotajiem
jautājumiem, nobeigumā – uz komisijas priekšsēdētāja un locekĜu jautājumiem.
7.3. Maăistra darba novērtējumu komisijas priekšsēdētājs pēc apspriešanas ar komisijas
locekĜiem, paziĦo komisijas sēdes nobeigumā.
8. Maăistra darba vērtēšana
Gala pārbaudījumu komisijas sekretārs nodrošina iesniegto darbu nodošanu recenzentiem
un iespēju studentiem vismaz divas dienas pirms aizstāvēšanas iepazīties ar recenziju.
Recenzijās jānovērtē darba tēmas izvēle un formulējums, darba teorētiskais pamatojums,
pētījuma zinātnisko metožu izvēle un pielietojums darbā, pētījuma kvalitāte, rezultāti un
secinājumi, zinātniskā aparāta normu izpildījums un darba valoda. Ja recenzents atzīst, ka
darbā pieĜautas kĜūdas, tad tās jānosauc un jādod to pamatojums. Vēlams sniegt arī
komentārus par jebkādiem cita veida aizrādījumiem.

•
•
•
•
•

8.1. Vērtēšanas kritēriji:
temata aktualitāte, pētījuma problēmas formulējuma skaidrība;
darba ievada elementu (mērėa un uzdevumu, objekta un priekšmeta utt.) formulējumu
precizitāte;
darba struktūras loăiskums un atbilstība pētījuma problēmai;
informācijas avotu izmantojums (atlase, izvērtējums, analīze);
pētījuma problēmas teorētiskais pamatojums un analīze;
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•
•
•
•
•
•

adekvātas pētījuma metodoloăijas izvēle (pētījuma stratēăijas un metožu izvēles
pamatojums, prasme pielietot izvēlētās metodes datu vākšanai un apstrādei);
akadēmiskās rakstu valodas stils, nozares terminoloăijas izmantošana;
atsauču un norāžu sistēmas veidošana;
darba atbilstība noformējuma tehniskajām prasībām;
darba autora ziĦojums par darbu (darba būtības izklāsta skaidrība, prezentācijas
prasmes utt.);
atbildes uz recenzenta un gala pārbaudījuma komisijas locekĜu jautājumiem, prasme
diskutēt un argumentēt savu viedokli.
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1. PIELIKUMS
Latvijas Universitātes
Eiropas studiju maăistra studiju programmas
Direktorei prof. T.Muravskai

Latvijas Universitātes Eiropas studiju maăistra
studiju programmas
2.kursa studenta (-es)
vārds, uzvārds
stud.apliec. numurs

IESNIEGUMS.
Lūdzu man apstiprināt maăistra darba tēmu
“ _____________________________________________________________________ ”.
darba nosaukums

Iespējamais maăistra darba vadītājs:
vārds, uzvārds, akadēmiskais grāds, darba vieta, amats

Paraksts
Datums
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2. PIELIKUMS
LATVIJAS UNIVERSITĀTE
EKONOMIKAS UN VADĪBAS FAKULTĀTE
EIROPAS STUDIJU MAĂISTRA STUDIJU PROGRAMMA
Eiropas studiju maăistra studiju programmas
2.kursa studenta (-es)
vārds, uzvārds
___________
stud.apliec. numurs

MAĂISTRA DARBS

DARBA PILNS NOSAUKUMS

Vadītājs: vārds, uzvārds, akad. grāds,
darba vieta, amats
Recenzents: vārds, uzvārds, akad. grāds,
darba vieta, amats

Rīga, 200_
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3. PIELIKUMS

GALVOJUMS

Ar šo es apliecinu, ka šis maăistra darbs ir pildīts patstāvīgi, par izmantotajiem datiem
un materiāliem dotas atsauces. Šis darbs tādā vai citādā formā nav nekad iesniegts nevienai
citai pārbaudījumu komisijai.

Datums

Paraksts
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4. PIELIKUMS

MAĂISTRA DARBS AIZSTĀVĒTS

200_. gada “ ____ ”
ar atzīmi ________
Protokols Nr.

5. PIELIKUMS
LATVIJAS UNIVERSITĀTE
EKONOMIKAS UN VADĪBAS FAKULTĀTE
EIROPAS STUDIJU MAĂISTRA STUDIJU PROGRAMMA
2.kursa maăistranta (-es)_______________________________________________________
maăistra darba_______________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

recenzenta __________________________________________________________________
(vārds, uzvārds, akadēmiskais grāds, darba vieta, amats)
RECENZIJA
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

(jānorāda pētījuma aktualitāte, jāizvērtē metodoloăija un rezultāti, autora personīgā
ieguldījuma līmenis (teorētiskais un praktiskā izmantojamība), pētījuma stiprās un vājās
puses)
Jautājumi maăistra darba autoram:
1. _________________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________________
4. _________________________________________________________________________

Recenzenta novērtējums_______________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Paraksts
Datums
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8. pielikums
Salīdzinājumam izraudzītās
ārvalstu maăistra Eiropas
studiju programmas
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Brēmenes augstskolas Eiropas studiju maăistra programma
lst Semester
12nd Semester
|3rd Semester
Modulē Institutions, PolicyThe EU as a Global Player
optional or Mandatory
s
Making and Regions in Unit 1: The EU as a Global
Internship
the EU:
Player: External Relations,
Mandatory for those who
Unit 1: Institutions,
Trade and Development
graduated from a Bachelor
Policy-Making and
Policy
Programmē with less than
Regions in the EU Unit Unit 2: Enlargement of the
240 ECTS
2: Theories of
EU
Integration and MultiLevel Governance Unit
3: Social Policy in the
EU
EU Business Law
European Public and Private
Management II Different
units to choose from
Master Thesis
European Economic
Unit: Master Seminar
Integration Unit 1:
European Economic
Integration Unit 2:
Competition Policy in
the EU Unit 3: Budget
Policy of the EU
Management of Funds: Master Thesis
Unit 1: Regional
Economics and
Structural Funds in the
EU
Unit 2: Applying for
Funds in the EU
Master Thesis
European Public and
Private Management I
Unit 1: Strategic
Management in the EU
Unit 2: Intensive
Seminar in Brussels
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Tventes universitātes Eiropas studiju maăistra programma
Quartile

Course
code

11122
2
1 and 2
or 3 and
4

176419
176381
176411
176320
176418

1 and 2
or 3 and
4
Total

Course name

European Institutions European Social
Policies Multi-Level Policy Process
European Economic Policies
International Relations Theory and
EU Foreign Policy European Union
Law
Master class European studies
176416 methodology

411908
412805 Master thesis European Studies

EC Way
Prior
of
knowledge
testing
5
PSS
5
PS
5
PSS
5
PSS
5
PSS

5

PSS

5
25

PS
BAM

60
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9. pielikums
Atsauksmes
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To whom it may concern

Reference
about the degree program „MA in European Studies" of the University of Latvia, Riga; Faculty of
Economics and Management.

Since its very beginnings - already during its planning phase - I was involved in and became
quite familiar with the MA in European Studies program of the Uni-versity of Latvia. This
program has a similar profilē as the Master in European Studies program vvhich I direct in
Bremen.
The Bremen Master's program started earlier. It was initiated on the basis of a proposal by the
German Foreign Ministry and a foundation of German lndustry/ the "Stifterverband" vvhich asked
German universities to introduce such Master programs because there is a strong demand in
the public and the private sector over here for experts about the European Union. The
curriculum of the Bremen Master's program follovvs the curriculum proposal by the German
Foreign Minis-try and the 'Stifterverband' closelv, especially insofar as it has an interdiscipli-nary
approach, combining the academic disciplinēs European Business and Economics, European
Politics and European Law.
This basie concept has been adopted by the Riga Master's program as vvell. Both programs
are open to graduates vvith a first qualified degree either in Law, or in Business/ Economics,
or in Political Sciences.
There are as vvell certain differences betvveen the tvvo Master's programs: VVhile in Riga it is a
tvvo years part time program for mature students vvorking already in the region - predominantly
in the public sector -, the Bremen program is a one year intensive full time program delivered
exclusively in English for interna-tional students not only from Europe but from all over the
vvorld. Because most students of the Bremen program are looking for leading positions in
private companies more modulēs are offered in European Business Management and European
Economics than in the other disciplinēs.
The Riga program concentrates on the transition of Middle and Eastern European countries and
it specifically focuses on the economic and political situation of those EU countries vvhich are
boarding the Baltie Sea.

l"i(

Another difference to our program is that the Riga program is somevvhat more theoretically
based vvith an emphasis on Research Methodology Ieading students on the road to
academic careers vvhile the Bremen program leans more tovvards an approach of applied
studies featuring modulēs like "Management of Euro-pean Funds" vvith practitioners like
experts from the European Commission lec-turing in those modulēs.
It is not only the similarity of both programs vvhich allovvs close cooperation be-tvveen the
tvvo Master's programs. Also the existing differences make it interest-ing to vvork together
and to exchange students, lecturers and ideas. Together vvith a fevv other Master's
programs specializing on European Union Studies the Riga and the Bremen program are
linked together in the "Taurus Netvvork". This netvvork has been used for all kinds of
cooperation purposes. It has above all been supported by EU funds like the
ERASMUS/SOCRATES and the Jean Monnet programs in order to offer joint 'Intensive
Programs', to organizē conferences and to exchange students and staff.
One prominent example for co-operation betvveen the Riga and the Bremen program is the
common seminar in Brussels once a year featuring "The Decision Making Process and
Governance in the European Union". This common seminar has been carried out for eight
years novv. For three years it vvas supported by EU funds in the context of the 'ERASMUS
Intensive Program'.
My knovvledge about the Riga program stems among others from these joint projects.
Besides this I have participated in more than one conference organized by our Riga
colleagues like e.g. the 2004 LECSA conference on 'Developing and Improving European
studies Programs' and a 2006 Jean Monnet conference. Numerous teaching assignments
have been carried out by professors of both programs in the other program. The last time I
taught "European Business Lavv" to Riga Master's students in the framevvork of ERASMUS
staff exchange vvas during the academic year 2007/2008.
I had the impression that the European Master's students at the University of Latvia, Riga
are highly qualified. They shovv interest in the subject and they are eager to discuss
European Lavv topics like non-discrimination on grounds of na-tionality and of sex. They are
quite open to criticai vievvs and ready to Iearn from their fellovv students.
VVhile teaching those Master's students in Riga, in Brussels and also in Bremen vvhen they
joined our program as exchange students I detected the same vvell knovvn creative variety
of arguments provided by students vvith different first degrees in political science, lavv and
business. These students have ample chances to develop broader intellectual perspectives
than the regular "special-ist" student vvho remains in his specific academic disciplinē
during his under-graduate as vvell as during his postgraduate studies. They Iearn hovv to
deal vvith complex problems in overlapping academic disciplinēs. The complexity of modēm
cross-border management in the public and in the private sector as vvell as the grovving
complexity of academic research asks for graduates vvho are not only good in their ovvn
academic disciplinē but vvho are also able to look over the "fence".
The interdisciplinary approach vvhich the Riga program shares vvith our Bremen Master's
program thus proves to be very successful. It does not affect the academic quality of the
programmē in a negative way. On the contrary - the different academic backgrounds vvhich
are present in these student groups open in-teresting possibilities not only for the teacher
vvho is ready to make use of the

various sources of knovvledge vvhich are present in these mixed student groups but also for
the students. The different points of vievv from lawyers, economists and politicians are
stimulating fruitful discussions vvithin the student group. This is very helpful vvhen
complex subjects like e.g. "EU Competition Lavv and Policv" are covered. Such complex
subjects, by the way, are quite typical for the curric-ula of both European Master's
Programs.
The other specialties of the Riga program, namely addressing transition in Mid-dle and
Eastern European countries and the Baltie dimension, ineluding the spe-cific situation of
Latvia as a relatively nevv EU Member State give the Riga Master's programmē its unique
character. It allovvs Riga students to deal vvith present economical, political and legal
problems of their country and at the same time to be avvare hovv these problems are
related to the development of the European Union.
Above all this genuine focus of the programmē also makes it an interesting partner of the
other European Master programmēs linked together in the TAURUS netvvork.

My conclusion is that the concept of the Riga European Studies Masters is vvell tailored
not only from the academic perspective but also regarding the career opportunities of
participating students. It meets the requirements of Latvia vvhich as an active Member
State of the European Union needs EU experts. VVith their knovvledge and skills
graduates of this Master's program may represent their country abroad, e.g. in the
European Institutions. They may as vvell serve their country in the public administration
dealing vvith European affairs at home and they even have excellent career opportunities in
private companies and in-dustries vvhich vvork aeross borders in a European context or
vvorld vvide. The strong emphasis on Research Methodology in the curriculum of the Riga
Master programmē allovvs talented graduates to pursue an academic career.
The management of the Riga program is doing a good job. Joint projeets are
administrated in a smooth and effective way. VVhen participating in staff meetings in Riga I found the spirit and the atmosphere vvithin the academic staff as
vvell as vvithin the student group stimulating and promising.
It has proved very useful for international cooperation that teaching in the Riga
Master's program is partly done in English. This allovvs interaction throughout
Europe. Also the students profit from this approach because it vvidens their horizon.
The high academic standard of the programmē and its teaching staff is eonvineing.
As there is a vivid exchange of staff and students from and to a number of European
Universities the Master students are not only taught international and European topics
theoretically, they also gain intercultural experience and receive a colourful impression of
the European academic spectrum vvhich in itself re-flects the different heritage, cultures
and opinions that stand for the European idea.

Prof. Dr. jur. Friedrich Lehmann

21.01.2009
Brussels
Professor Dr. Juris Krūmins
Vice Rector
University of Latvia
Riga, RaiĦa 19
LV-1586
Latvia
OPINION ON THE EUROPEAN STUDIES
MASTERS PROGRAMMĒ AT THE UNIVERSITY OF
LATVIA.
The European Studies masters programmē at the Universitv of Latvia invited me in my quality
as honorary director of the European Commission on a number of occasions to lecture to
students during the last three academic years 2006-2008, enabling me to express my vievvs on
the quality of the programmē.
Follovving my experience of 35 years as official of the European Commission, upon my
retirement in 1999,1 am lecturing extensively on European matter at European and Canadian
universities. Furthermore, being involved in a number of European Commission, VVorld Health
organisation and European Council activities in particular related to the new member states and
Balkans, aiMĜ-have£eeft4fwtte€las~an experten^eeession matters of related to the enlargement
of the-EU-trKho thrco Baltie Statos. I hovo prosontod invite4 petpefs-a^a-number of scientific
conferences and in particular at Jena University, Germany in 20Q7, which just have been
published in 2008 by the Manchester university press: "Adapting to European Integration?" on
Public health policy; how does Kaliningrad adapt to the EU?
During my lectures for students in the European Studies programmē at the University of Latvia
and participation in seminārs in different courses of the programmē I was able to observe the
high quality of the students' performance (seminar presentations, questions and comments
during lectures). They shovved very good understanding of EU matters as well as their keen
interest and curiosity: it was a real delight to lecture to these students. Different academic
backgrounds of the students increased the diversity of the questions and remarks and thus
broadened the perspective on European matters.
VVhile in Latvia I have met a number of officials in management a position from ministries and
embassies that have graduated from this programmē and have been impressed by their quality.
Having attended and number of Jean Monnet VVorld conferences, organised by the European
Commission and meeting personally with the Director General of DG Education and Culture Ms
Odile Quintin, I observed the grovving importance and quality of European Studies programmēs
and research both in the European Union and the rest of the world, as well as the international
recognition of the masters 'degree programmē at the University of Latvia.
I therefore strongly support the present programmē and strongly recommend its further
expansion.
It was a real pleasure meeting and vvorking with you last November on the occasion of the
European Commission - University of Latvia Social Forum.
Most sincerely vours;

Dr. Atexfandre Berlin
Honorary Director, European Commission
35, Square Margerite, Bte 37, Brussels, B-1000

Latvijas Republikas Pastāvīgā pārstāvniecība Eiropas Savienībā
23, Avemie des Arts, 1000 Brussels tātr. (32 2) 238 31 00 fakss (32 2) 238 32 50, e-pasts: permrep.eu@mfa.gov.lv

O3.02.2009.Nr 2.3.11Latvijas Universitātes mācību
prorektoram J.KrfimiĦam
Par Eiropas Studiju maăistra programmu
Šogad aprit 5 gadi kopš Latvijas dalības Eiropas Savienībā. Pirmo piecu dalības
gadu pieredze apliecina, ka pilnvērtīga Latvijas dalība ES galvenokārt atkarīga no ES
jautājumos kompetentiem un profesionāliem cilvēkiem. Tāpēc vispirms gribu uzsvērt,
ka LU Ekonomikas un vadības fakultātes Eiropas Studiju maăistra programma ir
aktuāla un nepieciešama, jo tā sagatavoto speciālistus gan darbam valsts pārvaldē, gan
nevalstiskajā sektorā, kā arī ES institūcijās, tādējādi veicinot labāku Latvijas interešu
pārstāvību Eiropas Savienībā.
Atzinīgi vērtējams ir tas, ka Eiropas Studiju maăistra programma ir
starpdisciplināra programma, kas maăistrantiem palīdz iegūt vispusīgas zināšanas par
Eiropas ekonomisko, politisko un tiesisko telpu. Šī studiju programma piedāvā
studentiem rūpīgi izstrādātu priekšmetu komplektu, kas palīdz apgūt gan
nepieciešamās teorētiskās, gan praktiskās zināšanas par aktuālajiem ES jautājumiem.
Piemēram, pozitīvi ir tas, ka studiju programma paredz praktiskās pētniecības nedēĜu
Briselē, kas Ĝauj studentiem labāk izprast ES institūciju darbību un lēmumu
pieĦemšanas procesu.
ĥemot vērā iepriekš minēto, rekomendēju LU vadībai atbalstīt Ekonomikas un
vadības fakultātes Eiropas studiju maăistru programmu, kas veicina pilnvērtīgu
Latvijas dalību Eiropas Savienībā un nodrošina plašas darba iespējas programmas
absolventiem.

Pārstāvniecības vadītājs

.//

Normunds Popens

Brussels, 2 February 2009
REFERENCE ON THE EUROPEAN STUDIES MASTERS PROGRAMMĒ AT THE
UNIVERSHT OF
LATVIA
TO WHOM IT MAY CONCERN:

In my quality as an official of the EU Council of Minsters Secretariat responsible for Public
Relations, and since 2007 at the European Economic and Social Committee (EESC) as Head
of Unit responsible for Visits, Promotion and Publications at the Communication Dept, I had
the opportunity to lecture on several occasions to the students of the Masters degree
programmē of the University of Latvia.
This group has been the only one from Latvia that visited the Council's, and later EESC's,
premises on the occasion of their visits, even before Latvia's accession to the EU. During two
consecutive years, 2005 and 2006, as an invitee to the Baltie Forum to represent the EU
Council, I profited to lecture to the Masters degree programmē in Riga with vvhich I have
become increasingly acquainted and established a special relationship due to their keen
interest in European affairs, depth of knowledge and eagerness to learn, as evidenced by the
versatility of issues raised during discussion vvhich reflected, in my view, their different
academic baekground.
In the positions which I held during the past eight years I had the opportunity to lecture
frequently to students and seholars from several countries and in several Universities. In the
light of this experience I was particularly impressed by the qualtiy and interest shown by the
students of the Masters degree course of the University of Latvia, before as well as after
accession.
The organisation of the visits by the Univeristy of latvia during their visits to the EU
Institutions in Brussels run always smoothly and has provided added value to the overall
quality and success of the programmē. The feedback I received from the organising
colleagues in my services has always been very positive.
On the basis of the above I strongly recommend the continuation and further development of
the European Studies Masters progamme at the University of Latvia.

Charis Xirouchakis

Head of Unit
European Economic and Social Committee
99 Rue Belliard
1040 Brussels
Belgium

LATVIJAS REPUBLIKAS EKONOMIKAS MINISTRIJA
Brīvības ielā 55, Rīgā, LV-1519, Latvija ♦ tālr. 67013101 ♦ fakss 67280882 ♦ e-pasts: pasts@em.gov.lv
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Asoc. prof. Mārim Purgailim
Latvijas Universitātes
Ekonomikas un vadības
fakultātes dekānam

A.god. M.PurgaiĜa kungs!
Latvijas efektīvai dalībai Eiropas Savienībā (ES) un rezultatīvai nacionālo
interešu pārstāvēšanai ES institūcijās ir nepieciešami speciālisti ar dziĜām
zināšanām par ES ekonomiskajiem, politiskajiem un tiesiskajiem jautājumiem.
Starpdisciplinārā maăistra programma "Eiropas studijas" viennozīmīgi
sekmē studentu, tostarp arī valsts ierēdĦu padziĜinātu Eiropas problemātisko
jautājumu apguvi. DaĜēji profesionālu iemaĦu pilnveidošanu ES jautājumos
nodrošina Valsts Administrācijas skola, tomēr akadēmiskā apmācība ir
iespējama tikai vispusīgas maăistra programmas ietvaros. Eiropas studiju
maăistra programmas darbība pēc akreditācijas liecina par to, ka programma
joprojām ir aktuāla un nodrošina augsta līmeĦa akadēmiski izglītotus
speciālistus, kuri strādā arī LR Ekonomikas ministrijā.
īpaši būtu jāuzsver tas, ka Eiropas studiju maăistra programmas
starpdisciplinārais raksturs palīdz maăistrantiem iegūt vispusīgas zināšanas par
Eiropas ekonomisko, politisko un tiesisko telpu, par ES darbības principiem un
nozaru politiku īstenošanu. Līdz ar to tiek sagatavoti kvalificēti speciālisti, kas
spēj izprast svarīgākos Eiropas integrācijas procesus, ES institucionālos un
funkcionālos aspektus un rast praktisku pielietojumu savām zināšanām arī valsts
civildienestā.
ĥemot vērā iepriekš minēto, rekomendēju Latvijas Universitātes vadībai
atbalstīt Ekonomikas un vadības fakultātes Eiropas studiju maăistra studiju
programmu.
Ar cieĦu,

valsts sekretārs
D.Ebersteina
67013175, Daina.Ebersteina@em.gov.lv
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Latvijas Universitātes prorektoram
profesoram Jurim KrūmiĦam

Par atsauksmēm studiju programmas
akreditācijai
Latvijas Universitātes maăistra studiju programmas JEiropas studijas" mērėis
ir gatavot mūsdienīgi izglītotus speciālistus, kuri būtu spējīgi risināt problēmas
Eiropas Savienības jautājumu kontekstā.
Finanšu ministrijā kā Eiropas Savienības (turpmāk - ES) struktūrfondu un
Kohēzijas fonda vadošajā iestādē un citās ar ES fondu ieviešanu saistītajās
institūcijās strādā vairāki šīs programmas absolventi. ViĦi demonstrē zināšanas un
izpratni par ES darbības principiem, kā arī iemaĦas ES problemātikā, kas nodrošina
rezultatīvu darbību ES fondu ieviešanas jautājumu kontekstā.
Papildus informējam, ka programmas absolventu profesionālā darbība bieži ir
saistīta ar stratēăisku un nozīmīgu jautājumu risināšanu, strādājot vadošajos amatos
ES fondu vadībā iesaistītajās institūcijās.
Finanšu ministrija informē, ka neiebilst pret Latvijas Universitātes maăistra
studiju programmas .,Eiropas studijas'' akreditāciju nākotnē.

Valsts sekretāra vietnieks ārvalstu finanšu
līdzekĜu koordinācijas jautājumos
Vadošās iestādes vadītājs
A. Ūbelis

Kravate/ 67083939
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I, a tv i j as 11 n i v cr s i tā tes
mācību prorektoram
Jurim KrūmiĦam

A.god. J.KrūmiĦa kungs!
Atsaucoties uz Jūsu pieprasījumu sniegt Ārlietu ministrijas kā darba devēja atzinumu
par Latvijas Universitātes maăistra studiju programmu ...Eiropas studijas", vēlos atzīmēt, ka
darbs ar Eiropas lietām Latvijas diplomātiskajā un konsulārajā dienestā prasa padziĜinātu
izpratni par Kiropā notiekošajiem procesiem, to problemātiku, Eiropas integrācijas jautājumiem
un Eiropas Savienības institūciju darbības principiem. Profesionālās karjeras izaugsmē liela
nozīme ir studiju laikā iegūtām teorētiskam zināšanām maăistra programmas līmeni.
Programma ir vērtējama kā vispusīga, jo tā sniedz visaptverošas zināšanas par Eiropas
Savienības ekonomikas, politikas un tiesību jomam, īpaši akcentējot atsevišėus nozīmīgus
aspektus kā Kopējā lauksaimniecības politika, paplašināšanās problemātika. Jāatzīmē, ka šāda
pieeja attīsta starpdisciplināras analītiskās spējas.
īpaši apsveicama ir maăistra programmas daĜa, kur studentu teorētiskās zināšanas tiek
papildinātas ar programmas praktisko vizīti Briselē, kuras ietvaros tiek apmeklētas visas
būtiskākās Eiropas Savienības un starptautiskās institūcijas.
Viena no maăistra programmas stiprajām pusēm ir kursu docenti, kuri ir augsta līmeĦa
Latvijas un ārvalstu mācībspēki, kā arī Eiropas Savienības un Latvijas publisko un privāto
institūciju nozaru eksperti. Tādējādi programma pretendē uz starptautiski atzītu augstākā
līmeĦa izglītību.
Maăistra studiju programmā ^Eiropas studijas" nav paredzētas budžeta vietas. Sakarā
ar programmas nozīmīgumu valsts pārvaldes un starptautiskajās iestādēs strādājošajiem būtu
vēlams, lai programmai tiktu piešėirtas budžeta vietas.

h

Maăistra studiju programma ..Eiropas studijas^ kopš tās akreditācijas 2003.gadā ir
sagatavojusi mūsdienīgi izglītotus speciālistus, kuri ir spējīgi risināt problēmas Eiropas
integrācijas kontekstā. Minēta programma ar tās saturu, sniegto teorētisko bāzi un
starpdisciplināro pieeju ir Latvijas augstākās izglītības sistēmā visnotaĜ nepieciešama.
Rekomendēju minčiās programmas pārakreditāciju,

Ar cienu.
Andris Tcikmanis
valsts sekretārs
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COUNCILOF
THE EUROPEAN UNION

GENERAL SECRETARIAT
Directorate general F
Press
Communication
Protocol
Visits-Public Events
RUEDELALOI.175
B-1048 BRUSSELS
Tei: (32 2)285 71 92
Fax:(32 2)285 6609
charis.xirouchakis@consilium.eu.int

Brussels, 6 June 2005

Professor Dr. Tatyana Muravska
Director
Centrē for European and Transition Studies
University of Latvia
Aspazijas blvd 5
Riga, LV-1050 Latvia

Dear Professor Muravska,
I would like to thank you wholeheartedly for your kind invitation to visit
Riga and address your students and staff members at the University of Latvia
on current issues concerning European integration.
It was an opportunity for me to discuss the consequences of recent negative
referenda on the European Constitution on the future of the European Union.
The discussions we have held all along the Conferences on 30 and 31st May
were a source of inspiration to me and improved my grasp of key issues
concerning your country. I would like to thank you sincerely for this
opportunity.
Needless to say, the visit was a memorable experience and has broaden my
entire vision about Latvia and its people. Your professionalism but also your
personai care and hospitality, including your taking into your charge the
expenses of this journey, have been greatly appreciated.
I would also like to convey through you my sincere thanks to your colleagues
who have contributed to the organisation of the Conferences and have made
my stay in Riga a unique experience.
With my thanks and best regards,
<ž^^/^J&>C4sC^'x-'■''L-Charis Xirouchakis
Head of Visits-Public Events

!<■
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Reklāmas materiāli
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akadēmiskajā un zinātniskajā vidē.

Mūsu piedāvātās iespējas

Iestājnosacījumi
Bakalaura grāds, vai tam atbilstoša augstākā
izglītība sociālajās, humanitārajās vai tām
pielīdzināmās zinātnēs, kā arī citu zinātĦu
nozaru pārstāvji, kuru zināšanas un interese
studēt Eiropas studijas atbilst uzĦemšanas noteikumiem.

• Piedalīties praktiskās
pētniecības nedēĜā Briselē un
Luksemburgā un apmeklēt
visas galvenās Eiropas
institūcijas un NATO, kur tiek
nodrošinātas ekspertu lekcijas.
! • Apmeklēt praktiskās pētniecības semināru
Eiropas Centrālajā Bankā Frankfurtē un
Vācijas Federālās bankas augstskolā
Hagenburgā par aktuālajiem Eiropas
monetārās politikas jautājumiem.
• Iesaistīties trīs nedēĜu intensīvajā
ES studiju braucienā (Brisele,
Frankfurte, Strasbūra un
Luksemburga) sadarbībā ar
Kanādas Eiropas studiju tīkla
universitātēm.

1*1

• Studēt dažādās
partneruniversitātēs ES
Erasmus un citu
programmu ietvaros.
• Līdzdarboties Eiropas __________ ^1
Savienības atbalstītajos pētnieciskajos
projektos.
________________
• Apmeklēt franču valodas
nodarbības.

Karjeras iespējas

Iesniedzamie dokumenti
• Pieteikums studijām uz noteikta parauga veidlapas (tās var
saĦemt fakultātē uzĦemšanas komisijā).
• Kopā ar pieteikuma veidlapu ir jāiesniedz viena
fotogrāfja 3x4 cm.
• Pases kopija (oriăināls jāuzrāda).
• Diploma kopija (oriăināls jāuzrāda).
• Dzīves gājuma apraksts (CV) latviešu vai angĜu valodā.
• Jāsamaksā reăistrācijas maksa par katru iesniegto
pieteikuma veidlapu.

Pieteikšanās studijām
• Katru gadu jūlijā
• Konkrētos uzĦemšanas datumus, dokumentu pieĦemšanas
vietu, informāciju par reăistrācijas maksu ir iespējams aplūkot
mājas lapā http://www.evf.lu.lv/ sadaĜā «Augstākā līmeĦa studiju
programmas»
Ar studiju plānu var iepazīties mājas lapā
http://www.lu.lv/studijas sadaĜā «Semestris»

Papildinformācija

_1
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• Darbs Eiropas Savienības institūcijās un direktorātos,
kā arī citās starptautiskajās un nacionālajās privātajās
un publiskajās institūcijās.
• Padomdevēja funkciju veikšana politiskajā,
ekonomiskajā un tiesiskajā sfērā.
• Darbs diplomātiskajā sektorā.
• Lobēšanas aktivitātes Eiropas Savienības līmenī.
• Starptautiskā žurnālistika.
• Tālākas studiju iespējas doktorantūrā, veidojot karjeru

//www. evf.lu.lv
http://www.lu.lv/cets

LATVIJAS
UNIVERSITĀT
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Eiropas
studiju
maăistra studiju
programma
Kāpēc iestāties Eiropas studijās?
• Studijas raksturo internacionāla vide.
• Kursus docē augsta līmeĦa Latvijas un
ārvalstu mācībspēki, kā arī Eiropas
Savienības un Latvijas publisko un privāto
institūciju nozaru eksperti.
• Iespēja gūt starpdisciplināras,
interaktīvas un inovatīvas
pasniegšanas pieejas pieredzi,
ko raksturo grupu darbs,
^
gadījumu izpēte un
savstarpējās diskusijas.

Rīga

Eiropas Studiju maăistra programma
Kredītpunktu skaits

Kursa nosaukums
Nr.

1. gads

1

2. gads

Semestri
1. | 2.
1. Eiropas Savienība: vadība un institūcijas
2. Ekonomiskā integrācija un
uzĦēmējdarbība Eiropas Savienībā
3. Eiropas tiesības I līgumi un institūcijas
4. Eiropas tiesības I - Eiropas Savienības
tiesību attīstības aktuālie aspekti
5. Praktiskās pētniecības metodoloăijas
seminārs I
6. Eiropas integrācijas teorijas - politiskie
aspekti un prakse

3.

4.

Programmas direktores vārdi

Absolventu atsauksmes

Eiropas studiju maăistra studiju programmā
starptautiskā ievirze ir dziĜi iesakĦojusies visās
mūsu aktivitātēs. Programma piedāvā lielisku
iespēju paplašināt ikviena izpratni par Eiropas
Savienību un iegūt iemaĦas Eiropas Savienības
problemātikā gan praktiski orientētai, gan
akadēmiskai un zinātniskai darbībai. Ir patīkami
vērot, kā mūsu absolventi veiksmīgi veido aktīvu
profesionālo dzīvi gan publiskajā, gan privātajā
sektorā un akadēmiskajā sfērā. Gaidīsim arī jūs
mūsu programmā!

Česlavs Gržibovskis, (Latvijas Republikas
Ekonomikas ministrija):
«Ja kāds man jautātu, vai ir bijis vērts studēt Eiropas studijas Latvijas
Universitātē, mana atbilde būtu: «Jā!» Mans darbs vienmēr ir bijis un
joprojām ir cieši saistīts ar Eiropas jautājumiem, tādēĜ arī es nolēmu
pieteikties studijām šajā programmā. Eiropas studiju programma man
sniedza labu izpratni par Eiropas integrācijas jautājumiem un Eiropas
Savienības institūciju darbības principiem. Esmu uzlabojis savas
zināšanas ekonomikā, politikas zinātnē un Eiropas tiesību jautājumos.
Mums tika nodrošināta lieliska iespēja piedalīties praktiskās pētniecības
nedēĜā Briselē, kuras ietvaros apmeklējām visas būtiskākās Eiropas
Savienības un starptautiskās institūcijas kopā ar citiem studentiem no
Brēmenes augstskolas. Tā bija Ĝoti laba un vērtīga pieredze, kas ir
palīdzējusi man veidot savu profesionālo karjeru.»

Profesore Dr. Tatjana Muravska,
Jean Monnet katedras vadītāja

7. Eiropas Savienības likumdošanas
harmonizācija
8. Lēmumu pieĦemšanas kvantitatīvās
metodes / Eiropas Savienības
tehnoloăiju politika
9. Eiropas ekonomikas un Eiropas
ekonomiskās integrācijas attīstība
10. Pasaules politiskās integrācijas procesi
un Latvija
11. Eiropas Savienības sociālekonomiskās
politikas aktuālās tēmas
12. Eiropas tiesības II
13. Praktiskās pētniecības metodoloăijas
seminārs II

_j

Līga Sondore,
(Valsts reăionālas attīstības
aăentura):
«Es esmu pateicīga Eiropas studiju
maăistra studiju programmai par
starpdisciplināru analītisko spēju
attīstīšanu, ko es izmantoju savā ikdienas
profesionālajā darbībā, strādājot
ar Eiropas Savienības projektiem,
pētījumiem un pasniedzot nodarbības
Latvijas Universitātē.
Studējot Eiropas studiju programmā, mums bija iespēja
apmeklēt ārvalstu augstskolu profesoru vadītos kursus, kas Ĝāva
iepazīties ar citu valstu ekspertu pieredzi Eiropas jautājumos.
Iegūtās zināšanas sniedza iespēju turpināt studijas doktorantūrā
un nostiprināt saiti ar akadēmisko vidi.»

14. Eiropas Savienības fondu un projektu
vadība
15. Eiropas Savienības jauno dalībvalstu
makroekonomiskā politika
16. Praktiskās pētniecības metodoloăijas
seminārs III
17. Reăionālā politika un sociālā dimensija
Eiropas valstīs
18.

Anna Parfjonova, (Eiropas
Parlaments):
«Manuprāt, Eiropas studiju maăistra
studiju programma Latvijas Universitātē
ir īpaši veidota visiem tiem, kas
plāno strādāt Eiropas Savienības
«administrācijas sirdī». PadziĜinātās
teorētiskās zināšanas Eiropas jautājumos,
kas tika iegūtas lekcijās, un piedalīšanās
praktiskās pētniecības seminārā Briselē,
kā arī studijas SocrateslErasmus apmaiĦas
programmas ietvaros bija sākuma punkts manas karjeras
veidošanai Eiropā. Sabalansēta akadēmiskās un praktiskās
pieejas kombinācija divu gadu studiju procesā man Ĝāva ne
vien iegūt, bet arī sekmīgi pielietot jauniem profesionāĜiem
nepieciešamās zināšanas.»

Sabiedriskās attiecības: teorija un prakse

19. Baltijas valstu ekonomika
20. Eiropas Savienības Kohēzijas politika /
Latvijas lauksaimniecības politika
Eiropas Savienības kontekstā
21. Praktiskās pētniecības metodoloăijas
seminārs IV
22. Maăistra darbs
Kopā:
Latvijas Universitātes Centrālā ēka Rīgā

We provide an opportunity for
• study/research week in Brussels
and Luxembourg, with visits and
lectures at all main European
institutions and NATO

• study/research week at the European
Central Bank in Frankfurt and Applied
Sciences University of the German Federal
Bankon European flnancial issues
• a three vveeks intensive EU Study Tour
(Brussels, Frankfurt, Strasburg, and
Luxembourg) in cooperation with Canadian
European Studies Netvvork
• studies at various partner
universities vvithin the EU Erasmus and
other exchange schemes
• research skills development in
funded projects on topical European
themes

Admission requirements
• bachelor degree or equivalent certifed documents
from an institution of higher education,
preferably in Political Science, Economics, Law,
History, Philosophy, Communication Studies
• English language skills (TOEFL, other tests or
an offcial letterfrom an academic institution,
confrming English language skills in reading,
vvriting, and comprehension suffcient to ensure
successful participation in the programmē)

Applicants should submit the foUov/ing
documents
a completed application form, available online
in
English
at
http://www.lu.lv/eng/
admission/degree/degree.html
a certifed copy of the diploma/degree and diploma/ degree
transcript. Documents vvhose original language is not
English or Latvian should be accompanied by a translation
into Latvian or English
a copy of passport
a motivation letter and CV

• French language courses

tvvo passport sized photos (35 mm x 45 mm)

Career opportunities in

Deadline for applications
The application package must be received by the University
of Latvia by the end of July every year for entering the
programmē in the autumn of the same year. For the exact
datē please check the vvebsite http://
www.lu.lv/eng/studies/english/european-studies.html
For the academic calendar please see
http://www.lu.lv/eng/studies/calendar.html
• EU/international and national public and
private institutions
• political, economic, and legal advising

Contacts and information
International Relations Department
Address: RaiĦa bulv. 19, room 143

• diplomatic services

Phone: +371 7034334

• lobbying at EU Ievel

E-mail: ad@lu.lv

• international journalism

http://www.lu.lv/eng/studies/english/european-studies.html

• doctoral studies with the option of an academic career

http://www.lu.lv/cets

LATVIJAS
UNIVERSITĀTE
UNIVERSITY OF LATVIA

EUROPEAN
STUDIES
MASTER PROGRAMMĒ
Why study Europe in Latvia?
see Europe from the perspective of a nevv EU
member country
attend courses given by high-level national and
international faculty and EU practitioners
experience an interdisciplinary approach in interactive and
innovative teaching in English, group vvork, case-solving, and
discussion
1
study in an international environment
of linguistic and cultural diversity
Vt*"
1
live in a city of great European
cultural history and cultural
s'
life vvith many libraries,
J
conferences, music,
J
museums, exhibits, cinemas and
youth clubs

Rīga

Curriculum of the European Studies
Master’s Programme
Course title
No.

European Union: Government and
Institutions

2.

Economic Integration and Entrepreneurship in the
European Union

3.

European Law 1 - Treaties and Institutions

4.

European Law 1 - Current Aspects of the
Development of European Law

5.

Practical Research Methodology Seminar 1

6.

European Integration Theories Aspects and Practice

At the European Studies Programmē the international perspective
is deeply rooted in all our activities. It is an excellent opportunity

Semesters

to acquire greater skills and competitive personai abilities in EU

3'd

4'"

studies for practice oriented professions and careers in academia.

active professional life be it in the public or private sectors. We
vvelcome you to join us.

Muravska

BH Political
Bfl

8.

Ouantitative Methods in Decision Making / 1
Technology pohcy of European Union

9.

European Economies and Integration
Development in Europe

10.

Political Integration Processes in the VVorld and
Latvia

11.

Social Economic Policy:
Actual Topics in the European Union

12.

European Law II

13.

Practical Research Methodology Seminar II

14.

Management of European Union Funds and Projects

15.

Macroeconomic Policy in the New Member States

Līga Sondore,
(State Regional Development Agency)
I am thankful to the European studies
programmē for developing my
interdisciplinary analytical skills that I
now use daily in my profession. During
the studies we had an opportunity
to listen to several courses read by
experienced foreign professors. I highly
appreciated this way of gainingexperience from other countries.
The studies sustained the connection with the universitv, and
I currently continue my Ph. D. studies in management and
participate in research projects - all of this is built on the basis
that was given in the European Studies Master’s Programmē.

Practical Research Methodology Seminar III

17.

Regional Policy and Social Dimension in the
European Economies

18.

Public Relations: Theory and Practice

19.

Economies of the Baltie Countries

20.

Cohesion Policy of the European Union / The
Agriculture Policy of Latvia within the Context of the
European Union

22.

Ind

Professor and ]ean Monnet Chair Dr. Tatjana

Harmonization of Laws in the EU

21.

Česlavs Gržibovskis, (Ministy of Economies
of the Republic of Latvia)
If someone asks me, whether it has
been worth it to study European
Studies at the University of Latvia, my
answer will be "yes”. My work was
and stili is connected with European
issues; therefore I decided to apply
for this programmē. European Studies
provided me with good understanding of
European integration
issues, how the European institutions work. I have improved
my knowledge in economies, political science and European
law. We had a great opportunity to participate in the practical
research week in Brussels, where we visited various EU and
international institutions together with other students from the
University of Bremen. Itwas very good and positive experience,
which helped me in my career.
Anna Parfjonova,
(The European Parliament)
In my opinion, the European Studies
Master’s Programmē atthe University
of Latvia is a tailor-made programmē
for those who plan to work in the
‘administrative heart’ of the European
Union. A profound theoretical
baekground in European affairs gained
duringthe lectures and participation
in the International Study Week in Brussels were the starting
points to pursue my career in Europe. A balanced combination
of an academic and a practical approach throughout two years
of studies taught me not only to acquire but also to apply the
acquired knowledge, which is essential for young professionals.

ECTS Creditpoints

It has been exciting to see our graduates entering successfully

7.

16.

Words from Graduates

1A year | 2n(l year

1"
1.

Words from the Director

Practical Research Methodology Seminar IV
Masters Thesis
Total:

30

30

30

30

Central Building of the University of Latvia in Riga
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Anna Radzobe, Ekonomikas un vadības fakultātes Eiropas studiju maăistra programmas 1.kursa studente
2008. gada 11. aprīlis

:'*-.-i.
Eiropas Kopienu tiesā ar Latvijas
pārstāvjiem I.Labucku un E. Ievītu
... tā tiek pasniegta plastmasas tasītē, kura nekad nav īsti pilna. Šī kafija nav itāĜu iecienītais espresso, tai pievienots piens ar zemu
tauku saturu un mazliet cukura. Taču šī kafija liek pamosties.
Šādu līdzību ES kompromisu meklēšanas mākslai izteica uzskata Eiropas Ekonomiskās un sociālās komitejas Vizīšu un publikāciju nodaĜas
vadītājs Čaris Ksiročakis (Charis Xirochakis). Lai atrastu kopsaucēju 27 atšėirīgu valstu interesēm, nepieciešams atkāpties no striktiem
uzstādījumiem un meklēt variantu, kuru pieĦemtu visas dalībvalstis.
Šī gada martā LU Ekonomikas un vadības fakultātes (EVF) Eiropas studiju maăistra programmas 1.kursa studenti devās uz Briseli un
Luksemburgu, lai viesotos nozīmīgākajās ES pārvaldes institūcijās. Brauciens ir EVF atbalstīta maăistra studiju programmas tradīcija, kas
norisinās jau septīto gadu pēc kārtas Eiropas Komisijas Žana Monē (Jean Monnet) projekta ietvaros.
Šogad intensīvajā pētniecības seminārā piedalījās Eiropas maăistra studiju programmas direktore prof. Tatjana Muravska, kura kopā ar
studentiem uz Briseli dodas katru gadu, profesore Biruta Sloka un docents Jānis Vaivads, programmas koordinatore Ilze Deksne, kā ari 16
programmas studenti, kuri pirms tam izturēja īpašu konkursu paužot motivāciju piedalīties studiju braucienā.
Pētniecības seminārs norisinājās nedēĜu, tā laikā studenti viesojās visās būtiskākajās ES institūcijās un kopumā tikās ar vairāk kā divdesmit to
pārstāvjiem, tai skaitā LU Eiropas maăistra studiju programmas absolventiem, kuri attīstījuši karjeru dažādās Eiropas Savienības pārvaldes
institūcijās.
Pirmajā vizītes dienā tika apmeklēts Eiropas Komisijas Izglītības un kultūras, kā arī Reăionālās politikas ăenerāldirektorāts, kuru pārstāvji
iepazīstināja studentus un pasniedzējus ar skatījumu uz nākotnes multilinguālisma tendencēm, dalībvalstu atšėirīgo kultūras identitāšu
integrācijas problēmām un jaunākajiem uzstādījumiem izglītības jomā, lai spētu nodrošināt Eiropas Savienības konkurētspējas palielināšanos
atbilstoši ilgtermiĦa sociālekonomiskajiem mērėiem.
Izglītības un kultūras ăenerāldirektorāta pārstāvis Džons Makdonalds (John Macdonald) iepazīstināja studentus un pasniedzējus ar skatījumu
uz nākotnes multilinguālisma tendencēm. Komisija vēlas panākt, lai katrs ES pilsonis runātu savā dzimtajā un vēl divās ES oficiālajās valodās.
Šāda situācija vieglāk būtu panākama valstīs, kurās daudzvalodība pastāv tradicionāli, piemēram, BeĜăijā, taču, lai panāktu šādu situāciju
Latvijā, nepieciešams ieguldīt Ĝoti daudz darba un līdzekĜu. Uzskatu, ka to būs vieglāk paveikt, dzīves līmenim mūsu valstī paaugstinoties, taču
vismaz nākamajos desmit gados šāds mērėis būtu utopisks.
Mūs uzrunāja ar\ Reăionu ăenerāldirektorāta pārstāvis Čārlzs Vaits (Charles White). ViĦš pastāstīja par Kohēzijas fondu darbības jaunākajiem
sasniegumiem ES dalībvalstu reăionu izaugsmes veicināšanā. Vaits ir Ĝoti optimistisks un uzskata, ka kohēzijas politika darbojas, veiksmīgi
samazinot ekonomiskās atšėirības starp reăioniem Eiropā. Protams, šādi apgalvojumi apstiprina Reăionu ăenerāldirektorāta un Reăionu
komitejas virzību uz mērėu sasniegšanu, taču, lai tas labāk izdotos, vispirms nepieciešams izglītot iedzīvotājus par Kohēzijas fondu apgūšanu.
JāĦem vērā, ka reăionu atšėirību izlīdzināšanai paredzētais budžets ir otrais lielākais ES.
Pēc Eiropas Komisijas apmeklēšanas viesojāmies Reăionālajā Komitejā un Eiropas Ekonomiskajā un sociālajā komitejā, kas uzskatāmas par
būtiskākajām konsultatīvajām struktūrām Eiropas Savienības lēmumu pieĦemšanas procesos. Lai arī šajā gadījumā nevar runāt par tiešām
lēmumu pieĦemšanas kompetencēm, bija Ĝoti vērtīgi iepazīties ar lobēšanas un konkrētu nacionālo interešu pārstāvniecības iespējām tieši
izmantojot šo konsultatīvo institūciju pavērtās iespējas sarežăītajos Eiropas Savienības politiskajos un administratīvajos procesos.
Nākamajā dienā iepazinām Eiropas Parlamenta iespaidīgo ēku. Mūs uzĦēma Vizīšu un apmeklējumu nodaĜas Latvijas pārstāve Margita
Braže, kura iepazīstināja mūs ar praktisko darbību un ikdienas niansēm, ar kurām jāsaskaras gan Eiropas Parlamenta deputātiem, gan to
biroju darbiniekiem.
Šīs vizītes ietvaros deputāta Valda Dombrovska palīdze Elīna Melngaile iepazīstināja mūs ar parlamenta darba ikdienu un deputātu palīga
darba īpatnībām. Ar Latvijas pārstāvjiem Eiropas Parlamentā tikties šoreiz neizdevās, jo deputāti atradās nedēĜu ilgā sesijā Strasbūrā.
E.Melngaile atzina, ka pēdējā laikā aizvien vairāk aktualizējas debates par Parlamenta tradīcijas rīkot plenārsēdes Strasbūrā atcelšanu. ĥemot
vērā, ka šī institūcija ir tieša ES pilsoĦu interešu pārstāve, tai nevajadzētu ieguldīt līdzekĜus darbam divās pilsētās. Pozitīvi, ka katram no
Parlamenta deputātiem ir sava mājas lapa internetā, kas Ĝauj vēlētājiem sazināties ar savu pārstāvi, sekot līdzi viĦa aktivitātēm un paust savus
ierosinājumus. Vizītes laikā apskatījām arī Parlamenta plenārsēžu zāli.
Studentus parlamentā uzĦēma arī divi latviešu juristi - lingvisti Linda Ruppeka un Andris Vītols, kuri uzsvēra, ka šī pieprasītā amata
pārstāvjiem, pirmkārt, nepieciešama juridiskā izglītība, kā arī vēlamas divu ES oficiālo valodu zināšanas. JāĦem vērā, ka LU esošajiem un
topošajiem Juridiskās fakultātes studentiem pastāv iespēja brīvās izvēles jeb „C" studiju daĜā izvēlēties dažādas svešvalodas.
Pēc tam tikāmies ar vienu no ES Enerăētikas komisāra A.Piebalga biroja pārstāvjiem Bonifācijas Garda Porra (Bonifacio Garda Porras), ar
kuru izvērsās diskusija par atjaunojamās enerăijas avotiem un atkarības samazināšanu no Krievijas. Kā uzsvēra Eiropas enerăētikas politikas
eksperts, lielāka uzmanība nākotnē tiks pievērsta vēja, saules un jūras viĜĦu radītajai enerăijai. ĥemot vērā, ka Latvijai nav daudz iespēju ražot
saules enerăiju, tai vajadzētu vairāk fokusēties uz vēja ăeneratoru uzstādīšanu, tādējādi veicinot valsts enerăētisko neatkarību no Krievijas
u.c. eksportētājiem.
Trešajā dienā kopā ar sadarbības partneriem un Eiropas studiju studentiem no Hochschule Bremen apmeklējām

http://www.lu.1v/print/laikraksts/sadzive/l 44/index.html
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Brēmenes un Latvijas patstāvīgo pārstāvniecību Eiropas Savienībā. Brēmenes pārstāvniecībā mēs iepazināmies ar šīs Vācijas Federālās
zemes interešu lobēšanu, gūstot priekšstatu arī par lokālā līmeĦa iespējām ietekmēt savienības līmenī pieĦemtos lēmumus.
Lai gan tieši mūsu viesošanās dienā LR patstāvīgajā pārstāvniecībā notika aktīva gatavošanās jauno telpu atklāšanai un paralēli
pārstāvniecības darbiniekiem bija jāpiedalās arī Eiropas Padomes sasaukuma plānošanas sēdē, Latvijas Republikas vēstnieka kungs ES
Normunds Popens ar kolēăiem tomēr atrada laiku, lai uzĦemtu mūsu grupu un dalītos savā pieredzē gan par darbu Briselē, gan Latvijai un
Eiropas Savienībai aktuālajiem jautājumiem, kuri tika gatavoti izskatīšanai Eiropas Padomē.
Pārstāvniecības jaunajās telpās pašlaik ir izvietota arī Latvijas mūsdienu gleznotāju darbu izstāde, kas radīja patīkamu gaisotni un priecēja
gan mūs, gan kolēăus no Brēmenes.
Pēc tikšanās ar vēstnieka kungu, mēs dzirdējām prezentāciju par Lisabonas stratēăiju - tās uzstādījumiem un nākotnes perspektīvām, kā arī
prezentāciju par Eiropas Savienības ārējo tirdzniecību, ko attiecīgi mūsu grupai bija sagatavojuši Eiropas studiju programmas absolventi
Inese Allika un Jānis Zakovičs, kuri šobrīd strādā mūsu valsts pārstāvniecībā tieši ar konkrētajiem jautājumiem.
Ceturtdienas rīts iesākās Ĝoti agri - jau piecos, kad studenti atstāja Briseli, lai dotos apmeklēt Eiropas kopienu tiesu Luksemburgā, kas, kā
vēlāk izrādījās, bija Latvijas pārstāvju pirmā vizīte šajā institūcijā.
Šis apmeklējums atstāja spilgtus iespaidus, jo mums tika dota iespēja redzēt reālo tiesas darbību, piedaloties kādas ar Itālijas komercdarbību
saistītas lietas izskatīšanā. Tas ne tikai radīja priekšstatu par to, kā funkcionē starptautiskā līmeĦa tiesa, bet lika pievērst uzmanību arī tulku
darbībai un nozīmei vienotas notiekošā procesa interpretācijas nodrošināšanā. PadziĜināti iepazīt tiesnešu darba ikdienu un tiesas procesu
palīdzēja tikšanās ar Latvijas pārstāvjiem -tiesnesi Ingrīdu Labucku un viĦas palīdzi Solvitu Harbacēviču, kā arī tiesnesi Egīlu Levitu.
I.Labucka akcentēja, ka tiesas darbiniekiem Ĝoti noderīgas ir zināšanas ekonomikas sfērā, jo vairākums no Kopienu tiesas izskatītajām lietām
saistītas ar komercstrīdiem, piemēram, par preču zīmju reăistrāciju u.tml. niansēm. Kā noskaidrojās vizītes laikā, mūsu studentu grupa bija
pirmā no Latvijas, kas apmeklēja Eiropas Kopienas Tiesu, līdz ar to tikām īpaši viesmīlīgi uzĦemti, jo līdzās formālajai vizītes daĜai Ĝoti
patīkamā gaisotnē baudījām arī pusdienas ar Latvijas pārstāvjiem.
Luksemburgā atrodas arī Eiropas Komisijas Tulkošanas ăenerāldirektorāts, kurš atbild par ES oficiālo dokumentu tulkojumiem visās 23
oficiālajās valodās. Arī šeit mēs bijām pirmā grupa no Latvijas un tādēĜ bijām Ĝoti patīkami uzĦemti, jo mums bija iespēja tikties ne tikai ar
ăenerāldirektorāta atsevišėiem darbiniekiem, bet arī tā vadību.
Kā tika norādīts, visizplatītākā darba valoda šobrīd ir angĜu, taču gandrīz vienlīdz nepieciešama ir arī franču, turklāt nākotnē pieaugs vācu
valodas nozīme. Pašlaik šajā institūcijā trūkst darbinieku, tāpēc studenti tika aicināti pieteikties vakantajām tulku vietām, kad tiks izsludināts
nākamais konkurss, jāatzīst, ka vairāki grupas biedri šo izdevību tiecās izmantot jau pēc vizītes iepazīstoties ar ăenerāldirektorāta ekspertiem.
Jānorāda, ka viens no studentiem jau šobrīd ir pieteicies 6 mēnešus ilgajām apmācībām.
Pēdējā studiju brauciena dienā apmeklējām NATO galveno mītni Briselē, kur tikāmies ar Publiskās diplomātijas nodaĜas pārstāvjiem,
pārrunājot gan NATO vēsturi un pašreizējās transformācijas, gan attiecības ar Krieviju. NATO un Eiropas Savienībai ir 21 kopīga dalībvalsts,
un fakts, ka tās vieno kopīgas intereses un pienākumi, bieži palīdz atrast kompromisus gan biletariālajās, gan daudzpusīgajās sarunās. Lai
gan NATO pārstāvji ārkārtīgi akcentēja alianses vienotību un kompromisu meklēšanu kā prioritāti, netika noliegts, ka reālajā politikā nereti ir
jūtamas domstarpības un interešu sadursmes. Šī vizīte bija izdevies noslēgums mūsu studiju braucienam, jo Ĝāva gūt priekšstatu arī par
Eiropas Savienības un NATO savstarpējām attiecībām būtiskāko politisko lēmumu pieĦemšanā.
Kopumā intensīvās pētniecības seminārs deva labu iespēju gūt padziĜinātu ieskatu daudzveidīgo ES institūciju darbībā. Daudzi no Eiropas
studiju maăistra programmas studentiem ir valsts sektora darbinieki, kuri guva iedvesmu tālākai karjeras veidošanai Briselē!
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lomiskai attīstībai
Svaigas idejas ekor
Kitija Balcare, Universitātes Avīze

2008. gada 30. septembris

Neskatoties uz to, kādā situācijā šobrīd ir Latvijas un kaimiĦvalstu ekonomika, Baltijas Jūras reăiona valstu pārstāvji 30.septembrī
pulcējās uz ceturto starptautisko reăionālo konferenci „Baltijas uzĦēmējdarbība un socio-ekonomiskā attīstība" ar mērėi savienot
teorētiskās un praktiskās zināšanas, lai rastu jaunas idejas ekonomiskās situācijas stabilizēšanai un turpmākai sadarbībai.
Reālās dzīves piemēri
„Konferences tēma ir Ĝoti būtiska un aktuāla šā brīža situācijā Latvijā, jo mūsu uzĦēmējdarbība vairs neattīstās tā, kā līdz šim, tieši tāpēc ir
svarīgi meklēt jaunas idejas," tā atzina Latvijas Universitātes prorektors Indriėis Muižnieks. „Rīga vēsturiski vienmēr ir bijusi viena no Baltijas
Jūras reăiona tirdzniecības centriem, ko ir nepieciešams attīstīt tālāk."
Prorektors uzsvēra, ka ir jāmeklē un jāattīsta jauns ekonomiskais potenciāls, kas varētu palīdzēt risināt neatliekamās ekonomiskās
problēmas, kas šobrīd ir valstī.
„Šodien Ekonomikas un vadības zinību fakultātē ikdiena auditorijā ir kĜuvusi daudz interesantāka, jo nav jāatsaucas uz vēsturiskiem, reiz
piedzīvotiem piemēriem, bet studenti var analizēt to, kas notiek šobrīd tepat Latvijā," tā atzina Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības
zinību fakultātes dekāns Māris Purgailis, kura vadītā fakultāte ir lielākā Latvijas Universitātē ar vairāk kā septiĦiem tūkstošiem studentu. „Kad
mēs izejam uz ielas, dodamies uz banku vai paskatāmies savās kabatās, tad situācija varbūt nešėiet tik laba, bet studentiem ir būtiski strādāt
pie reālās dzīves piemēriem, meklējot labākos un efektīvākos risinājumus."
Zeme, no kuras baidās?
„Gruzijas karš bija izejas punkts tam, lai īpaša uzmanība tiktu pievērsta Krievijai, kas turpina aizsargāt savas nacionālās intereses," tā
konferences atklāšanā prezentācijā par tēmu „Eiropas Savienības un Krievijas ekonomiskās attiecības Baltijas jūras reăionā" skaidroja
profesors Rolfs Eggerts no Vācijas, kas ir arī Vācijas Bundesbankas Hamburgas reăionālās nodaĜas prezidents.
Profesors R. Eggerts savā runā fokusējās ne tik daudz uz politisko, kā ekonomisko dimensiju, lai gan Krievijā tās ir grūti nošėiramas nozares,
jo Krievijā valdība ir labvēlīgā situācijā, lai kontrolētu ekonomikā notiekošo.
īpaši profesors uzsvēra Krievijas ostu šī brīža situāciju, kur pēc 2007.gada datiem Sanktpēterburga ir pirmajā vietā pēc konteinera kravu
apgrozības starp visām Baltijas jūras reăiona ostām, savukārt KaĜiningradas osta ir pirmajā vietā pēc attīstības dinamikas, kas tāpat tiek
mērīta pēc konteineru kravu apgrozības, aiz sevis otrajā vietā atstājot kaimiĦvalsts Lietuvas Klaipēdu, bet trešajā vietā atkal Pēterburgu, bet
Rīga ir vien devītā pēc šīs attīstības dinamikas.
Par Krievijas kā ekonomiskā partnera uzticamība ir atklātas debates un dažkārt tā tiek dēvēta par zemi, no kuras baidās, taču, kā uzsvēra
profesors R. Eggerts, Krievijas ekonomika lielā mērā ir atkarīga no ārvalstu investīcijām, ne tikai no enerăijas resursu tirgus, kurā joprojām
turpina augt cenas.
Konference darbojas kā ideju un pieredzes apmaiĦas forums, kas kalpo par izejas punktu turpmākai starptautiskai sadarbībai ekonomikas un
vadības zinību izglītības pilnveidei. Darbs notiek dažādās sekcijās, kurās tiek diskutēts par makroekonomisko vidi, reăionālo attīstību,
transportu un telekomunikācijām, inovācijām un tehnoloăiju integrācijām, enerăijas tirgu, klimata politiku un citām aktuālām tēmām.
Konference tiek organizēta sadarbojoties Latvijas Universitātei, Eiropas un sabiedrības attīstības studiju akadēmiskajam centram, Vismāras
Biznesa skolai Vācijā, kā arī to atbalsta Vācijas Bundesbanka un Latvijas ZinātĦu akadēmija.
Vairāk informācijas par konferenci var atrast tās mājas lapā.
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Par to, vai inovācijas ietekmē mazo un vidējo uzĦēmumu attīstību, apaĜā galda diskusijā 1.oktobrī starptautiskās reăionālās
konferences „Baltijas uzĦēmējdarbība un socio-ekonomiskā attīstība" ietvaros diskutēja dažādu jomu pārstāvji no Latvijas, Vācijas
un Zviedrijas.
Inovāciju popularizēšana: Latvija un Vācija
„Šī konference un diskusija atklāj to, ka nacionālajām robežām nav nozīmes tajos gadījumos, kad tiek diskutēts par līdzīgām problēmām," tā
uzsver Eiropas sabiedrības un studiju akadēmiskās attīstības centra direktore Tatjana Muravska, kas ir viena no konferences organizētājām.
„Tas ir piemērs, kā viena reăiona valstis var kopīgi risināt līdzīgas problēmas, kā jaunās Eiropas Savienības dalībvalstis, šajā gadījumā
Baltijas valstis, var mācīties no tām, kas Eiropas Savienībā ir jau ilgāku laiku, respektīvi, tā ir labvēlīga vide, kurā var attīstīties sadarbība un
partnerība viena reăiona ietvaros."
ApaĜā galda diskusijas sākumā Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas pārstāvis Edmunds BeĜskis iepazīstināja klātesošos ar tām
programmām, kas pastāv Latvijā un kas vērstas uz kreatīvas un izglītotas personības rašanos un inovatīvu risinājumu ieviešanu mazajos un
vidējos uzĦēmumus Latvijā.
Par Vācijas pieredzi un idejām stāstīja Vācijas Inovāciju un tehnoloăiju konsultējošo organizāciju asociācijas pārstāve Štefija Grota, kas
skaidroja, ka Vācijā 65% mazo un vidējo uzĦēmumu ir inovatīvi un ka 2,5% no IKP tiek veltīti pētniecības un attīstības jomai. Tāpat Vācija arī
meklē veidu, kā iedvesmot uzĦēmējus pievērsties inovāciju ieviešanai. Tas tiek darīts ar īpašu nodokĜu reformu, birokrātijas samazināšanu,
patentu politikas uzlabošanu, kā arī ar īpašu grantu piešėiršanu.
Tilta trūkums: ideja un tās īstenošana
Kā skaidroja Jānis Stabulnieks, kas ir Latvijas Tehnoloăiju centra direktors, neskatoties uz visām programmām, ko piedāvā valsts, Latvijā nav
padomāts par visu procesu kopumā, bet tikai par tās daĜām. Respektīvi, trūkst pieredzes un padomu par to, kā ideju novest līdz tās
īstenošanai un produkta radīšanai, kā arī pēc tam - tās pārdošanai. Savukārt Vācijā mazo uzĦēmumu ir daudz, stāsta Š. Grota, bet tiem Ĝoti
pietrūkst līdzekĜu inovāciju ieviešanai ne tikai finansiāli, bet arī personāla ziĦā.
„Par inovācijām Latvijā sāk domāt tikai lielie uzĦēmumi, kad tie jau ir nostabilizējušies un sākuši augt," skaidro „BDO Invest Riga"
priekšsēdētājs Andris DeniĦš. „LieIa problēma ir arī tā, ka nav izstrādāts tas, kā no pētniecības pāriet uz ražošanu, kā arī jāsakārto izglītības
sistēma, kurā jāpieradina domāt par to, kā lietas var darīt citādi."
Trīs pamatproblēmas, tas ir, zināšanu trūkums, zināšanu izmantošanas sistēmas izstrādāšanas nepilnības un izglītības sistēmas
pilnveidošana, kā izriet no A. DeniĦa teiktā, ir tas, par ko būtu jādomā Latvijā, ja ir vēlme uzlabot mazo un vidējo uzĦēmumu inovatīvo
darbību.
Savukārt E. BeĜskis uzsver, ka Latvija ir īpaši izceĜama Eiropas Savienības valstu vidū ar to, ka 27 % no jaunizveidotajiem uzĦēmumiem
Latvijā ir jauniešu darbošanās rezultāts vecuma grupā no astoĦpadsmit līdz divdesmit četru gadu vecumam.
Programmas milzīgas, pašapziĦa niecīga?
„Mums ir daudz papīru, daudz saukĜu, bet mēs bieži vien nespējam tos īstenot dzīvē, jo domājam, ka esam pārāk lieli," tā spriež Latvijas
Darba devēju konfederācijas ăenerāldirektore Elīna Egle. „Taču uzĦēmumi domā par sevi pārāk šauri, neredzot tās iespējas, kuras varētu
izmantot Eiropas tirgū un Eiropas pieredzē."
E. Egle uzsver, ka inovācijas ir nevis industriju, bet gan kompāniju kompetence, kam īpaši jāpievērš uzmanība.
„Ir jāuzdod jautājums par to, vai mēs paliksim vieni?" retoriski jautā E. Egle, piebilstot, ka sociālie sadarbības tīkli starp uzĦēmumiem attīstās
pārāk lēni, taču tas varētu būt lielisks priekšnoteikums inovāciju ieviešanai uzĦēmumu darbībā. Ir jādomā par ilgtermiĦa attīstību, nevis tikai
par īstermiĦa ienākumiem, kā arī uzmanība jāpievērš arī korporatīvās sociālās atbildības jautājumam, kas Latvijā iztrūkst.
Zviedrijas pārstāvis Baltijas Biznesa skolas direktors Larss Malmborgs skaidro, ka Zviedrija ir viena no vadošajām valstīm, kas īpašu
uzmanību pievērš pētniecības attīstībai un ir radusi pie starptautiskiem uzĦēmumiem, darbojoties multinacionālā vidē, daudz retāk uzsākot
neatkarīgu, patstāvīgu darbību. Sadarbība ir daĜa no tā, kā uzĦēmums var attīstīties.
Savukārt Starptautiskās lidostas „Rīga" viceprezidents Juris Kanels spriež, ka Latvijā uzĦēmējiem trūkst entuziasma un izpratnes par to, kas ir
šīs iespējamās inovācijas un kā tās var izmantot uzĦēmuma darbībā.
Diskusijas noslēgumā J. Stabulnieks minēja piemēru no kādas citas konferences, kas notika Dienvidāfrikas Republikā. Piemērs atklāja to, kas
ir veiksmes formula uzĦēmējdarbībā, kuru apzīmēja kā i3. Šie trīs „i" apzīmēja intuīciju, inteliăenci un inovāciju un ja kāds no šiem
elementiem iztrūkst, tad galarezultāts ir nulle, respektīvi, formula nedarbojas.
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Jaunieši no Gruzijas apgūs studēs
maăistra studiju programmā «Eiropas
studijas"

Šajā akadēmiskajā mācību gadā Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātē jaunieši no Gruzijas uzsāks studijas
maăistra studiju programmā „Eiropas studijas" .
Latvijas Universitāte un Ekonomikas un vadības fakultāte, nodrošinot studiju iespējas jauniešiem no Gruzijas, vēlas sniegt savu ieguldījumu
Eiropas Savienības kaimiĦattiecību politikas īstenošanā un jaunas demokrātijas stiprināšanā.
Šā gada augustā Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultāte (EVF) nolēma sniegt atbalstu jauniešiem no Gruzijas, izsludinot
pieteikšanos uz apmaksātām studiju vietām maăistra studiju programmā „Eiropas Studijas", un piedāvāt iespēju Eiropas integrācijas
kontekstā iegūt zināšanas Eiropas Savienības problemātikas jautājumos. Mācību maksu studentiem segs Ekonomikas un vadības fakultāte.
Kopumā no Gruzijas tika saĦemti 20 pieteikumi un studijām tika izraudzīti 7 pretendenti.
Ar Eiropas Komisijas Izglītības un kultūras ăeneraldirektorāta programmas "Lifelong Learning: horizontal Lisbon policy issues and
international affairs" ietvaros īstenotā projekta „Master Courses in European Integration Stusies -Scholarships for ENP countries& Russia"
atbalstu mācības Eiropas studiju maăistra programmā šajā semestrī uzsāks vēl 4 jaunieši no Gruzijas.
Maăistra studiju programmas «Eiropas Studijas" mērėis ir gatavot mūsdienīgi izglītotus speciālistus, kuri spēj orientēties tādu problēmu
risināšanā, kas saistītas ar daudzpusīgiem Eiropas integrācijas jautājumiem. Programma piedāvā lielisku iespēju iegūt zināšanas Eiropas
Savienības problemātikā gan praktiski orientētai, gan akadēmiskai un zinātniskai darbībai. Programmas darbība ir atbalstīta no Eiropas
Komisijas Izglītības un kultūras ăenerālā direktorāta, Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā, LR Ārlietu ministrijas un citu valsts ministriju
puses.
* Maăistra studiju programma „Eiropas Studijas"
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Forum for Comparative Dialogue
Promotion of Social Policies -An
Investment in the Future
A Forum for a comparative dialogue on social policies: their implementation in Canada and
selected European states - with emphasis on the Baltics and reference to the Nordic countries.

Riga, Latvia 6-8 November 2008
University of Latvia, Riga, RaiĦa Blvd 19
The Forum, an inttiative within the framework of the European Commission's EU Public Diplomacy Project EU-Canada relations, is organized by Capilano University (Canada) on behalf of the participating Canadian
fc
universities associated with the Network for European Studies, and the University of Latvia

PROGRAMMĒ
Thursdav 6 November 2008, morning (Mazā aula / The Small Hall)
8:30 to 9:30
9:30 to 10:45

REGISTRATION OF THE PARTICIPANTS
OFFICIAL OPENING SESSION
Mārcis Auzins, Rector, University of Latvia, Latvia
Welcome frora the Latvian authorities
R. Scott Heatherington, Canadian Ambassador to the Baltie Countries
Iveta Sulca, Head, the European Commission Representative in Latvia
Imants Gross, Director, the Nordic Council of Ministers Office in Latvia
Andris Aukmanis, Representative of the Soros Foundation in Latvia
Forum co-ehairpersons: Tatjana Muravska (University of Latvia, Latvia), Ed Lavalle
(Capilano Universitv, Canada), Framevoork and Objectives ofthe Forum

10:45 to 11:00

COFFEE BREAK

11:00 to 13:00 OVERVIEW OF SOCIAL POLICIES
Chairperson: ViceChairperson:
Lead Interventions:

Juris Krumins,
Vice Rector,
University of
Latvia Ed
Lavalle, Capilano Universitv, Canada
The European Commission approach to social policy: an EU perspective,
Frederic Lerais, Bureau of Advisors to the President, European Commission
Social policy in a Canadian context, Thomas Townsend, Policy Research Initiative,
Canada
The situation in the Baltics, Jolanta Aidukaite, Soderton Universitv, Sweden
The current Nordic view ofthe social policies and situation, Joakim Palme, Institute for
Futures Studies, Sweden

13:00 to 14:30 LUNCH Catered lunch in the University Cafeteria's Private Hall

Supporting Partners:
• European Commission the EU Public Diplomacy Project
in Canada — an inter-university partnership
• European Commission Representations in Estonia,
Latvia and Lithuania
• Canadian Embassy to Estonia, Latvia and Lithuania

Nordic Council of Ministers, Latvian Office
Embassy of Sweden in Latvia
Soros Foundation in Latvia
Strategic Knovdedge Cluster Canada-Europe Transatlantic Dialogue:
Seeking Transnational Solutions to 21st Century Problems
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PROGRAMMĒ
Thursdav 6 November 2008, aftemoon (The Senate Room)
14:00 to 15:45 THE CANADA ROUND TABLE
Chairperson:
R. Scott Heatherington, Canadian Ambassador to the Baltie countries
Vice-Chairperson:
Alexandre Berlin, Honorary Director, European Commission, France
Lead Interventions:

Socialpolicy design in Canada, Thomas Townsend, Policy Research Initiative,
Canada
Poverty and ineome security, Ernie Lightman, University of Toronto, Canada
Political observations: Canadian socialpolicy - varieties of liberalism, Rianne
Mahon, Carleton University, Canada Constitutional aspects: current status, Ed
Lavalle, Capilano University, Canada

15:45 to 16:00

COFFEE BREAK

16:00 to 18:00 AGORA: FRONTLINE ISSUES AND PRACTICES IN SOCIAL POLICY
(PART I)
Co-chairpersons: Alexandre Berlin, Honorary Director, European Commission, France Joan
DeBardeleben, Carleton University, Canada
Presentations:

The needfor enhancing the role ofcivil society in social policies with special reference to the Baltie states, Peep Muhls, Estonian Cooperation
Assembly, Estonia
Gender issues in the social policy context, Maria Jepsen, European Trade
Union Institute for Research, Education, Health and Safety, Belgium
The social impact of demographic changes, Juris Krumins, University of Latvia,
Latvia
Work-life imbalance in Canada - a growing social issue, Rianne Mahon,
Carleton University, Canada
From the margins to the foreground: artists engaging in social reality, Patsy
Sorensen, PAYOKE, NGO for human traffiking vietims, Belgium

18:15 RECEPTION Mazā aula/The Small Hall
Fridav 7 November 2008, morning (The Senate Room)
8:45 to 10:30

FIRST PANEL ON SOCIAL ISSUES (FAMILY POLICY)

Co-Chairpersons:

Rianne Mahon, Carleton University, Canada
Dagmar Kutsar, Tartu University, Estonia

Panei members:

Maria Jepsen, European Trade Union Institute for Research, Education,
Health and Safety, Belgium
Anneli Miettinen, Population Research Institute, Finland Pārsla Eglite,
Latvian Academy of Sciences, Institute of Economics, Latvia Laima
Zalimienne, Vilnius Universitv, Lithuania Stein Kuhnle, Hertie School of
Governance, Germany

10:30 - 10:45

COFFEE BREAK

10:45 to 12:30

SECOND PANEL ON SOCIAL ISSUES (HEALTH INSURANCE COVERAGE)

Co-Chairpersons:

Raita Karnite, Latvian Academy of Sciences, Institute of Economics, Latvia
Thomas Townsend, Policy Research Initiative, Canada

Panei members:

Kristiina Kahura, Estonian Health Insurance Fund, Estonia
Algis Dobravolskas, Kaunas Technical Universitv, Lithuania
Reinis Joksts, Ministry of Health, Latvia

12:30 to 13:15

LUNCH BREAK Catered lunch in the University Cafeteria's Private Hall
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Diploma pielikuma paraugs

215

LATVIJAS UNIVERSITĀTE
Reă. Nr. 3341000218 RaiĦa bulvāris 19. Rīga. Latviia. LV-1586:
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Diploma pielikums atbilst Eiropas Komisijas, Eiropas Padomes un Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un
kultūras organizācijas (UNESCO/CEPES) izveidotajam paraugam. Pielikums sagatavots, lai sniegtu
objektīvu informāciju un nodrošinātu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu (piemēram, diplomu, sertifikātu)
akadēmisku un profesionālu atzīšanu. Diploma pielikumā ir iekĜautas ziĦas par diplomā minētās personas
sekmīgi pabeigto studiju būtību, līmeni, kontekstu, saturu un statusu. Tajā neiekĜauj norādes par
kvalifikācijas novērtējumu un līdzvērtību, kā arī ieteikumus tās atzīšanai. Informāciju sniedz visās astoĦās
sadaĜās. Ja kādā sadaĜā informāciju nesniedz, norāda iemeslu.

DIPLOMA PIELIKUMS (Diploma Nr. )
1. ZIĥAS PAR KVALIFIKĀCIJAS IEGUVĒJU
1.1. Uzvārds: Tests
1.2. Vārds: Vārds
1.3. Dzimšanas datums (diena/mēnesis/gads): 28.12.1968.
1.4. Studenta identifikācijas numurs vai personas kods: vt07032
2. ZIĥAS PAR KVALIFIKĀCIJU
2.1. Kvalifikācijas nosaukums:
Sociālo zinātĦu maăistrs Eiropas studijās
2.2. Galvenā(s) studiju joma(s) kvalifikācijas iegūšanai: Eiropas
ekonomika, politikas zinātne un tiesību zinātnes
2.3. Kvalifikācijas piešėīrējas institūcijas nosaukums un statuss:
Latvijas Universitāte, valsts akreditēta (06.08.1999.), valsts dibināta, universitāte
2.4. Studijas administrējošās iestādes nosaukums un statuss: tā pati, kas 2.3. punktā
2.5. Mācību valoda un eksaminācijas valoda(s): AngĜu, latviešu
3. ZIĥAS PAR KVALIFIKĀCIJAS LĪMENI
3.1. Kvalifikācijas līmenis: Otrais akadēmiskais grāds

2IB

2
32. Oficiālais programmas ilgums, programmas apguves sakuma un beigu datums:
2 gadi pilna laika studiju, 80 Latvijas kredītpunkti, 120 ECTS kredītpunkti,
01.09.2004.-30.06.2008. 3.3. UzĦemšanas prasības:
Bakalaura grāds vai augstākā profesionālā izglītība ar tiesībām studēt maăistrantūrā
4. ZIĥAS PAR STUDIJU SATURU UN REZULTĀTIEM
4.1. Studiju veids: Pilna laika studijas
4.2. Programmas prasības:
- padziĜināti apgūt teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaĦas zinātniski pētnieciskajam
darbam; - attīstīt starpdisciptināra rakstura iemaĦas zinātnisko darbu veikšanā un publikāciju
sagatavošanā; - spēt praktiski pielietot jaunākās atziĦas ekonomikas, politikas zinātnes un
tiesību zinātnēs; - izstrādāt un publiski aizstāvēt maăistra darbu izvēlētajā ekonomikas, politikas
zinātnes vai tiesību zinātĦu apakšnozarē.
4.3. Programmas sastāvdaĜas un personas iegūtais novertejums/atzimes/kreditpunkti:
A DAěA (OBLIGĀTĀ DAěA)
Kursa nosaukums Eiropas Savienība: vadība
un institūcijas, Latvijas integrācijas procesa aktuālās tēmas
Eiropas ekonomikas un integrācijas attīstība
Eiropas tiesības I - līgumi un institūcijas
Eiropas tiesības I - Eiropas Savienības tiesību attīstības aktuālie aspekti

Kredītpunkti

ECTS kredīti]

4

8 (Ĝoti labi)
6
3
3

4
2
2

Eiropas integrācijas teorijas -politiskie aspekti un prakse
2
Eiropas tiesības —Tiesību harmonizācija Eiropas Savienībā
2
Ekonomiskā integrācija Eiropas Savienībā
4
Iedzīvotāji un sabiedrības attīstība Baltijas jūras reăiona valstīs
4
Eiropas Savienības sociālekonomiskās politikas aktuālās tēmas
4
Eiropas tiesības 11
4
Eiropas Savienības fondu un projektu vadība
2
Eiropas Savienības jauno dalībvalstu makroekonomiskā politika
4
Praktiskās pētniecības metodoloăijas seminārs III
2
Praktiskās pētniecības metodoloăijas seminārs II
2
Praktiskās pētniecības metodoloăijas seminārs I
6
Praktiskās pētniecības metodoloăijas seminārs IV
2
BDAěA (IEROBEŽOTĀS IZVĒLES DAěA)
Kursa nosaukums
Latvijas lauksaimniecības politika Eiropas Savienības kontekstā
Baltijas valstu ekonomika
ES publiskā komunikācija: teorija un prakse
Eiropas valstu reăionālā un sociālā politika
Lēmumu pieĦemšanas kvantitatīvās metodes

Vērtējums 6

7 (labi)
7 (labi)
6 (gandrīz labi)

3

8 (Ĝoti labi)
7 (labi)
6
8 (Ĝoti labi)
6
8 (Ĝoti labi)
6
6 (gandrīz labi)
6
Ĝ
8 (Ĝoti labi)
3
8 (Ĝoti labi)
6
6 (gandrīz labi)
3
7 (labi)
3
8 (Ĝoti labi)
9
i
7 (labi)
3
j
8 (Ĝoti labi)
3

Kredītpunkti ECTS kredīth
Vērtējums
2
3
Ĝ
7 (labi)
2
3
7 (labi)
4
6
i 6 (gandrīz labi)
4
6
7 (labi)
2
3
j
8 (Ĝoti labi)
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GALA PĀRBAUDĪJUMI
Maăistra darbs
Tēmas nosaukums: Darba tēmas nosaukums latviešu valodā
Kopējā atzīme

20

30

9 (teicami)
7 (labi)

4.4. Atzīmju sistēma un informācija par atzīmju statistisko sadalījumu:
Atzīme (nozīme)
10 (izcili)

Atzīmes īpatsvars šis programmas
studentu vidū
3%

9 (teicami)
8 (Ĝoti labi)
7 (labi)
6 (gandrīz labi)
5 (viduvēji)
4 (gandrīz viduvēji)
3-1 (negatīvs vērtējums)

11%
25%
29%
16%
10%
6%
0%

Kvalifikācijas īpašnieka svērta vidēja atzīme: 7.85

4.5. Kvalifikācijas klase: "Standarta"
Kvalifikācijas klases "Standarta"piešėiršanas kritērijus skat. 6.1. punktā.
5. ZIĥAS PAR KVALIFIKĀCIJU

5.1. Turpmākās studiju iespējas:
Tiesības studēt doktorantūrā
5.2. Profesionālais statuss:
Nav paredzēts piešėirt
6. PAPILDINFORMĀCIJA
6.1. Sīkāka informācija:
Dotais diploma pielikums ir derīgs tikai kopā ar diplomu Nr..
Diploma pielikumu angĜu valodā izsniedz Latvijas Universitāte.
Latvijas Universitātes maăistra studiju programma "Eiropas studijas" ir akreditēta no 17.12.2003. līdz
31.12.2009.
Papildinājums punktam 4.4
kvalifikācijas īpašnieka svērto vidējo atzīmi rēėina kā: av=sum(a*f)/sum(f), kur: av - svērtā vidēja atzīme, a -studenta
iegūtais vērtējums par katru programmas A un B daĜas kursu, f- šā kursa apjoms kredītpunktos.
Papildinājums punktam 4.5
Kvalifikācijas klases "Standarta" piešėiršanas kritēriji: izpildītas visas programmas prasības.

6.2. Papildinformācijas avoti:
Latvijas Universitāte,
RaiĦa bulvāris 19, Rīga, Latvija LV-1586, fakss: 7225039;
Akadēmiskās Informācijas centrs (Latvijas ENIC/NARIC),
VaĜĦu iela 2, Rīga, Latvija, LV-1050, telefons: +371-67225155, fakss: +371-67221006,
e-pasts: diplomi@aic.lv
7. PIELIKUMA APSTIPRINĀJUMS
7.1. Datums: 17.02.2009.
7.2. Paraksts un tā atšifrējums: ____________________ /. KrūmiĦš
7.3. Pielikuma apstiprinātāja amats: LU mācību prorektors, prof
1A. Zīmogs vai spiedogs:

8. ZIĥAS PAR AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS SISTĒMU VALSTĪ
Skat. nākamās divas lappuses

v$

5
Lai iegūtu tiesības iestāties augstskolā/koledžā, jāiegūst
vidējā izglītība. Vidējās izglītības pakāpē ir divu veidu
programmas - vispārējās vidējās un profesionālās vidējās
izglītības programmas. Reflektantus uzĦem augstskolā
vai koledžā saskaĦā ar vispārīgajiem augstskolas/koledžas
uzĦemšanas noteikumiem. Augstskolas un koledžas var
noteikt arī specifiskas uzĦemšanas prasības (piemēram,
noteikt, kādi mācību priekšmeti jāapgūst vidusskolā, lai
varētu iestāties konkrētajā augstskolā/koledžā attiecīgās
studiju programmas apguvei).
Augstākās izglītības sistēma ietver akadēmisko augstāko
izglītību un profesionālo augstāko izglītību. Bakalaura un
maăistra grādi pastāv gan akadēmiskajā, gan
profesionālajā augstākajā izglītībā.
Akadēmiskās izglītības mērėis ir sagatavot patstāvīgai
pētniecības darbībai, kā arī sniegt teorētisko pamatu
profesionālai darbībai.
Bakalaura akadēmisko studiju programmu apjoms ir 120160 kredītpunktu (turpmāk - KP)1, no tiem obligātā daĜa
ir >50 KP (75 ECTS), obligātās izvēles daĜa ir >20 KP
(30 ECTS), bakalaura darbs ir >10 KP (15 ECTS) un
brīvās izvēles daĜa. Studiju ilgums pilna laika studijās ir
seši līdz astoĦi semestri.
Maăistra akadēmisko studiju programmas apjoms ir 80
KP (120 ECTS), no kuriem ne mazāk kā 20 KP (30
ECTS) ir maăistra darbs, programmas obligātais saturs
ietver attiecīgās zinātĦu nozares izvēlētās jomas
teorētiskās atziĦas >30 KP (45 ECTS) un to aprobāciju
aktuālo problēmu aspektā >15 KP (22,5 ECTS).
Akadēmiskās izglītības programmas tiek īstenotas
saskaĦā ārvalsts akadēmiskās izglītības standartu.

Doktor.™ turas
programmas
120-160kredltpuiikti
(3 Iīdz4 aadi)

Izglītība
Latvijā

II tm,
\<rof.p,

Ĝ>
Akacl. unprol
maăistra prog.

K

pēc bakalaura
40-80 kredītĦ
(1-2 gadi)

4
0

-80 kreclītp.
(1-2 gadi)
profesionālā? augstākās izglītības
Akadēmiskās (3-t g.) un
profesionālās (4g.)
bakalaura programmas
120-l(>0kredītp (3-4
gadi)
UzĦemšanas nosacījumi 160-240 kredīti 14-6 gadi)
vispārējā vidējā izglītība dprof izglītības progr,
pamatizglltlba+ 4Aka
gadu v

210

I
prof. AI
līmeĦa
programmas
80-120kredItp.
(2-3 aadi)

Profesionālās augstākās izglītības uzdevums ir īstenot
padziĜinātu zināšanu apguvi konkrētā nozarē, nodrošinot
absolventu spēju izstrādāt vai pilnveidot sistēmas,
produktus un tehnoloăijas un sagatavojot absolventu
jaunrades, pētnieciskajam un pedagoăiskajam darbam
šajā nozarē.
Bakalaura profesionālās studiju programmas nodrošina
profesionālo kompetenci, šo programmu apjoms ir
vismaz 160 KP (240 ECTS) -vispārizglītojošie kursi >20
KP (30 ECTS), nozares teorētiskie pamati >36 KP (54
ECTS), profesionālā specializācija >60 KP (90 ECTS),
izvēles kursi >6 KP (9 ECTS), prakse >26 KP (39
ECTS), valsts pārbaudījums, tai skaitā noslēguma darbs
>12 KP (18 ECTS).
Maăistra profesionālo studiju programmu apjoms ir ne
mazāk kā 40 KP (60 ECTS) -jaunākie sasniegumi nozarē,
teorijā un praksē >7 KP (10,5 ECTS), prakse >6 KP (9
ECTS), valsts pārbaudījums, tai skaitā noslēguma darbs >
20 KP (30 ECTS), kā arī pētniecības, projektēšanas,
vadības, psiholoăijas un citi kursi.
Abu veidu bakalaura grādu ieguvējiem ir tiesības stāties
maăistrantūrā, bet maăistra grādu ieguvējiem doktorantūrā. Maăistra grādam tiek pielīdzināti arī
medicīnas, zobārstniecības un farmācijas profesionālajās
studijās iegūstamie grādi (5 un 6 gadu studijas), un to
ieguvēji var turpināt studijas doktorantūrā.
Profesionālajā augstākajā izglītībā bez bakalaura un
maăistra programmām pastāv vairāki citi programmu
veidi.
• Pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības
(koledžas) studiju programmas, pēc kuru apguves iegūst
ceturtā līmeĦa profesionālo kvalifikāciju. Programmu
apjoms ir 80-120 KP (120-180 ECTS), un tās pamatā ir
paredzētas profesijas apguvei, taču to absolventi var
turpināt studijas otrā līmeĦa profesionālās augstākās
izglītības programmās.
• Otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju
programmas, pēc kuru apguves iegūst piektā līmeĦa
profesionālo kvalifikāciju. Šīs programmas var būt
vismaz 40 KP (60 ECTS) apjomā pēc bakalaura grāda
ieguves vai vismaz 160 KP (240 ECTS) apjomā pēc
vidējās izglītības ieguves. Abos gadījumos jānodrošina,
lai programmas kopumā ietvertu praksi ne mazāk kā 26
KP (39 ECTS) apjomā un valsts pārbaudījumu
(tai skaitā noslēguma darbu vismaz 10 KP (15 ECTS)
apjomā). Ja 240 kredītpunktu programma ietver
bakalaura programmas obligāto daĜu, tad absolventi
iegūst tiesības stāties maăistrantūrā.
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Doktorantūra. Kopš 2000.gada 1 janvāra Latvijā tiek
piešėirts viena veida zinātniskais grāds - doktors.
UzĦemšanai doktorantūra ir nepieciešams maăistra
grāds. Doktora grādu piešėir personai, kura sekmīgi
nokārtojusi eksāmenus izraudzītajā zinātnes nozarē un
pieredzējuša zinātnieka vadībā izstrādājusi un
publiski aizstāvējusi promocijas darbu, kas satur
oriăinālu pētījumu rezultātus un sniedz jaunas atziĦas
attiecīgajā zinātĦu nozarē. Promocijas darbu var
izstrādāt triju līdz četru gadu laikā doktorantūras
studiju ietvaros augstskolā vai arī pēc atbilstoša
apjoma patstāvīgu pētījumu veikšanas.
Promocijas darbs var būt disertācija, tematiski vienota
anonīmi recenzētu publikāciju kopa vai monogrāfija.
Doktora grādu piešėir promocijas padome. Doktora
grāda piešėiršanu pārrauga MK izveidota Valsts
zinātniskā kvalifikācijas komisija.
Atzīmju sistēma. Zināšanas vērtē, izmantojot 10
ballu vērtēšanas skalu:
Apguves
līmenis
Ĝoti augsts
augsts

vidējs

zems

Atzīm
e

Skaidrojums

Aptuvenā
ECTS atzīme

10
9
8
7
6
5
4

izcili (with distinetion)
teicami (excellent)
Ĝoti labi (vcry good)
labi (good)
gandrīz labi (almost good)
viduvēji (satisfactorv)

A
A
B
C
D
E
E/FX

3-1

negatīvs vērtējums
(unsatisfactorv)

gandrīz viduvēji
(almost satisfactorv)

Fail

Kvalitātes nodrošināšana. SaskaĦā ar Latvijas
normatīvajiem aktiem augstskolas un koledžas var
izsniegt valsts atzītus diplomus, ja studijas ir
notikušas akreditētā augstskolā vai koledžā, akreditētā
studiju programmā un augstskolai ir apstiprināta
satversme un koledžai nolikums. Lēmumu par
programmas akreditāciju pieĦem akreditācijas
komisija, bet par augstskolas un koledžas akreditāciju
- Augstākās izglītības padome.
Papi ldinformācij a:
1. Par izglītības sistēmu - http://www.izm.lv
http://www.aic.lv
2. Par augstskolu un programmu statusu http://www.aiknc.lv
Piezīme.
1

Kredītpunkts (KP) Latvijā definēts kā vienas nedēĜas
pilna laika studiju darba apjoms. Vienam studiju
gadam paredzētais apjoms pilna laika studijās ir 40
kredītpunktu. Pārrēėinot Eiropas Kredītu pārneses
sistēmas (ECTS) punktos, Latvijas kredītpunktu
skaits jāreizina ar 1,5.

UNIVERSITY OF LATVIA
Reg. Nr. 3341000218

RaiĦa bulv. 19. Risa. Latvia. LV-1586: nhone +371-67034301. +371-67034320: fax +371-67034513: e-mail
lu(a>lanet.lv

This Diploma Supplement follows the modei developed by the European Commission, Council ofEurope and
UNESCO/CEPES. The purpose of the Supplement is to provide sufficient independent data to improve the
international "transparency" and fair academic and professional recognition of qualifications (diplomas, degrees,
certificates etc). It is designed to provide a description ofthe nature, Ievel, context and status ofthe studies that were
pursued and successfully completed by the individual named on the original qualification to which this supplement
is appended. It should be free from any value judgements, eauivalence statements or suggestions about recognition.
Information in all eight sections should be provided. Where Information is not provided, the reason should be
explained.

DIPLOMA SUPPLEMENT (Diploma Nr. )
1. INFORMATION IDENTIFYING THE HOLDER OF THE QUALIFICATION:
1.1. Family name: Tests
1.2. Given name: Vārds
1.3. Datē of birth (day/month/year)\ 28.12.1968.
1.4. Student identification number or code (īf available): vt07032
2. INFORMATION IDENTIFYING THE OUALIFICATION:
2.1. Name ofthe qualification and (īf applicable) the title conferred (in original language): Sociālo zinātĦu
maăistrs Eiropas studijās
2.2. Main field(s) of study for the qualification: Economy
ofEurope, political science, law
2.3. Name (in original language) and status ofthe awarding institution:
Latvijas Universitāte, state-accredited (06.08.1999.), state-founded, university
2.4. Name (in original language) and status ofthe institution administering the studies: the same as in item 2.3.
2.5. Language(s) of instruction/examination: English, Latvian

m
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3. INFORMATION ON THE LEVEL OF THE QUALIFICATION:
3.1. Level of qualification: Second (graduate) academic degree
3.2. Official length of programmē, start and end datē of the acquisition of the programmē:
2years offull-time studies, 80 Latvian credit points, 120 ECTS credits,
01.09.2004.-30.06.2008. 3.3. Access requirements:
Bakalaurs (bachelor) degree or higher professional education providing access to Maăistrs
(master's) programmēs
4. INFORMATION ON THE CONTENTS AND RESULTS GAINED
4.1. Mode of study: Full-time
4.2. Programmē requirements:
- to obtain advanced theoretical knowledge andpractical skills ofscientific research work; -to
develop inter-disciplinary skills ofresearch and preparation of publications; - to be able to apply
in practice the nevvest findings of economics, political science and law; - to develop and publicly
defend the Master's thesis in the selected branch of economics, political science or law.
4.3. Programmē dētails and the individual grades/marks/credits obtained:
COMPULSORV PART (A)
Course title
European Union: government and institutions
European Economies and Integration Development
European Law I - Treaties and Institutions
European Law I - Current Aspects ofthe Development ofthe
European Law
European Integration Theories — Political Aspects and Practice
European law - Harmonization ofLaws in the EU
European Economic Integration

Credit points ECTS credits
4
6
4
6
2
3
2
3

Development ofPopulation and Societv in the Baltie Sea Region
Countries
European Union Socioeconomic Current Trends
European Law II
European Union funds and Project management
Macroeconomic Policy in new European Union member states
Practical Research Methodologv Seminar III
Practical Research Methodology Seminar II
Practical Research Methodologv Seminar I
Practical Research Methodology Seminar IV
LIMITED ELECTIVE PART (B)
Course title
The Agriculture Policy ofLatvia within the Context ofthe
European Union
Economies ofthe Baltie Countries

Grade
8 (very good)
7 (good)
7 (good)
6 (almost good)

2
2
4
4

3
3
6
6

8 (very good)
7 (good)
8 (verv good)
8 (very good)

4
4
2
4
2
2
6
2

6
6
3
6
3
3
9
3

6 (almost good)
8 (very good)
8 (very good)
6 (almost good)
7 (good)
8 (very good)
7 (good)
8 (very good)

Credit points ECTS credits
2
3
2

3

Grade
7 (good)
7 (good)

3
EU Public Communication: Theory and Practice

4

6

6 (almost good)

Regional and Social policy in the European countries
QĜiantitative Methods in Decision Making
FINAL EXAMlNATIONS

4
2

6
3

7 (good)
8 (very good)

Masters' Thesis
Tītie: Title in English
Total grade

20

30

9 (excellent)
7 (good)

4.4. Grading scheme and, if available, grade distribution guidance:
Grade (meaning)
10 (with distinction)
9 (excellent)
8 (very good)
7 (good)
6 (almost good)
5 (satisfactory)
4 (almost satisfactory)
3-1 (unsatisfactory)

Frequency ofthe grade among the
graduates of the programmē in auestion
3%
11%
25%
29%
16%
10%
6%
0%

The holder ofthe qualification weighed average grade: 7.85

4.5. Overall classification ofthe qualification (in original language): "Standarta"
Classification "Standarta" awarding criteria seep.6.1.
5. INFORMATION ON THE FUNCTION OF THE QUALIFICATION:

5.1. Access to further studies:
Access to doctoral studies
5.2. Professional status:
7/ is notforeseen to awardprofessional status
6. ADDITIONAL INFORMATION
6.1. Additional information:
This diploma supplement is valid with the diploma No.
University ofLatvia master "s degree programmē "European Studies" is accreditedfrom 17.12.2003 till 31.12.2009.
Appendbc for item 4.4
weighed average grade ofthe holder ofthe qualification is calculated as: av=sum(a*f)/sam(f), where: av -weighed
average grade, a - grade in each course ofA and B part ofthe programmē, f- course vvorkload in credit points.
Appendixfor item 4.5
Classification "Standarta" awarding criteria: The programmē reguirements are fulfūled.

IZ1?
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6.2. Further information sources:
Universitv ofLatvia,
RaiĦa bulvāris 19, Riga, Latvia LV-1586, fax: 7225039;
Academic Information Centrē (ENIC/NARIC in Latvia),
Vainu iela 2, Riga, Latvia, LV-1050, telephone: +371-67225155, fax: +371-67221006,
e-mail: diplomi@aic.lv
7. CERTIFICATION OF THE SUPPLEMENT
7.1. Datē: 17.02.2009.
12. Signature: ____________________ /. KrūmiĦš
7.3. Capacity: Vicerector
1A. Official stamp or seal:

8. INFORMATION ON THE NATIONAL HIGHER EDUCATION SYSTEM See
next two pages
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The secondary education is required for the admission to
studies in a university/college. All holders of certificates
and diplomas the general secondary education or
vocational secondary education meet the general
admission
requirements.
However,
the
universities/colleges are free to set specific admission
requirements e.g. additional subjects that had to be taken
at the school Ievel to quality for admission to a particular
programmē.
Bachelor (bakalaurs) and master (maăistrs) degrees are
awarded in both, in academic and professional higher
education programmēs.
The objectives of academic higher education (HE)
are to preparē graduates for an independent research, as
well as to provide theoretical baekground for professional
activities.
Academic programmēs, leading to a bachelor degree,
comprise 120 - 160 credits1: compulsory part - > 50 (75
ECTS) credits, electives >20 (30 ECTS) credits, thesis
>10 (15 ECTS) credits, and the rest is left for students as
free ehoiee. Duration of full-time studies is 6 - 8
semesters.
Academic programmēs, leading to a master degree,
comprise 80 (120 ECTS) credits, of which > 20 (30
ECTS) credits are allocated for thesis, compulsory part of
the programmē includes theoretical aspects of the specific
field of scientific disciplinē > 30 (45 ECTS) credits and
their practical application in solving of actual problems
>15 (22,5 ECTS) credits.
Academic education programmēs are implemented
according to the state standard of academic education.
Higher education (HE)

Doctoral
programmēs 120-160

jf"

Education in
Latvia
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The objectives of professional HE are to provide indepth knowledge in a particular field, preparing graduates
for desing or improvement of systems, produets and
technologies, as well as to preparē them for creative,
research and teaching activities in this field.
Professional HE programmēs, leading to a professional
bachelor degree, are designed to ensure professional
competence, they comprise at least 160 (240 ECTS)
credits and they consist of: general courses >20 (30
ECTS) credits, theoretical courses of the ehosen field >36
(54 ECTS) credits, specialization courses >60 (90 ECTS)
credits, optional courses >6 (9 ECTS) credits, practical
placement >26 (39 ECTS) credits, and state cxaminations
ineluding thesis >12 (18 ECTS) credits.
Professional HE programmēs, leading to a professional
master degree, comprise no less than 40 (60 ECTS)
credits: up-to-date aehievements in the field - in theory
and in practice >7 (10,5 ECTS) credits, practical
placements >6 (9 ECTS) credits, state examinations
ineluding thesis >20 (30 ECTS) credits as well as
research training, courses of design, management,
psychology etc.
Graduates of both types of the bachelor degree have
access to master studies, graduates of the master degree to doctoral studies.
Studies in medicine, dentistry and pharmacy professional
studies (5 and 6 year studies), are equal to the master
degree and the graduates can continue their studies in
doctoral Ievel programmēs.
Apart from the programmēs, leading to bachelor and
master degrees, there are other types of professional
higher education programmēs.
• first-level professional HE (univcrsity collcge)
programmēs comprise 80-120 (120-180 ECTS) credits
and lead to the 4th Ievel professional qualification. These
programmēs are targeted mainly to the labour market.
Yet, the graduates of the first-level programmēs can
continue their studies in second-level professional
programmēs.
• second-level professional HE programmēs lead to the
5th Ievel professional qualifieation. Such programmēs
can comprise eithcr at least 40 (60 ECTS) credits for
holders of the bachelor degree or at least 160 (240 ECTS)
credits for secondary school leavers. In both cases
programmēs should inelude a practical placement of at
least 26 (39 ECTS) credits and graduation examinations
ineluding thesis >10 (15 ECTS) credits. Graduates of
programmēs ineluding the 70 (105 ECTS) credits
compulsory part of the bachelor programmē, have access
to master studies.
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Doctoral studies
From January 1, 2000 a single type of doctoral
(doktors) degree is being awarded in Latvia. The
degree of master is required for admission to doctoral
studies. Doctoral degree is avvarded after public
defence of doctoral thesis and successfully passed
exams in the chosen scientific disciplinē. The doctoral
thesis has to include original results of the research
and new cognitions in the scientific disciplinē and
may be a result of three to four years of doctoral
studies at a higher education institution or an
equivalent amount of independent research. The
doctoral thesis may be a dissertation, assemblage of
topically single peer reviewed publications or
monograph. The rights to award the doctoral degree
are delegated by decision of the Cabinet of Ministers
to promotion councils established at the universities.
The procedure for awarding the doctoral degree is
controllcd by the Commission of the Scientific
Ăualification.
Grading system: a 10-point grading scheme for
knovvledge assessment.
Achievement Ievel

vcry high
high
medium

low

Grade

Meaning

10
9
8
7
6
5
4

izcili (with distinetion)
teicami (excellent)
Ĝoti labi (very good)
labi (good)
gandrīz labi (almost good)
viduvēji (satisfactory)
gandrīz viduvēji
(almost satisfactory)

3-1 negatīvs vērtējums
(unsatisfactory)

Approx.
ECTS grade

A
A
B
C
D
E
E/FX
Fail

Quality assurance. According to the Latvian
legislation, state-recognized degrecs/diplomas may be
avvarded upon completion of an aceredited
programmē in an aceredited HE institution holding a
state-approved Satversme (By-Jaw) or college statūta
Decisions on programmē acereditation are taken by
the Acereditation Board, while those on institutional
acereditation - by the Higher Education Council.
More information:
1. On educational system - http://www.izm.lv; http://
www.aic.lv; www.eurydice.org
2. On status of programmes/institutions: http://
www.aiknc.lv
1

Latvian credit point is defined as a one-week fulllime study workload. An average workload of a fulltime study ycar in most HE programmēs is 40 ercdits.
Latvian credit point system is compatible with ECTS.
The number of ECTS credits is found by multiplying
the number of Latvian credit points by a factor of 1.5.

12. pielikums
Eiropas studiju maăistra
studiju programmas
reflektantu uzĦemšanas
iestājpārbaudījuma
noteikumi
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LU EVF Eiropas studiju maăistra studiju programmas reflektantu uzĦemšanas
IESTĀJPĀRBAUDĪJUMA NOTEIKUMI
Eiropas studiju maăistra studiju programmas iestājpārbaudījuma vērtēšanas kritēriji:
• Studentu sniegtās atbildes tiks novērtētas 1000 punktu skalā.
• Rakstiskā iestājpārbaudījuma daĜa ir orientēta uz reflektanta motivācijas izvērtēšanu.
Maksimālais punktu skaits, ko iespējams iegūt motivācijas izklāsta esejā ir 250 punkti.
• Pārrunās katram studentam tiks uzdoti 3 jautājumi – viens par katru no tematiskajiem
blokiem. Maksimālai par katru atbildēto jautājumu ir iegūstami 250 punkti.
• Minimālais punktu skaits, ar kuru studenti tiks uzĦemti Eiropas studiju maăistra
studiju programmā netiek noteikts.
Rakstiskā daĜa (motivācijas vēstule):
1. Motivācija studēt Eiropas studiju maăistra studiju programmā;
2. Savas iespējamās maăistra darba tēmas izvēles pamatojums.
Pārrunu daĜas tēmas:
1. Ekonomika
1.1. Ekonomiskās sistēmas. Tirgus ekonomika un valsts regulējošā iedarbība
1.2. Makroekonomiskā politika un makroekonomiskais līdzsvars
1.3. Starptautiskā monetārā politika
1.4. Tirdzniecības teorijas un politika: liberālisms un protekcionisms
1.5. Reăionālā integrācija un reăionālās tirdzniecības vienošanās un līgumi
1.6. Starptautiskās finanses un finanšu tirgi
1.7. Starptautiskās organizācijas un institūcijas
1.8. Eiropas Savienība un globālās ekonomikas izaicinājumi
Ieteicamā literatūra:
1. Bikse V. Ekonomikas pamatprincipi. - R.: SIA Izglītības soĜi. 2006.
2. Lībermanis G. Tirgus ekonomikas pamati un Latvijā ceĜā uz Eiropas Savienību. I
daĜa. - R.: SIA Kamene, 2004.
3. Lībermanis G. Tirgus ekonomikas pamati un Latvijā ceĜā uz Eiropas Savienību. 2.
daĜa. - R.: SIA Kamene, 2004.
4. McConnel C.R.,Brue S.L. Economics. Principles, Problems and polcies: 15-th
Edition-Irwin/McGraw Hill,Inc. , 2002.
5. G.OĜevskis, Starptautiskā ekonomika,- R.,2000
6. Rifkins Dž. Jaunās ekonomikas laikmets. - R.: Jumava, 2004.
7. D.Salvatore, International Economics.-N.Y.,1998
8. Theo Hitiris, European Union Economics, Pearson Education Limited, 2003.
2. Tiesību zinātne
2.1. Eiropas kopienu izveidošanās un Eiropas tiesību rašanās
2.2. Starptautiskā līguma jēdziens
2.3. Eiropas Savienības tiesību izpratne
2.4. Eiropas kopienu un Eiropas Savienības institucionālā struktūra
2.5. Eiropas Savienības tiesību pamatprincipi: pamattiesības, Eiropas Savienības
tiesisko aktu un normu attiecības ar nacionālo tiesisko regulējumu
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2.6. Konkurences tiesības - karteĜu aizliegums, dominējošā stāvokĜa Ĝaunprātīgas
izmantošanas aizliegums.
2.7. Starptautiskā uzĦēmējdarbības likumdošana.
2.8. Eiropas Savienības uzĦēmējdarbības tiesību harmozinācija
Ieteicamā literatūra:
1. Alehno, Ivo (ed.)., Eiropas Savienības tiesību īstenošana Latvijā, Latvijas
Vēstnesis, 2004, 2006.
2. Damian Chalmers, Adām Tomkins, Christos Hadjiemmanuil, Giorgio Monti,
European Union Law. Text and Materials, CUP, 2006.
3. Evans, A., A Textbook on European Union Law, Hart Publishing, Oxford, 1998.
4. Gatawis, S., Broks, K, Bule, Z, Eiropas tiesības, EuroFacultv, Rīga, 2002.
5. Hartlev, T.C., The Foundations of European Community Law, OUP, 5th ed., 2003.
6. AJones, B.Sufrin, "EC Competition Law: Text, Cases, and Materials", Ohford
Universitv Press, 2001.
7. Norberts Raihs, Izprotot Eiropas Savienības tiesības. Kopienas tiesību mērėi,
principi un metodes, Latvijas Vēstnesis, 2004.
3. Politikas zinātne
3.1. Starptautiskās sistēmas pamatelementi, uzbūve, attīstība
3.2. Konflikts un sadarbība
3.3. Transnacionālisms, savstarpējā atkarība un atkarības teorijas
3.4. Politiskās integrācijas teorijas
3.5. Starptautisko organizāciju loma mūsdienu politiskajos procesos
3.6. Eiropas Savienības attīstības vēsture
3.7. Lēmumu pieĦemšanas pamatprincipi Eiropas Savienībā
3.8. Eiropas Savienības paplašināšanās un integrācijas nostiprināšanās
Ieteicamā literatūra:
1. Deksnis E.B. Eiropas apvienošanās: integrācija un suverenitāte.-R:Junda,-1998.
2. Guzzini, S., Realism in International Relations and International Political
Economy: The Continuing Story of a Death Foretold, New York: Routledge, 1998.
3. Handbook of International Relations/ Walter Carlsnaes, Thomas Risse, Beth A.
Simmons (eds.), London: SAGE, 2002.
4. Jackson, R., Sorensen, G. Introduction to International Politics, Oxford: Oxford
Universitv Press, 1999.
5. Political Integration and Northern Dimension of EU Order I Mai-Brith Schartau
(ed.), Berlin: Humboldt-Uni versitāt zu Berlin, 2005.
6. The Treaty of Maastricht and Europe's development co-operation I Paul Hoebink
(ed.),
Brussels: European Union, 2005.
7. Theories of European Integration I Ben Rosamond (ed.), London: Macmilan
Press, 2000.
8. Unvin, D. W. The Community of Europe. A History of European Integration since
1945, New York: Longman, 2000.
9. Wallace, H., Wallace, W., Pollack, M.A. Policy-Making in the European Union.
Fifth Edition. Oxford: Oxford Universitv Press, 2005.
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13. pielikums
Eiropas studiju maăistra
studiju programmas plāns
nepilna laika klātienes
studijām
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Eiropas studiju maăistra studiju programma nepilna laika klātienes forma (5 semestri)
Kursa nosaukums
Obligātā daĜa (A daĜa)

l.s.

2.s.

3.s.

4.s.

5.s.

Pārbaudes veids

Docētājs

Teorētiskie studiju kursi Eiropas studijās
1. Eiropas Savienība: vadība un institūcijas,
Latvijas integrācijas procesa aktuālās tēmas
2. Eiropas ekonomikas un integrācijas
attīstība
3. Eiropas tiesības I - līgumi un institūcijas

4

Eksāmens

Dr. Jānis Vaivads

4

Eksāmens

Dr., prof. Tatjana Muravska

2

Eksāmens

4. Eiropas tiesības I – Eiropas Savienības
tiesību attīstības aktuālie aspekti
5. Praktiskās pētniecības metodoloăijas
seminārs I
6. Eiropas integrācijas teorijas - politiskie
aspekti un prakse
7. Eiropas tiesības – Tiesību harmonizācija
Eiropas Savienībā
8. Ekonomiskā integrācija Eiropas
Savienībā
9. Iedzīvotāji un sabiedrības attīstība
Baltijas jūras reăiona valstīs
10. Eiropas tiesības II

2

Eksāmens

2

Referāta sagatavošana un aizstāvēšana

2

Eksāmens

Dr., asoc.prof. GaĜina Žukova
Mag. Esmeralda Balode-Buraka
Dr., asoc.prof. GaĜina Žukova
Mag. Juris Gromovs
Dr., asoc.prof. Roswitha M.B. King
Mag. Līga Sondore
Dr., asoc.prof. Daina Bāra
Mag. Daina Ēberšteine
Dr. Kristīne Dupate

11. Eiropas Savienības sociālekonomiskās
politikas aktuālās tēmas
12. Praktiskās pētniecības metodoloăijas
seminārs II

2

Eksāmens

4

Eksāmens

4

Eksāmens; Referāta sagatavošana

4

Eksāmens

Dr., asoc.prof. Roswitha M.B. King
Dr. Art] oms Ivlevs
Dr., prof. Juris KrūmiĦš

4

Referāta sagatavošana

Dr. Kristīne Dupate
Mag. Juris Gromovs
Dr., prof. Tatjana Muravska

2

Referāta sagatavošana un aizstāvēšana

Dr., prof. Mihails Hazans
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13. Eiropas Savienības fondu un projektu
vadība
14. Eiropas Savienības jauno dalībvalstu
makroekonomiskā politika
15. Praktiskās pētniecības metodoloăijas
seminārs III
16. Praktiskās pētniecības metodoloăijas
seminārs IV
Maăistra darba izstrāde un aizstāvēšana

2

Referāta sagatavošana un aizstāvēšana

4

Referāta sagatavošana un aizstāvēšana
2

Referāta sagatavošana

2

Referāta sagatavošana

17. Maăistra darbs
Obligātās izvēles daĜa (B daĜa)

20 Aizstāvēšana

Dr. Enrico Tomasetti
Mag. Līga Sondore
Dr., asoc.prof. Roswitha M.B. King
Mag. Česlavs Gržibovskis
Dr., prof. Tatjana Muravska
Dr. Jānis Vaivads
Dr., prof. Tatjana Muravska
Dr. Jānis Vaivads

Maăistra gala pārbaudījumu komisija

Teorētiskie studiju kursi Eiropas studijās
2

18.Lēmumu pieĦemšanas kvantitatīvās
metodes
19. Baltijas valstu ekonomika

Eksāmens; Referāta sagatavošana un
aizstāvēšana
Eksāmens

2

20. Eiropas valstu reăionālā un sociālā
politika
21. ES publiskā komunikācija: teorija un
prakse

4

22. Latvijas lauksaimniecības politika
Eiropas Savienības kontekstā
Kopā A daĜā
Teorētiskie studiju kursi

2

4

16

14

12

4

Maăistra darba izstrāde un aizstāvēšana
Kopā B daĜā
Kopā programmā

Eksāmens; Referāta sagatavošana un
aizstāvēšana
Eksāmens; Referāta sagatavošana un
aizstāvēšana
Referāta sagatavošana un aizstāvēšana

Dr., prof. Biruta Sloka
Dr., asoc.prof. Roswitha M.B. King
Mag. Česlavs Gržibovskis
Dr., prof. Elena Dubra
Mag. Līga Sondore
Dr., asoc.prof. Daina Bāra
Dr. Ainārs Nābels-Šneiders

20

-

2

2

10

-

16

16

14

14

20
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14. pielikums
Eiropas studiju maăistra
studiju programmas moduĜi
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Eiropas studiju maăistra studiju programmas moduĜi
MODULIS

A
daĜa

EIROPAS EKONOMISKĀ INTEGRĀCIJA
1.Eiropas ekonomikas un integrācijas attīstība
2.Ekonomiskā integrācija Eiropas Savienībā
3.Baltijas valstu ekonomika
EIROPAS POLITIKA UN TĀS VEIDOŠANA
4.Eiropas integrācijas teorijas - politiskie aspekti un prakse
5.Eiropas Savienība: vadība un institūcijas, Latvijas
integrācijas procesa aktuālās tēmas
6.ES publiskā komunikācija: teorija un prakse
EIROPAS SAVIENĪBAS POLITIKAS
7.Eiropas Savienības jauno dalībvalstu makroekonomiskā
politika
8.Iedzīvotāji un sabiedrības attīstība Baltijas jūras reăiona
valstīs
9.Eiropas Savienības sociālekonomiskās politikas aktuālās
tēmas
EIROPAS TIESĪBAS
10.Eiropas tiesības I - līgumi un institūcijas
11.Eiropas tiesības I – Eiropas Savienības tiesību attīstības
aktuālie aspekti
12.Eiropas tiesības II
13.Eiropas tiesības – Tiesību harmonizācija Eiropas Savienībā
EIROPAS SAVIENĪBAS KOHĒZIJAS POLITIKAS
14.Eiropas valstu reăionālā un sociālā politika
15.Latvijas lauksaimniecības politika Eiropas Savienības
kontekstā
16.Eiropas Savienības fondu un projektu vadība
PĒTNIECĪBAS METODOLOĂIJA EIROPAS KONTEKSTĀ
17.Praktiskās pētniecības metodoloăijas seminārs I
18.Praktiskās pētniecības metodoloăijas seminārs II
19.Praktiskās pētniecības metodoloăijas seminārs III
20.Praktiskās pētniecības metodoloăijas seminārs IV
21.Lēmumu pieĦemšanas kvantitatīvās metodes
22.Maăistra darbs
X

B
daĜa

X
X
X

X
X

Kredītpunkti

4
4
2

2
4
X

4

X

4

X

4

X

4

X
X

2
2

X
X

4
2

X
X

4
2

X

2

X
X
X
X

2
2
2
2
2
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maăistra studiju programmas
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IEVADS
Latvijas Republikas Izglītības un Zinātnes ministrijas Akreditācijas komisija 2001. gada
14.novembrī pieĦēma lēmumu par Eiropas studiju maăistra studiju programmas akreditāciju.
Eiropas studiju maăistra studiju programmas veiksmīgas darbības rezultātā Latvijas
Republikas Izglītības un Zinātnes ministrijas Akreditācijas komisija 2003. gada 17.decembrī
pieĦēma lēmumu par Eiropas studiju maăistra studiju programmas akreditāciju līdz 2009.gada
31.decembrim.
Pamatojoties uz to, ka starptautisko problēmu risināšanai nepieciešamas starpdisciplinārās zināšanas,
programma tiek paredzēta sagatavot mūsdienīgi izglītotus speciālistus, kas var turpināt studijas doktorantūrā un
veikt gan fundamentālā, gan lietišėā rakstura zinātniski pētnieciskos projektus, var strādāt valsts un pašvaldību
iestādēs, ka arī nevalstiskajās institūcijās. Programma sniedz izglītību, kas var palīdzēt risināt problēmas Eiropas
integrācijas kontekstā.
Akadēmiskā starpdisciplinārā Eiropas Studiju programma maăistra grāda iegūšanai izveidota kā turpinājums
ekonomikas, politikas zinātnes un tiesību zinātĦu bakalaura programmām. Šo programmu pamatzināšanas tiek
papildinātas ar padziĜinātām teorētiskām un praktiskām studijām, kā arī papildus tiek iegūtas zināšanas
radniecīgās zinātnēs, jo veiksmīga akadēmiskā apmācība ir iespējama vispusīgās maăistru programmas ietvaros.
Programmas “Eiropas Studijas” pašnovērtējuma ziĦojums ir izstrādāts ar mērėi novērtēt studiju procesu un
izstrādāt priekšlikumus studiju programmas īstenošanas uzlabošanai.

EIROPAS STUDIJU MAĂISTRA PROGRAMMAS RAKSTUROJUMS
1.STUDIJU PROGRAMMAS MĒRĖIS UN UZDEVUMI
Mūsdienu politiskās, sociālās un ekonomiskās pārmaiĦas Eiropā veicina pieprasījumu pēc starpdisciplināra
rakstura zināšanām.
Eiropas studiju maăistra studiju programmas mērėis ir gatavot mūsdienīgi izglītotus speciālistus, kuri būtu spējīgi
risināt problēmas Eiropas integrācijas kontekstā, strādājot dažādās starptautiskās institūcijās t.sk. biznesa jomā,
valsts un nevalstiskajās organizācijās; nodrošināt maăistrantiem iespējas apgūt jaunākos ekonomikas, politikas
zinātnes un tiesību zinātnes sasniegumus, kas ir saistīti ar Eiropas telpu un Eiropas Savienības darbību, kā arī
būtu spējīgi turpināt akadēmiskās studijas doktorantūrā tiesību zinātnēs, ekonomikā un politikas zinātnē.
Maăistra studiju programmas uzdevumi:
1. Veicināt iepriekš iegūtās specialitātes tālāku apguvi atbilstoši modernas Eiropas studiju trīsdimensiālajām
(ekonomika, politikas zinātne, tiesību zinātnes) raksturam un attiecīgo priekšmetu prasībām;
2. Sekmēt jaunas starpdisciplināras un daudzdisciplināras zināšanas un mūsdienīgo prasmju apguvi;
3. Sniegt studentiem nepieciešamās teorētiskās un praktiskās zināšanas ekonomikā, politikas zinātnē,
tiesību zinātnē Eiropas Savienības kontekstā;
4. Pielietojot jaunas pasniegšanas metodes, attīstīt studentu spējas patstāvīgi apgūt, kritiski analizēt un
pielietot iegūtās zināšanas,
5. Nodrošināt studiju procesu ar augsti kvalificētiem LU dažādu fakultāšu mācību spēkiem, kā arī iesaistīt
vieslektorus no partneruniversitātēm ārzemēs;
6. Piesaistīt speciālistus un ekspertus no Latvijas valsts un ES institūcijām;
7. Nodrošināt nepieciešamos materiālus studiju procesa īstenošanai;
8. Veicināt ārzemju studentu studijas programmā;
9. Sniegt iespēju programmas studentiem apgūt zināšanas partneruniversitātēs ārzemēs.
Tādejādi, maăistranti, pamatojoties uz iepriekšējās bakalaura studijās iegūto specialitāti, apgūs maăistrantūrā
jaunu zināšanu un prasmju kopumu. Teorētiskās un praktiskās zināšanas tiks iegūtas svarīgākās zinātĦu
nozarēs: ekonomikā, politikas zinātnē un tiesību zinātnē. Rezultātā absolventi būs sagatavoti iekĜauties nozarēs,
kur nepieciešamas padziĜinātas zināšanas par Eiropas mūsdienu problēmām un to risināšanas iespējām
sadarbībā ar speciālistiem no citām Eiropas valstīm. Programma sagatavo akadēmiski izglītotus un kvalificētus
speciālistus svarīgāko ES valstu attiecību tendenču izpratnei un praktiskai darbībai valsts un nevalstiskās
institūcijās Latvijā un ES, objektīvai Eiropā notiekošo procesu analīzei un izvērtēšanai.

2.STUDIJU PROGRAMMAS SATURS UN ORGANIZĀCIJA
Maăistra studiju starpdisciplinārā programma “Eiropas Studijas” atbilst Latvijas Universitātes
integrēto studiju programmu prasībām, attīstīto valstu līdzīgām studiju programmām. Eiropas
Komisijas Izglītības un kultūras departaments ir atzinis Eiropas studiju programmu kā
metodoloăiski atbilstošu starpdisciplināro Eiropas studiju programmu kritērijiem. Par to liecina
programmas iesaistīšana Eiropas Komisijas atbalstītajā Tuning metodoloăiskajā projektā
"Izglītības struktūras Eiropā - Fāze II (2003-2004), uzaicinājums darboties Jean Monnet
projektā studiju kursu izstrādāšanā (2001.-2004.gadam) un Jean Monnet katedras izveidošana
(2003.-2009.gadam).
Maăistra studiju programma paredzēta pilna laika studentiem 2 studiju gadu garumā (4
semestri) – 80 kredītpunktu (960 akadēmiskās stundas un maăistra darbs, skat. 1.pielikumu).
Viens kredītpunkts ir 16 akadēmiskās stundas.
Lekciju kursi tiek izstrādāti visai studiju programmai, tajos norādīti temati, stundu skaits, prasības un iespējamo
kredītpunktu saĦemšanas skaits, obligātā un ieteicamā literatūra. Šādas informācijas pieejamība informatīvajos
avotos, t.sk., interneta mājas lapā www.lu.lv/cets/ un www.ev.lu.lv/es , Ĝauj studentiem pilnvērtīgāk plānot savu
laiku un izprast katra lekciju kursa ievirzi.

Eiropas studiju maăistra programmas saturā (skat. 2.pielikumā) iekĜauti pamatkursi un izvēles
kursi. Studiju laikā paredzētie studiju priekšmeti iedalāmi divās kategorijās:
A – obligātie studiju priekšmeti, kas veido 76% no studiju programmas apjoma;
B – izvēles studiju priekšmeti ar kredītpunktiem – 24 % no programmas apjoma.
1. tabula

PRIEKŠMETU UN KREDĪTPUNKTU SADALĪJUMS PROGRAMMĀ

A - daĜa
B - daĜa
Maăistra darbs

Kredītpunkti
Skaits
46
14
20

%
57
18
25

Studiju kursi
Skaits
%
16
76
5
24
-

3.STUDIJU PROGRAMMAS PRAKTISKĀ REALIZĀCIJA
Programmas īstenošanai uzaicināti LU Ekonomikas un vadības fakultātes Starptautisko
ekonomisko attiecību katedras, Sociālo zinātĦu fakultātes Politikas zinātnes nodaĜas,
Juridiskās fakultātes, kā arī citu iestāžu un ārvalstu augstskolu un pētniecības centru docētāji
un speciālisti.
Liela nozīme mācību programmas īstenošanā ir studentu svešvalodu zināšanām, jo valodu
prasme dod iespēju apgūt zināšanas no daudzpusīgiem literatūras un informācijas avotiem un
pilnā mērā piedalīties un uztvert vieslekcijas, kuras lasa ārzemju eksperti un docētāji.
Programmas realizācija Latvijas Universitātē nodrošina speciālistu sagatavošanu praktiskai
darbībai vairākās sabiedrības dzīves jomās. Viena no studiju programmas prioritātēm ir
gatavot speciālistus, kuri var turpināt studijas doktorantūrā un veikt gan fundamentāla, gan
lietišėa rakstura zinātniski pētnieciskus projektus. Studiju programma ir saistīta ar daudzu
Latvijas Universitātes zinātnisko struktūru pētniecisko darbību. Programmas absolventi, kas
vēlas darboties akadēmiskajā vidē, veiksmīgi turpina studijas doktorantūrā tiesību zinātnēs,
ekonomikā un vadības zinātnē.
Programma izveidota Ħemot vērā akadēmisko studiju izveides principus, un tās mērėis ir ne
tikai radīt iespēju studējošajiem apgūt Eiropas studijas atsevišėas apakšnozares pētījumu
metodiku nesenos sasniegumus, pielietojamo pētījumu metodiku, bet arī akadēmisko pētījumu
metodiku.
Visi studiju kursu elektroniskie materiāli kopš 2004./2005.agadēmiskā gada sākuma ir ievietoti
Ekonomikas un vadības fakultātes Eiropas studiju maăistra programmai atvēlētajā mājas lapā
internetā: www.ev.lu.lv/es un lietojot Eiropas studiju maăistra programmas studentiem
izsniegto paroli tie ir visu semestri pieejami. Minētajā mājas lapā internetā tiek ievietotas arī
labākās studentu sagatavotās prezentācijas, referāti, esejas, pētījumi, grupu darbi u.c. darbi,
ko studenti veic atsevišėu studiju kursu ietvaros.
Programmas neatĦemama sadaĜa ir zinātniski pētnieciskais seminārs. Semināra mērėis ir
iepazīstināt studentus ar zinātniska pētījuma izstrādes, prezentācijas un aizstāvēšanas
principiem. Tādejādi maăistriem rodas iespēja aktīvi piedalīties analītiskos pētījumos,
pielietojot iegūtās zināšanas un praktiskās iemaĦas. Seminārs noris katru semestri augsti
kvalificētu docētāju vadībā dažādos virzienos, piemēram, informāciju tehnoloăiju pielietojums
pētnieciskajā darbībā; statistiskas analīzes pielietošana dažādās zinātĦu nozarēs, zinātniskās
literatūras atlase un izmantošana, power point prezentācijas tehnoloăijas utt. Semināra gaitā
liela loma atvēlēta diskusijām, zinātnisko referātu aizstāvēšanai un oponēšanai. Semināra
nobeigumā pasniegta maăistra darba rakstīšanas metodika.
Programmas specifika salīdzinājumā ar atsevišėām jau esošām ārvalstu partneruniversitāšu
(Lielbritānija, Dānija, Zviedrija, Ungārija, Vācija, Somija, Francija, Portugāle u.c.) Eiropas
studiju izglītības programmām ir tās teorētisko pamatu un argumentācijas saistība ar Baltijas
valstu konkrētām problēmām un situāciju. Maăistra programmas raksturīgākās iezīmes ir
satura starpdisciplinarizācija, interaktīvo studiju metožu izmantošana un gan individuālo, gan
grupu mācību un pētniecisko projektu izstrādāšana.

Studiju noslēgumā jāaizstāv maăistra darbs, kas ir oriăināls pētnieciska rakstura akadēmiskais
pētījums par Eiropas politisko, ekonomisko un tiesisko telpu. Pirmajā gadā studenti izstrādā,
nolasa un aizstāv zinātnisko referātu. Maăistra darba temats jāizvēlas trešajā semestrī, darbs
jāuzraksta ceturtajā semestrī, tādējādi studentiem ir iespēja vairāk konsultēties ar zinātniskiem
vadītājiem un ekspertiem, izmantojot materiālus, kas iegūti teorētiskās studijās gan Latvijā, gan
ārvalstīs. Studiju programmas prasību izpildes rezultātā un aizstāvot maăistra darbu students
iegūst Sociālo zinātĦu maăistra grādu Eiropas studijās, kurš tika piešėirts pēc programmas
pēdējās akreditācijas 2003.gadā..
4.VĒRTĒŠANAS SISTĒMA
Eiropas studijas programma katram studiju kursam ir sagatavota un regulāri tiek pilnveidota un
atjaunota. Kursa programmās, detalizēti norādīti kursa apguvei nepieciešamie normatīvie akti,
pamata un papildus literatūra, kā arī periodiskā literatūra un cita veida informācijas avoti.
Studentu zināšanu vērtēšanas kārtību nosaka studiju reglamentējošā dokumentācija un tā ir
noteikta kursu aprakstos, kas pievienoti studiju programmai. Studentu zināšanas novērtē pēc
diviem rādītājiem: kvalitatīvais radītājs – atzīme un kvantitatīvais radītājs – kredītpunktu skaits.
Studiju programmas priekšmeti apkopoti Latvijas Universitātes Informatīvajā sistēmā (LUIS).
Studiju programmas apguves sekmes, t.i. studijās iegūtās zināšanas un prasmes, tiek vērtētas
pēc atbildēm rakstiskos vai mutiskos eksāmenos. Maăistrantiem ir arī jāveic patstāvīgs
zinātniskais pētījums, t.i. jāsagatavo un jāaizstāv zinātniskais referāts. Bez tam maăistriem ir
jāaizstāv maăistra darbs. Referāta un maăistra darba aizstāvēšanas rezultāti tiek novērtēti
atbilstoši LU zināšanu un darbu vērtēšanas principiem. Maăistranta zināšanu un prasmju
pārbaude tiek veikta, arī vērtējot maăistranta piedalīšanos zinātniski pētnieciskajā seminārā.
Eksāmenos un ieskaitēs maăistrantam jādemonstrē kursa akadēmisko atziĦu izpratne to
sistēmiskā izklāstā pārbaudes darbos un programmētajos testos, kā arī radošā patstāvīgā
darbā eseju sagatavošanā.
Atbilstoši studiju programmas modulārajam raksturam konkrētā kursa pārbaudījums tiek
realizēts kā atsevišės eksāmens/zinātniskais referāts un/vai tiek integrēts kursam atbilstošā
moduĜa kopējā eksāmenā.
Liels uzsvars apmācības procesā tiek likts uz studentu patstāvīgo un pētniecisko darbu, kas ne tikai nostiprina
iegūtās zināšanas, bet arī veicina daudzu nozīmīgu prasmju un iemaĦu izveidi. Šāda metode piedāvā adekvātu
gala vērtējumu, kā arī veicina studējošo regulāru un sistemātisku darbu.

Iegūto zināšanu praktiskās izmantošanas prasme tiek novērtēta galvenokārt pēc maăistra
darba. Maăistra darbs tiek aizstāvēts Maăistru pārbaudījumu komisijas sēdē 4. semestra
beigās.
Lai nodrošinātu programmas kvalitāti, pastāvīgi tiek strādāts pie programmas kvalitātes uzlabošanas. Pēc katra
studiju kursa nolasīšanas tiek veikta studentu aptauja, kuras mērėis ir noskaidrot kursa kvalitāti kopumā, savukārt
vienreiz gadā tiek aptaujāti studenti ar mērėi uzzināt studentu viedokli par programmu, uzklausīt ierosinājumus
programmas kvalitātes uzlabošanas jomā. Analizējot anketēšanas ceĜā iegūtos rezultātus tiek izstrādāta un veikta
programmas uzlabošana un pilnveidošana.
Katru akadēmisko gadu programma sagatavo un iesniedz Latvijas Universitātes Akadēmiskajā departamentā
Pašnovērtējuma ziĦojumu, kurā tiek atspoguĜota akadēmiskā gada darbība, kas būtiski ietekmē programmas
kvalitātes novērtēšanu. Savukārt izmaiĦas programmā, kuras notiek akadēmiskā gada laikā, tiek paziĦotas un
apspriestas Ekonomikas un Vadības fakultātes Domē, kā arī Ekonomikas studiju programmu padomē. Par
programmas kvalitātes uzturēšanu liecina arī tas, ka regulāri tiek atjaunoti un pilnveidoti studiju kursi LUIS.
Studiju programmas metodiskā puse tiek apspriesta un pilnveidota sadarbībā ar Latvijas Universitātes Juridiskās
fakultātes, Ekonomikas un Vadības fakultātes un Sociālo zinātĦu fakultātes Politikas zinātnes nodaĜas docētājiem,
kā arī sadarbībā ar citu ārvalstu programmu pārstāvjiem kopīgās sēdēs un apspriedēs, t.sk. Eiropas Komisijas
Taurus projekta ietvaros. Būtiski atzīmēt, ka programmas apspriešanai tiek piesaistīti studenti.

5.STUDENTI

Studiju programmai, uzsākot savu darbību, 2003/2004.akadēmiskajā gadā tika uzĦemti 88 studenti, bet studijas
2005.gada pavasarī pabeidza tikai 51 students. Studentu skaita samazināšanās tendences tika novērotas arī citu
programmu realizācijā. Galvenie studentu skaita samazināšanās iemesli:
• pārorientācija uz mācībām ārzemēs;
• finansiālās grūtības studiju apmaksai;
• programmas neatbilstība studentu interesēm;
• studiju noslodze un atsevišėu priekšmetu uztveres grūtības.
Programmas neatbilstība studentu interesēm un atsevišėu priekšmetu uztveres grūtības, kas tika minēti kā vieni
no studentu skaita samazināšanās iemesliem Eiropas studiju programmā, ir skaidrojami ar programmas
starpdisciplināro raksturu, jo studentiem Eiropas studiju programmā ir jāapgūst ekonomikas, politikas zinātnes un
tiesību zinātĦu studiju kursi neskatoties uz to, ka bakalaura studiju laikā studenti ir apguvuši bakalaura līmenim
atbilstošas zināšanas tikai vienā no disciplīnām. Lai novērstu atsevišėu priekšmetu uztveres grūtības (piemēram,
sociālo zinātĦu bakalaura grādu politikas zinātnē ieguvušam studentam grūtības varētu sagādāt ekonomikas
priekšmetu apguve), pasniedzēji, apmeklējot metodikas seminārus un konsultējoties ar kolēăiem
partneruniversitātēs, cenšas pilnveidot pasniegšanas metodiku, lai ekonomikas, politikas vai tiesību zinātĦu
studiju kursu saturs būtu uztverams stardisciplināra rakstura studentu auditorijai.

2.tabula
Eiropas Studiju maăistra programmas raksturojums
KVANTITATĪVIE DATI
Studējošo skaits
Mācībspēku raksturojums:
• kopējais skaits
• ar doktora vai h.
dokt.grādu,
maăistra
grādu
• profesoru īpatsvars
akadēmiskajā
personālā
Studentu skaits uz 1
akadēmisko personālu
Starptautiskā mācībspēku
apmaiĦa
Starptautiskā
studentu
apmaiĦa

2001./2002.
akad.g.

2002./2003.
akad.g.

2003./2004.
akad.g.

2004./2005.
akad.g.

102
18

123
20

161
20

155
21

18

20

20

21

8

9

9

9

17,65

16,26

12,42

13,5

14

13

16

16

9

12

10

14

2004.gada vasarā studijām šajā programmā pieteicās 132 studenti. No tiem studijām 2004/2005. akadēmiskajā
gadā tika uzĦemti 76 studenti, bet 1.septembrī studijas uzsāka 73 studenti. Par pieaugošo Eiropas studiju
maăistra programmā studējošo skaitu liecina programmas atpazīstamības pieaugums. Vairāki studenti pēc
maăistra programmas beigšanas turpina studijas doktorantūrā, labāko studentu darbi tiek izvirzīti dažādiem
konkursiem un iegūt pozitīvus rezultātus.
Maăistrantu viedokĜa par mācību programmu izzināšanai tika veikta studējošo aptauja. Studiju laikā
2004./2005.m.g. maăistranti bija aptaujāti par kursu kvalitāti (pēc katra kursa) un par programmas kvalitāti
kopumā. Izteiktos viedokĜus un kritiskās piezīmes Ħēma vērā gan mācību kursu docētāji, gan programmas vadība.
2005.gada maija aptaujā bija iekĜauti 16 jautājumi, kuri tika uzdoti otrā kursa pavasara semestra studentiem absolventiem. Aptaujas anketu aizpildīja 54 studenti. Lielākā daĜa no 2005.gada 2.kursa pavasara semestra
aptaujātajiem studentiem (35 jeb 65%) pirms studijām Latvijas Universitātēs Eiropas studiju maăistra programmā
bija studējuši citās augstskolās. Latvijas Universitāte ir pirmā un vienīgā augstākā mācību iestāde, kurā studēja
19 minētā kursa studenti (35%). Aptaujāto vecums bija robežās no 23 – 38 gadiem. 14 studentu vecums no 54
bija robežās no 28.-38.gadiem, kas liecina par Eiropas Studiju maăistra studiju programmas aktualitāti un darba
tirgū integrētu cilvēku interesi par šo programmu (82% no aptaujātajiem strādā pilnas slodzes darbu), kā arī par
šo cilvēku nepieciešamību pēc starpdisciplināra rakstura zināšanām par Eiropas politisko, ekonomisko un tiesisko
telpu. Interese par programmu ir arī cilvēkiem, kuru darbs nav saistīts ar programmā piedāvātajām tēmām (20%
aptaujāto), kas liecina, ka programma ne tikai paplašina zināšanas par Eiropas jautājumiem, to sasaisti ar Latviju
u.c. valstīm un starptautiskām institūcijām, bet arī sniedz jaunas zināšanas šajā jomā, kā rezultātā, Latvijas darba
tirgū ienāk tik Ĝoti nepieciešamie par Eiropas lietām izglītotie speciālisti.
Sniedzot vērtējumu par programmā iesaistītajiem mācībspēkiem, lielākā daĜa maăistrantu uzsver, ka docētāji ir
kompetenti gan kā speciālisti, gan kā docētāji. Šo uzskatu pauda 87% aptaujāto (47 studenti). 3-4 studējošie
domā, ka docētāji ir kompetenti tikai kā speciālisti vai tikai kā docētāji. Visumā studenti pozitīvi vērtē piedāvāto
studiju kursu kvalitāti, tas skar kursu vielu un to atbilstību programmai – 87% (27 studenti) uzskata to par pilnīgi
vai gandrīz apmierinošu. Būtiskākā piezīme vai iebildums attiecībā uz programmu kopumā, bija tas, ka
studentiem ir Ĝoti liels patstāvīgā darba apjoms. No programmas viedokĜa patstāvīgais darbs uzlabo kursu
kvalitatīvu apgūšanu un veicina studenta spēju attīstību dažādu jautājumu risināšanā, kas var būt noderīgas
darba tirgū pēc programmas beigšanas.
Gada laikā Eiropas studiju programmā bija iekĜautas vairāku vieslektoru lekcijas: jautājumi par vieslekcijām arī tika
iekĜauti aptaujā, kuras rezultāti liecina, ka 77% no aptaujātajiem studentiem vieslekcijas vērtē pozitīvi, uzskata, ka
tās paplašina redzesloku, dod dziĜākas zināšanas un ir programmas neatĦemama sastāvdaĜa.
3.tabula
Programmas ietvaros piedāvāto kursu kvalitāte, struktūra un organizācija
Kursu kvalitāte (kursu
Kursu struktūra
viela, atbilstība
(lekcijas, semināri,
Kursu organizācija
programmai)
patstāvīgie darbi)
(laiks, vieta, telpas)
skaits
%
skaits
%
skaits
%
Pilnīgi apmierināts (a)
18
33
20
37
22
41
Drīzāk apmierināts (a
31
57
27
50
27
50
Drīzāk neapmierināts
(a)
5
9
6
11
4
7

Pilnīgi neapmierināts
(a)
Kopā

0
54

0
100

1
54

2
100

1
54

2
100

3.tabulā iekĜautie rezultāti liecina, ka Eiropas studiju maăistra programmas studenti pārsvarā gadījumu ir
apmierināti ar programmas ietvaros piedāvāto kursu kvalitāti, struktūru un organizāciju. Savukārt 1.zīmējums
liecina, ka aptaujātie studenti ir apmierināti ar pasniedzēju pieejamību.

1.zīmējums

Studentu skaits

Vai Eiropas studiju programmas pasniedzēji ir
pietiekami kompetenti gan kā savas jomas
speciālisti, gan kā pasniedzēji?
50
40

47

30
20
10

4

3

0
Kompetenti gan kā
speciālisti, gan kā
pasniedzēji

Kompetenti tikai kā
speciālisti

Kompetenti tikai kā
pasniedzēji

Aptaujāto studentu un absolventu viedoklis un priekšlikumi palīdz turpmākai programmas attīstībai un
pilnveidošanai, kā arī veidot radošu sadarbību un dialogu starp programmas vadību, docētājiem un studentiem.

6.STUDIJU PROGRAMMĀ NODARBINĀTAIS AKADĒMISKAIS UN ADMINISTRATĪVAIS
PERSONĀLS
Programmas īstenošanai tiek uzaicināti LU Ekonomikas un vadības fakultātes Starptautisko ekonomisko attiecību
katedras, Sociālo zinātĦu fakultātes Politikas zinātnes nodaĜa, Juridiskās fakultātes, kā arī citu iestāžu un ārvalstu
augstskolu un pētniecības centru docētāji un speciālisti. Akreditācijas komisijas eksperti 2003. gadā pieteiktos
kursus atzina par Eiropas studiju programmas izveidošanai un darbībai nepieciešamajiem starptautiskajiem
standartiem atbilstošiem.
Piedalīties programmas realizācijā tika uzaicināti Eiropas Savienības un Latvijas iestāžu, kā arī ārvalstu
augstskolu un pētniecības centru augsti kvalificēti docētāji, speciālisti un eksperti. Viesliekcijas paaugstina
studentu akadēmisko līmeni programmas ietvaros. Vieslektori nolasa studiju kursus un atsevišėas lekcijas, kas
tiek integrētas studiju programmas kursos. 2004./2005.akadēmiskajā gadā 30% no visām lekcijām tika
nodrošinātas ar mācībspēku no partneruniversitātēm ārzemēs līdzdalību.
Eiropas studiju maăistra programmas pasniedzēji 2004./2005.gadā uzsāka organizēt Eiropas apaĜā galda
diskusiju ar mērėi veicināt kvalitātes celšanu pasniedzējiem un doktorandiem.
Programmas ietvaros īpaša uzmanība tiek veltīta zinātniskiem un lietišėiem pētījumiem. Akadēmiskais personāls,
kurš nodrošina programmas realizāciju, no programmas dibināšanas gada aktīvi piedalās dažādos zinātniski
pētnieciskos un lietišėa rakstura projektos. Programmas zinātnisko kvalitāti veicina cieša sadarbība ar LU
akadēmisko Eiropas un sabiedrības attīstības centru un Jean Monnet katedru. Centrs ietver vairāku LU fakultāšu
akadēmiskus un mācību spēkus. Centra starpdisciplinārais raksturs palīdz iesaistīt programmas maăistrantus
dažādu virzienu zinātniskos pētījumos. Visi Eiropas studiju maăistra programmas pasniedzēji piedalās
zinātniskajās konferencēs, zinātniski pētnieciskajos projektos, kas publicēti www.lu.lv/cets .

7.FINANSĒŠANAS AVOTI, MATERIĀLI TEHNISKAIS UN METODISKAIS
NODROŠINĀJUMS
Materiāli tehnisko un metodisko nodrošinājumu pilnā apmērā nodrošina Ekonomikas un
vadības fakultāte. Studentiem prezentāciju vajadzībām ir pieejamas power point tehnoloăijas
(datorus un cits nepieciešamais nodrošinājums), ko studenti Ĝoti veiksmīgi izmanto un apgūst
studējot šajā programmmā. Telpas, datorklases, internets, auditorijas, kas nepieciešamas
studiju vajadzībām ir pieejamas atbilstoši nepieciešamajām vajadzībām. Ja studentiem ir
jautājumi vai radušās grūtības jebkurā studiju procesa stadijā viĦi var griezties pie
pasniedzējiem vai pie studiju programmas koordinatora, kurš ir pieejams katru dienu
studentiem ērtā laikā (t.sk. vakaros, kad studenti nāk uz lekcijām) un nodrošina patstāvīgu
sadarbību starp studentiem un pasniedzējiem, kā arī sniedz nepieciešamo materiāli tehnisko

nodrošinājumu, izveido un uztur elektronisko datu bāzi, kas tiek izmantota ikdienas darbā, lai
sazinātos ar studentiem un pasniedzējiem, nodrošinot aktuālākās informācijas apmaiĦu.
Eiropas studiju absolventu maăistra darbi tiek novietoti izveidotajā programmas bibliotēkā,
tādējādi nodrošinot studentu pieeju minētajiem maăistra darbiem lasīšanas režīmā zināšanu
papildināšanai un potenciālo maăistra darbu kvalitātes celšanai.
Latvijas Universitātē ir jau uzkrāts nozīmīgs literatūras klāsts par Eiropas problemātiku:
literatūra atrodas ne tikai Universitātes bibliotēkā, bet ir pieejama studentiem specializētajās
bibliotēkās Politikas zinātnēs, kur atrodamas mācību grāmatas, žurnāli, rokasgrāmatas,
statistikas krājumi, vārdnīcas, likumu krājumi, kā arī dokumenti un palīgmateriāli par Eiropas
ekonomiku, politiku un tiesībām. Studentiem ir pieejami literatūras krājumi arī Eiropas
Savienības informācijas aăentūras bibliotēkā. Studenti Ĝoti plaši izmantoja Eirofakultātes
bibliotēku. Visās šajās bibliotēkās ir iespējams izmantot arī interneta pakalpojumus.
Studijas starpdisciplinārajā Eiropas Studiju maăistra programmā darbojas kā pilna laika
apmācību par fizisku un juridisku personu naudas līdzekĜiem.
Studiju programmas studentiem tiek piedāvāta iespēja studēt partneruniversitātēs un
starptautiskajās
biznesa
skolās
Eiropā
Socrates
programmas
ietvaros
(http://www.lu.lv/cets/lv/eiropasmag/).

8.ĀRĒJIE SAKARI
Lai nodrošinātu un pilnveidotu Eiropas studiju maăistra programmas daudzdisciplinaritāti un starpdisciplinaritāti,
kā arī studentu efektīvu un intensīvu studiju darbu, maăistra programmā ir iekĜautas vairākas papildus aktivitātes:
piemēram, katru akadēmisko gadu programmas studentiem tiek piedāvāta iespēja piedalīties praktiskās
pētniecības nedēĜā Briselē. 15 Eiropas studiju maăistra programmas studenti no 2005.gada 31.janvāra līdz
4.februārim apmeklēja vairākas Eiropas Savienības institūcijas, piedalījās diskusijās ar to pārstāvjiem, sagatavoja
prezentāciju, gūstot papildus zināšanas un pieredzi.

Studenti tiek arī regulāri informēti un nodrošināti ar iespēju piedalīties studentu starptautiskās
konferencēs, vasaras skolās u.c. akadēmiska rakstura pasākumos. 2004./2005. akadēmiskajā
gadā partneruniversitātēs ārzemēs SOCRATES programmas ietvaros studēja 3 Eiropas studiju
maăistra studiju programmas studenti: 1 no tiem studēja Brēmenes augstskolā Vācijā, 1 Tventes universitātē Nīderlandē, 1 - Birmingemas universitātē Lielbritānijā.
Studiju programmas realizācijas kontekstā un zinātnisko projektu ietvaros visi programmas
mācībspēki apmeklēja zinātniskās, pētnieciskās un izglītības iestādes, kā arī piedalījās
semināros un konferencēs Eiropas un ZiemeĜamerikas valstīs (piemēram, Vācijā, BeĜăijā,
Zviedrijā, Dānijā, Norvēăijā, Somijā, Nīderlandē, ASV). Vieslekcijas ārzemēs pasniedza visi
programmas mācībspēki. Un no partneruniversitātēm ārzemēs vieslekcijas Eiropas studiju
maăistra studiju programmas studentiem lasīja 8 pasniedzēji.
Studiju maăistra programmas veidošana notika Ĝoti ciešā sadarbībā ar Eirofakultātes
docētājiem, kuras galvenais mērėis bija analizēt Eiropas studiju maăistra programmu attīstību,
īpaši pievēršot uzmanību programmas metodiskai un zinātniski pētnieciskai problemātikai.

PROGRAMMAS VĒRTĒJUMA KOPSAVILKUMS
Programmas Novērtējot programmas attīstību kopš akreditācijas 2003.gadā, var izdalīt atsevišėus virzienus,
kuros ir notikušas izmaiĦas:
• Studiju procesa akadēmiskā virziena pilnveidošanas jomā īpaša uzmanība pievērsta jaunu docētāju mūsdienīgi izglītotu speciālistu sagatavošanai, kas var turpināt studijas doktorantūrā un veikt gan
fundamentālā, gan lietišėā rakstura zinātniski pētnieciskos projektus.
• studiju procesa organizācijas jomā notiek plaša docētāju un studentu iesaistīšana programmas darbības
izvērtēšanā un kvalitātes uzlabošanā.
• Programmas iesaistīšanās vairākos Eiropas Komisijas projektos, piemēram, metodoloăiskajā Tuning
projektā.

Programmas saturs, prasības, kursu klāsts pēc katra akadēmiskā gada darbības rezultātiem
tiek pārskatīts un pilnveidots. Kursu lasīšanai tiek piesaistīti augsti kvalificēti mācību spēki no
Latvijas Universitātes, eksperti no Latvijas valsts un nevalstiskām institūcijām, kā arī speciālisti
no citām Latvijas un ārvalstu augstskolām un ES institūcijām.
Studiju programmas metodiskā puse tiek apspriesta un pilnveidota sadarbībā ar citu ārvalstu
programmu pārstāvjiem kopīgās sēdēs un apspriedēs. Būtiski atzīmēt, ka programmas
apspriešanai tiek piesaistīti studenti un nodarbinātie docētāji. Tāpēc, tiecoties pēc augstāka
programmas kvalitātes līmeĦa, turpmāk tiek paredzēts izveidot programmas studiju padomi,
kuras vadībā programma tiks pilnveidota.
Programmas organizācijas nepieciešamie pasākumi turpmākai attīstībai:
1. Pastāvīgi strādāt pie kursu atjaunošanas un piedāvāt jaunus kursus, kas atbilstu izmaiĦām
ekonomiskajās, politiskajās un tieslietu jomās Eiropas Savienībā;
2. Studiju programmas darbības kvalitātes nodrošināšanai un turpmākai attīstībai plānots aicināt dažādu
zinātnes nozaru speciālisti. Īpaša nozīme būtu pievērsta jaunu docētāju – doktorandu sagatavošanai un
iesaistīšanai zinātniskajā darbībā;
3. Regulārāk aicināt Eiropas integrācijas jautājumos iesaistītas amatpersonas no Latvijas valsts institūcijām,
piemēram, valsts sekretāra vietniekus Eiropas integrācijas jautājumos.
4. Turpināt sadarboties ar ārvalstu mācību spēkiem, it īpaši - kamēr netiek sagatavoti augstas klases
pašmāju docētāji priekšmetos, kuros ir akūts Latvijas docētāju trūkums;
5. Turpināt sadarboties ar ārvalstu mācību spēkiem, it īpaši, kamēr netiek sagatavoti augstas klases
pašmāju docētāji priekšmetos, kuros ir akūts Latvijas docētāju trūkums;
6. Piedāvāt studentiem papildus iespējas veikt gan fundamentālā, gan lietišėā rakstura zinātniski
pētnieciskos darbus.
7. Būtu vēlams dod iespēju studentiem vairāk specializēties savā konkrētajā nozarē: ekonomikā, politikas
zinātnē, vai jurisprudencē. Bet tas prasītu Eiropas studiju programmas lielāku elastību, izstrādājot vairāk
kursus katram modulim un paredzot priekšmetu izvēles iespējas un krietni lielākus finansu resursus.
8. Lai nodrošinātu Eiropas studiju maăistra programmas daudzdisciplinaritāti un starpdisciplinaritāti un
studentu efektīvu un intensīvu studiju darbu, kā arī metodisko un zinātniski pētniecisko darbību Eiropas
studiju maăistra programmas ietvaros, ir nepieciešams izveidot Eiropas studiju Padomi.
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PielikumsNr.2

IEVADS
Latvijas Republikas Izglītības un Zinātnes ministrijas Akreditācijas komisija 2003. gada
17.decembrī pieĦēma lēmumu par Eiropas studiju maăistra studiju programmas akreditāciju
līdz 2009.gada 31.decembrim.
Programma sniedz izglītību, kas nodrošina prasmes un nepieciešamās zināšanas tādu problēmu risināšanā, kas
saistītas ar daudzpusīgiem Eiropas integrācijas jautājumiem. Tādējādi Eiropas studiju maăistra studiju
programmas ietvaros tiek attīstītas studējošo analītiskās spējas un padziĜināta izpratne par aktuālām politiskajām,
sociālajām un ekonomiskajām pārmaiĦām Eiropā, kā arī iemaĦas konkrētu procesu cēloĦu un seku
identificēšanā.
Programmas realizācijas gaitā tiek pielietotas jaunākās pasniegšanas metodes ar mērėi iespējami pilnvērtīgāk
attīstīt studentu spējas patstāvīgi apgūt, kritiski analizēt un praktiski pielietot iegūtās zināšanas.

Programmas “Eiropas Studijas” pašnovērtējuma ziĦojums ir izstrādāts ar mērėi novērtēt studiju procesu un
izstrādāt priekšlikumus studiju programmas īstenošanas uzlabošanai.

EIROPAS STUDIJU MAĂISTRA PROGRAMMAS RAKSTUROJUMS
1.STUDIJU PROGRAMMAS MĒRĖIS UN UZDEVUMI
Mūsdienu politiskās, sociālās un ekonomiskās pārmaiĦas Eiropā veicina pieprasījumu pēc starpdisciplināra
rakstura zināšanām, kas tiek uzsvērts arī Eiropas Komisijas „Tuning” projekta ietvaros.
Eiropas studiju maăistra studiju programmas pamatmērėis ir sagatavot mūsdienīgi izglītotus speciālistus, kuri
būtu spējīgi risināt ar Eiropas integrācijas procesiem saistītas problēmas, strādājot dažādās starptautiskās
institūcijās t.sk. biznesa jomā, valsts un nevalstiskajās organizācijās, ko iespējams realizēt programmas ietvaros
nodrošinot maăistrantiem iespējas apgūt jaunākos ekonomikas, politikas un tiesību zinātĦu sasniegumus, kas
saistīti ar Eiropas telpu un Eiropas Savienības darbību. Līdzīgi programma ir orientēta sniegt maăistrantiem tādu
akadēmiskās kvalifikācijas līmeni, lai tie būtu spējīgi turpināt studijas doktorantūrā tiesību, ekonomikas un
politikas zinātnē.
Būtiskākie maăistra studiju programmas uzdevumi:
10. Veicināt iepriekš iegūtās specialitātes tālāku apguvi atbilstoši mūsdienīgajam Eiropas studiju
trīsdimensiālajam (ekonomika, politikas zinātne, tiesību zinātnes) raksturam un tajā iekĜauto priekšmetu
prasībām;
11. Sekmēt jaunas starpdisciplināras zināšanas un mūsdienīgo prasmju apguvi;
12. Sniegt studentiem nepieciešamās teorētiskās un praktiskās zināšanas ekonomikas, politikas un tiesību
zinātnēs Eiropas Savienības kontekstā;
13. Pielietojot jaunas pasniegšanas metodes, attīstīt studentu spējas patstāvīgi apgūt, kritiski analizēt un
pielietot iegūtās zināšanas,
14. Nodrošināt studiju procesu ar augsti kvalificētiem LU dažādu fakultāšu mācību spēkiem, kā arī iesaistīt
vieslektorus no partneruniversitātēm ārzemēs;
15. Piesaistīt speciālistus un ekspertus no Latvijas valsts un ES institūcijām;
16. Nodrošināt nepieciešamos materiālus studiju procesa īstenošanai;
17. Veicināt ārzemju studentu studijas programmas ietvaros;
18. Sniegt iespēju programmas studentiem apgūt zināšanas partneruniversitātēs ārzemēs.
Tādejādi, pamatojoties uz iepriekšējās bakalaura studijās iegūto specialitāti, programmas studenti maăistrantūrā
papildinās jau esošo, kā arī apgūs jaunu zināšanu un prasmju kopumu.
Teorētiskās un praktiskās zināšanas tiks iegūtas svarīgākajās zinātĦu nozarēs: ekonomikas, politikas un tiesību
zinātnēs. Līdz ar to programmas absolventi būs sagatavoti iekĜauties nozarēs, kur nepieciešamas padziĜinātas
zināšanas par Eiropas mūsdienu izaicinājumiem un to risināšanas iespējām sadarbībā ar speciālistiem no citām
Eiropas valstīm. Programma sagatavo akadēmiski izglītotus un kvalificētus speciālistus svarīgāko Eiropas
Savienības valstu attiecību tendenču izpratnei un praktiskai darbībai valsts un nevalstiskās institūcijās Latvijā un
ES, objektīvai Eiropā notiekošo procesu analīzei un izvērtēšanai.

2.STUDIJU PROGRAMMAS SATURS UN ORGANIZĀCIJA
Maăistra studiju starpdisciplinārā programma “Eiropas Studijas” atbilst Latvijas Universitātes
integrēto studiju programmu prasībām, kā arī līdzīgām studiju programmām ārvalstīs.
Eiropas Komisijas Izglītības un kultūras departaments ir atzinis Eiropas studiju programmu kā
metodoloăiski atbilstošu starpdisciplināro Eiropas studiju programmu kritērijiem. To apliecina
programmas iesaistīšana Eiropas Komisijas atbalstītajā „Tuning” metodoloăiskajā projektā
"Izglītības struktūras Eiropā - Fāze II (2003-2006), uzaicinājums darboties Jean Monnet
projektā studiju kursu izstrādāšanā (2001.-2007.gadam) un Jean Monnet katedras izveidošana
(2003.-2009.gadam).
Eiropas studiju maăistra studiju programma atbilst pilna laika klātienes studiju formai 2 studiju
gadu garumā (4 semestri), kuru laikā nepieciešams iegūt 80 kredītpunktus (960 akadēmiskās
stundas un maăistra darbs, skat. pielikumu Nr.1). Viens kredītpunkts atbilst 16 akadēmiskajām
stundām.
Lekciju kursi tiek izstrādāti visai studiju programmai, tajos tiek norādīta tematika, stundu un kredītpunktu skaits,
prasības konkrētā kursa kredītpunktu iegūšanai, kā arī obligātā un ieteicamā literatūra. Informācija par
programmas kursiem un ar tiem saistītajiem jautājumiem ir pieejama ne vien Latvijas Universitātes Informatīvajā
sistēmā (LUIS), bet arī interneta mājas lapā www.lu.lv/cets/ un www.ev.lu.lv/es. Tādējādi studentiem tiek

nodrošināta iespēja pilnvērtīgāk plānot savu laiku un izprast katra lekciju kursa ievirzi.

Eiropas studiju maăistra studiju programmas saturā (skat. pielikumu Nr.2) ir iekĜauti pamatkursi
un ierobežotās izvēles kursi. Studiju laikā paredzētie studiju priekšmeti iedalāmi divās
kategorijās:
A – obligātie studiju priekšmeti, kas veido 76% no studiju programmas kopapjoma;
B – ierobežotās izvēles studiju priekšmeti – 24 % no programmas kopapjoma.
1. tabula
PRIEKŠMETU UN KREDĪTPUNKTU SADALĪJUMS PROGRAMMĀ

A - daĜa
B - daĜa
Maăistra darbs

Kredītpunkti
Skaits
46
14
20

%
57
18
25

Studiju kursi
Skaits
%
16
76
5
24
-

3.STUDIJU PROGRAMMAS PRAKTISKĀ REALIZĀCIJA
Programmas praktiskās realizācijas procesā ir uzaicināti LU Ekonomikas un vadības fakultātes
Starptautisko ekonomisko attiecību katedras, Sociālo zinātĦu fakultātes Politikas zinātnes
nodaĜas, Juridiskās fakultātes, kā arī konkrētu iestāžu un ārvalstu augstskolu un pētniecības
centru docētāji un speciālisti.
Liela nozīme mācību programmas īstenošanā ir studentu svešvalodu zināšanām, jo valodu
prasme dod iespēju apgūt zināšanas no daudzpusīgiem literatūras un informācijas avotiem, kā
arī Ĝauj pilnā mērā piedalīties un uztvert vieslekcijas, ko lasa ārzemju eksperti un docētāji.
Programmas realizācija Latvijas Universitātē nodrošina speciālistu sagatavošanu praktiskai
darbībai vairākās sociālās dzīves sfērās. Viena no studiju programmas prioritātēm ir gatavot
ekspertus, kuri var turpināt studijas doktorantūrā un veikt gan fundamentāla, gan lietišėa
rakstura zinātniski pētnieciskus projektus un pētījumus. Studiju programma ir saistīta ar
daudzu Latvijas Universitātes zinātnisko struktūru pētniecisko darbību. Programmas
absolventi, kas vēlas darboties akadēmiskajā vidē, veiksmīgi turpina studijas doktorantūrā
tiesību, ekonomikas, vadības un politikas zinātnēs.
Programma ir tikusi izveidota atbilstoši akadēmisko studiju izveides principiem, un tās mērėis ir
ne tikai radīt iespēju studējošajiem apgūt konkrētu Eiropas studijas apakšnozaru pielietojamo
pētījumu metodiku un pētījumu metodikas nesenākos sasniegumus, bet arī akadēmisko
pētījumu metodiku.
Visi studiju kursu elektroniskie materiāli jau kopš 2005./2006.agadēmiskā gada sākuma ir tikuši
ievietoti Ekonomikas un vadības fakultātes Eiropas studiju maăistra studiju programmai
atvēlētajā interneta mājas lapā: www.ev.lu.lv/es, kurā, lietojot Eiropas studiju maăistra
programmas studentiem izsniegto lietotājvārdu un paroli, tie ir pieejami visa semestra garumā.
Minētajā interneta mājas lapā tiek ievietotas arī labākās studentu sagatavotās prezentācijas,
referāti, esejas, pētījumi, grupu darbi u.c. veida akadēmiskās darbības rezultāti, ko studenti
veic atsevišėu studiju kursu ietvaros.
Programmas neatĦemama sadaĜa ir zinātniski pētnieciskais seminārs, kura mērėis ir
iepazīstināt studentus ar zinātniska pētījuma izstrādes, prezentācijas un aizstāvēšanas
pamatprincipiem. Tādejādi maăistrantiem rodas iespēja aktīvi piedalīties analītisku pētījumu
izstrādē, pielietojot iegūtās zināšanas un praktiskās iemaĦas. Seminārs noris katru semestri
augsti kvalificētu docētāju vadībā dažādos virzienos, īpašu uzmanību veltot informāciju
tehnoloăiju pielietojumam pētnieciskajā darbībā; statistiskās analīzes pielietošanai dažādu
zinātĦu nozaru ietvaros, zinātniskās literatūras atlasei un izmantošanai, power point
prezentāciju tehnoloăijas izmantošanai u.tml. Semināra gaitā liela loma tiek atvēlēta arī

diskusijām, zinātnisko referātu aizstāvēšanai un oponēšanai. Savukārt semināra nobeigumā
tiek pasniegta maăistra darba rakstīšanas metodika.
Programmas specifika salīdzinājumā ar Eiropas studiju izglītības programmām
partneruniversitātēs ārzemēs (Lielbritānija, Dānija, Zviedrija, Ungārija, Vācija, Somija, Francija,
Portugāle u.c.) ir tās teorētisko pamatu un argumentācijas saistība konkrēti ar Baltijas valstu
problēmām un situācijas analīzi, izejot Baltijas reăiona ăeopolitiskās specifikas Eiropas
kontekstā. Maăistra programmas raksturīgākās iezīmes ir satura starpdisciplinārā ievirze,
interaktīvo studiju metožu izmantošana gan individuālo, gan grupu mācību un pētniecisko
projektu izstrādāšana.
Studiju noslēgumā studentiem ir jāaizstāv maăistra darbs, kas ir oriăināls pētnieciska rakstura
akadēmiskais pētījums attiecīgi par Eiropas politisko, ekonomisko un tiesisko telpu.
Pirmajā gadā studenti izstrādā, nolasa un aizstāv zinātnisko referātu. Maăistra darba temats
jāizvēlas trešajā semestrī, savukārt darba praktiskajai izstrādei tiek atvēlēts ceturtais
semestris. Šajā laikā studentiem ir iespēja vairāk konsultēties ar zinātniskiem vadītājiem un
ekspertiem, izmantojot materiālus, kas iegūti teorētiskajās studijās gan Latvijā, gan ārvalstīs.
Pēc studiju programmas teorētisko un praktisko prasību izpildes un maăistra darba
aizstāvēšanas students iegūst Sociālo zinātĦu maăistra grādu Eiropas studijās, kas ir ticis
piešėirts pēc programmas pēdējās akreditācijas 2003.gadā.
4.VĒRTĒŠANAS SISTĒMA
Eiropas studiju maăistra studiju programma katram akadēmiskajam gadam tiek īpaši
sagatavota, regulāri pilnveidota un atjaunota. Programmas ietvaros detalizēti tiek norādīti katra
kursa apguvei nepieciešamie normatīvie akti, pamata un papildus literatūra, kā arī periodiskā
literatūra un cita veida informācijas avoti.
Studentu zināšanu vērtēšanas kārtību nosaka vispārējā maăistra studiju reglamentējošā
dokumentācija un akreditācijas materiālos minētā kārtība, tāpat vērtēšanas kārtība tiek atrunāt
katrā no konkrēto kursu aprakstiem, kas ir pieejami studentiem, Ħemot vērā, ka studiju
programmas priekšmeti ir apkopoti Latvijas Universitātes Informatīvajā sistēmā (LUIS).
Studentu zināšanas attiecīgi tiek vērtētas divās dimensijās: pirmo no tām veido kvalitatīvais
radītājs – konkrēta atzīme, savukārt otro - kvantitatīvais radītājs, kas izpaužas noteiktā
kredītpunktu skaitā, kas tiek iegūti.
Studiju programmas apguves kvalitāte, t.i. studijās iegūtās zināšanas un prasmes, tiek vērtētas
pēc atbildēm rakstiskos vai mutiskos eksāmenos. Maăistrantiem ir jāveic arī patstāvīgs
zinātniskais pētījums, t.i. jāsagatavo un jāaizstāv zinātniskais referāts. Tāpat maăistriem ir
jāaizstāv arī jau minētais maăistra darbs.
Arī referāta un maăistra darba aizstāvēšanas rezultāti tiek novērtēti atbilstoši Latvijas
Universitātes zināšanu un darbu vērtēšanas principiem. Maăistrantu zināšanu un prasmju
pārbaude tiek veikta, arī vērtējot maăistranta piedalīšanos zinātniski pētnieciskajā seminārā.
Eksāmenos, ieskaitēs, pārbaudes darbos, programmētajos testos, kā arī radošā patstāvīgā
darbā, izstrādājot esejas, maăistrantiem sistēmiska izklāsta formā ir jādemonstrē kursa satura
izpratne un spēja iegūtās zināšanas pielietot praktisku gadījumu analīzē.
Atbilstoši studiju programmas modulārajam raksturam, konkrētu kursu pārbaudījumi tiek
realizēti eksāmenu un/vai zinātnisko referātu formā, integrējot kursam atbilstošo moduli kopējā
eksāmenā.
Liels uzsvars apmācības procesā tiek likts uz studentu patstāvīgo un pētniecisko darbu, kas ne tikai nostiprina
iegūtās zināšanas, bet arī veicina daudzu nozīmīgu prasmju un iemaĦu attīstību. Šāda metode piedāvā gan

adekvātu gala vērtējumu, gan arī veicina studējošo regulāru un sistemātisku patstāvīgo darbu.

Iegūto zināšanu praktiskās izmantošanas galējās prasmes studiju programmas ietvaros tiek
novērtētas galvenokārt balstoties uz maăistra darba izstrādes un aizstāvēšanas rezultātiem.
Maăistra darbs pēc tā izstrādes ceturtā semestra ietvaros tiek aizstāvēts Maăistru
pārbaudījumu komisijas sēdē ceturtā semestra beigās.
Lai nodrošinātu programmas kvalitāti, pastāvīgi tiek strādāts pie programmas kvalitātes pilnveidošanas. Pēc katra
studiju kursa nolasīšanas tiek veikta studentu aptauja, kuras mērėis ir noskaidrot kursa kvalitāti kopumā un
atbilstību studentu sākotnējām ekspektācijām. Savukārt reizi gadā studenti tiek aptaujāti ar mērėi uzzināt viedokli
par programmu kopumā, uzklausot studentu ierosinājumus programmas kvalitātes uzlabošanas jomā. Analizējot
anketēšanas ceĜā iegūtos datus, tiek plānota un veikta arī pakāpeniska programmas uzlabošana un
pilnveidošana.
Katru akadēmisko gadu programma sagatavo un iesniedz Latvijas Universitātes Akadēmiskajā departamentā
Pašnovērtējuma ziĦojumu, kurā tiek atspoguĜota akadēmiskā gada darbība, kas sniedz integrētu skatījumu par
programmas kvalitātes novērtējumu un vēlamākajām attīstības tendencēm nākotnē. Savukārt reālās izmaiĦas
programmā akadēmiskā gada laikā tiek apspriestas un apstiprinātas Ekonomikas un Vadības fakultātes Domē un
Ekonomikas studiju programmu padomē.
Studiju programmas metodiskā puse tiek apspriesta un pilnveidota sadarbībā ar Latvijas Universitātes Juridiskās
fakultātes, Ekonomikas un vadības fakultātes un Sociālo zinātĦu fakultātes Politikas zinātnes nodaĜas docētājiem,
kā arī sadarbībā ar citu ārvalstu programmu pārstāvjiem kopīgās sēdēs un apspriedēs, t.sk. Eiropas Komisijas
Taurus projekta ietvaros. Būtiski atzīmēt, ka programmas apspriešanai tiek piesaistīti arī studenti, Ħemot vērā to
viedokli programmas uzlabošanas kontekstā.

5.STUDENTI
Studiju programmai, uzsākot savu darbību, 2003./2004.akadēmiskajā gadā tika uzĦemti 88 studenti, studijas
2005.gada pavasarī pabeidza 51 students. 2004/2005. akadēmiskajā gadā tika uzĦemti 76 studenti, studijas
uzsāka 73 studenti. No šiem studentiem 2006. gada pavasara semestrī akadēmisko grādu ieguva 58 studenti.
Iespējams novērot, ka absolventu skaits, salīdzinot ar uzĦemto studentu skaitu ir samazinājies. Minēto procesu
iespējams saistīt ar vairākiem faktoriem:
Pārorientācija uz mācībām ārzemēs;
finansiālās grūtības, nespēja segt studiju maksu;
Programmas neatbilstība studentu interesēm
Nespēja savienot pilna laika klātienes studijas ar darbu un ăimenes dzīvi;
Studiju noslodze un atsevišėu priekšmetu uztveres grūtības, t.sk. grūtības uztvert kursu saturu
angĜu valodas nepietiekamu zināšanu dēĜ.
Turklāt nepieciešams norādīt, ka studentu skaita samazināšanās studiju procesa gaitā ir novērojama arī citu
maăistra studiju programmu ietvaros.
•
•
•
•
•

Programmas neatbilstība studentu interesēm un atsevišėu priekšmetu uztveres grūtības, kas tika minēti kā vieni
no studentu skaita samazināšanās iemesliem Eiropas studiju programmā, ir skaidrojami ar programmas
starpdisciplināro raksturu. Eiropas studiju maăistra studiju programmas ietvaros ir jāapgūst ekonomikas, politikas
un tiesību zinātĦu studiju kursi, neskatoties uz to, ka bakalaura studiju laikā studenti ir apguvuši zināšanas tikai
vienā no disciplīnām.
Lai novērstu atsevišėu priekšmetu uztveres grūtības (piemēram, ekonomikas priekšmetu apguve studentiem, kas
sociālo zinātĦu bakalaura grādu ieguvuši politikas vai tiesību zinātnēs), pasniedzēji, cenšas pilnveidot
pasniegšanas metodiku, lai darīt programmas kopējo saturu uztveramu stardisciplināra rakstura studentu
auditorijai. Minēto centienu ietvaros, pasniedzēji apmeklē metodikas seminārus un konsultējas ar kolēăiem
partneruniversitātēs.

2.tabula
Eiropas Studiju maăistra programmas raksturojums
KVANTITATĪVIE DATI
Studējošo skaits
Mācībspēku
raksturojums:
• kopējais skaits
• ar doktora vai h.
dokt.grādu, maăistra
grādu
• profesoru
īpatsvars
akadēmiskajā
personālā
Studentu skaits uz 1
akadēmisko personālu
Starptautiskā
mācībspēku apmaiĦa
Starptautiskā
studentu apmaiĦa

2001./2002
. akad.g.

2002./200
3. akad.g.

2003./2004.
akad.g.

2004./2005.
akad.g.

2005./2006.
akad.g.

102
18

123
20

161
20

155
21

122
2222122

18

20

20

21

222
20

8

9

9

9

10

17,65

16,26

12,42

13,5

16,11

14

13

16

16

9

12

10

14

15
116611

Vairāki studenti pēc maăistra grāda iegūšanas Eiropas studiju programmā turpina studijas doktorantūrā, labāko
studentu darbi tiek izvirzīti dažādiem konkursiem un iegūst pozitīvu novērtējumu.
Maăistrantu viedokĜa par mācību programmu izzināšanai tika veikta studējošo ikgadējā aptauja (skat. pielikumu
Nr.3). Studiju laikā 2005./2006.m.g. maăistranti bija aptaujāti par kursu kvalitāti (pēc katra kursa) un par
programmas kvalitāti kopumā. Izteiktos viedokĜus un kritiskās piezīmes Ħēma vērā gan mācību kursu docētāji,
gan programmas vadība. 2006.gada maija aptaujā bija iekĜauti 16 jautājumi, kuri tika uzdoti otrā kursa pavasara
semestra studentiem. Aptaujas anketu aizpildīja 52 studenti. Liela daĜa no 2006.gada 4. semestra aptaujātajiem
studentiem (23 jeb 44%) pirms studijām Latvijas Universitātēs Eiropas studiju maăistra programmā bija studējuši
citās augstskolās. Latvijas Universitāte ir pirmā un vienīgā augstākā mācību iestāde, kurā studēja 29 minētā kursa
studenti (56%). Aptaujāto vecums bija robežās no 23 – 31 gadam. 36 studentu vecums no 52 bija robežās no 23.25.gadiem. Aptaujas rezultāti liecina, ka Eiropas studiju maăistra programma interesē darba tirgū jau integrētu
cilvēku loku (94% no aptaujātajiem strādā pilnas slodzes darbu), tāpat iespējams spriest par to, ka darba
attiecībās jau esošiem indivīdiem ir nepieciešamas starpdisciplināra rakstura zināšanam par Eiropas politisko,
ekonomisko un tiesisko telpu, kas norāda uz programmā iegūstamo zināšanu praktisko pielietojamību. Interese
par programmu ir arī cilvēkiem, kuru darbs nav saistīts ar programmā piedāvātajām tēmām (38% aptaujāto), kas
norāda uz to, ka programma ne tikai paplašina zināšanas par Eiropas jautājumiem, to sasaisti ar Latviju, citām
valstīm un starptautiskām institūcijām, bet arī sniedz jaunas zināšanas sfērās, kas nav tieši saistītas ar Eiropas
integrācijas aspektiem. ĥemot vērā, ka starpdisciplināru specializāciju Eiropas jautājumos iegūst arī indivīdi, kuri
ikdienas darbā nav ar tiem cieši saistīti, iespējams noprast, ka Latvijas darba tirgū ienāk tik Ĝoti nepieciešamie
Eiropas lietās izglītotie speciālisti.
Sniedzot vērtējumu par programmā iesaistītajiem mācībspēkiem, lielākā daĜa maăistrantu uzsver, ka docētāji ir
kompetenti gan kā speciālisti, gan kā docētāji. Šo uzskatu pauda 73% aptaujāto (38 studenti). 12 studējošie
domā, ka docētāji ir kompetenti tikai kā speciālisti, savukārt 2, ka tikai kā pasniedzēji.
Studenti pozitīvi novērtē piedāvāto studiju kursu kvalitāti, tas skar kursu vielu un to atbilstību programmai – 88%
(46 studenti) uzskata to par pilnīgi vai gandrīz apmierinošu. Būtiskākā piezīme vai iebildums attiecībā uz
programmu kopumā, bija tas, ka starp piedāvātajiem mācību kursiem ir novērojama zināma pārklāšanās, ko ir
grūti novērst Eiropas kopējās problemātikas un funkcionālo mehānismu izklāstā. Minēto atzīst arī paši aptaujātie.
Līdzīgi iebildes izskanēja arī attiecībā uz tikai pilnā laika klātienes studiju formas pastāvēšanu un ievērojamo
patstāvīgā darba apjomu. Taču raugoties no programmas viedokĜa, jānorāda, ka patstāvīgais darbs uzlabo kursu
kvalitatīvu apgūšanu un veicina studenta analītisko spēju attīstību dažādu jautājumu risināšanā, kas var būt
noderīgas darba tirgū pēc programmas beigšanas.
Gada laikā Eiropas studiju programmā bija iekĜautas vairāku vieslektoru lekcijas: jautājumi par vieslekcijām arī tika
iekĜauti aptaujā, kuras rezultāti liecina, ka 79% no aptaujātajiem studentiem vieslekcijas vērtē pozitīvi, uzskatot, ka
tās paplašina redzesloku, dod dziĜākas zināšanas un ir programmas neatĦemama sastāvdaĜa.
3.tabula
Programmas ietvaros piedāvāto kursu kvalitāte, struktūra un organizācija

Kursu kvalitāte (kursu
viela, atbilstība

Kursu struktūra (lekcijas,
semināri, patstāvīgie

Kursu organizācija
(laiks, vieta, telpas)

programmai)

Pilnīgi apmierināts (a)
Drīzāk apmierināts (a
Drīzāk neapmierināts(a)
Pilnīgi neapmierināts (a)
Kopā

skaits
4
40
7
1
52

%
8
77
13
0
100

darbi)
skaits
6
40
4
2
52

%
12
77
8
4
100

Skaits
13
31
7
1
52

%
25
60
13
2
100

3.tabulā iekĜautie rezultāti liecina, ka Eiropas studiju maăistra programmas studenti pārsvarā gadījumu ir
apmierināti ar programmas ietvaros piedāvāto kursu kvalitāti, struktūru un organizāciju.
Aptaujāto studentu un absolventu viedoklis un priekšlikumi palīdz turpmākai programmas attīstībai un
pilnveidošanai, kā arī veidot radošu sadarbību un dialogu starp programmas vadību, docētājiem un studentiem.

6.STUDIJU PROGRAMMĀ NODARBINĀTAIS AKADĒMISKAIS UN ADMINISTRATĪVAIS
PERSONĀLS
Programmas praktiskās realizācijas nodrošināšanai tiek aicināti LU Ekonomikas un vadības fakultātes
Starptautisko ekonomisko attiecību katedras, Sociālo zinātĦu fakultātes Politikas zinātnes nodaĜa, Juridiskās
fakultātes. Piedalīties programmas realizācijā tiek iesaistīti arī Eiropas Savienības un Latvijas institūciju, kā arī
ārvalstu augstskolu un pētniecības centru augsti kvalificēti docētāji, speciālisti un eksperti. Vieslekcijas paaugstina
studentu akadēmisko līmeni programmas ietvaros apgūstamajā tematikā. Vieslektori Eiropas studiju programmā
lasa gan atsevišėus kursus, gan lekcijas, kas tiek integrētas citu programmas studiju kursu ietvaros.
2005./2006.akadēmiskajā gadā 20% no visām lekcijām tika nodrošinātas ar mācībspēkiem no
partneruniversitātēm ārzemēs.
Eiropas studiju maăistra programmas pasniedzēji jau 2004./2005.gadā uzsāka organizēt Eiropas apaĜā galda
diskusiju ar mērėi veicināt kvalitātes celšanu pasniedzējiem un doktorantiem, kas tika turpināta arī 2005./2006.
akadēmiskajā gadā.
Programmas ietvaros īpaša uzmanība tiek veltīta arī zinātniskiem un praktiskiem pētījumiem. Akadēmiskais
personāls, kurš nodrošina programmas realizāciju, no programmas dibināšanas gada aktīvi piedalās dažādos
zinātniski pētnieciskos un lietišėa rakstura projektos. Programmas zinātnisko kvalitāti veicina cieša sadarbība ar
Latvijas Universitātes akadēmisko Eiropas un sabiedrības attīstības centru un Jean Monnet katedru. Centrs ietver
vairāku LU fakultāšu akadēmiėus un mācībspēkus. Centra starpdisciplinārais raksturs palīdz iesaistīt programmas
maăistrantus dažādu virzienu zinātniskos pētījumos, kas Ĝauj studentiem pārliecināties par iegūto zināšanu
pielietojamību praksē. Visi Eiropas studiju maăistra programmas pasniedzēji piedalās zinātniskajās konferencēs,
zinātniski pētnieciskajos projektos, kas publicēti arī interneta mājas lapā www.lu.lv/cets .

7.FINANSĒŠANAS AVOTI, MATERIĀLI TEHNISKAIS UN METODISKAIS
NODROŠINĀJUMS
Materiāli tehnisko un metodisko nodrošinājumu pilnā apmērā nodrošina Latvijas Universitātes
Ekonomikas un vadības fakultāte. Prezentāciju vajadzībām studentiem ir pieejamas power
point tehnoloăijas (datori un cits nepieciešamais nodrošinājums), ko studenti Ĝoti veiksmīgi
apgūst un izmanto studējot šajā programmmā.
Telpas, datorklases, internets, auditorijas, kas nepieciešamas studiju vajadzībām ir pieejamas
atbilstoši nepieciešamajām vajadzībām. Ja studentiem ir jautājumi vai radušās grūtības
jebkurā studiju procesa stadijā, tiem ir iespēja vērsties pie pasniedzējiem vai pie studiju
programmas koordinatora, kurš ir pieejams katru dienu studentiem ērtā laikā (t.sk. vakaros,
kad studenti nāk uz lekcijām) un nodrošina patstāvīgu sadarbību starp studentiem un
pasniedzējiem, kā arī sniedz nepieciešamo materiāli tehnisko nodrošinājumu, izveido un uztur
elektronisko datu bāzi, kas tiek izmantota ikdienas darbā, lai sazinātos ar studentiem un
pasniedzējiem, nodrošinot aktuālākās informācijas savlaicīgu apmaiĦu.

Eiropas studiju absolventu maăistra darbi tiek novietoti šim nolūkam speciāli izveidotajā
programmas bibliotēkā, tādējādi nodrošinot iespēju lasīšanas režīmā iepazīties ar iepriekšējo
gadu absolventu diplomdarbiem, kas nodrošina zināšanu papildināšanu un potenciālo maăistra
darbu kvalitātes uzlabošanu.
Latvijas Universitātē ir jau uzkrāts nozīmīgs literatūras klāsts par Eiropas un Eiropas
Savienības problemātiku, turklāt literatūra atrodas ne tikai Latvijas Universitātes Centrālajā
bibliotēkā, bet ir pieejama studentiem arī specializētajās fakultāšu bibliotēkās, kur atrodamas
mācību grāmatas, žurnāli, rokasgrāmatas, statistikas krājumi, vārdnīcas, likumu krājumi, kā arī
dokumenti un palīgmateriāli par Eiropas ekonomikas, politiskajiem un tiesību jautājumiem.
Studentiem ir pieejami literatūras krājumi arī Eiropas Savienības informācijas aăentūras
bibliotēkā. Visās šajās bibliotēkās ir iespējams izmantot arī interneta pakalpojumus.
Studijas starpdisciplinārajā Eiropas Studiju maăistra studiju programmā darbojas kā pilna laika
apmācība par fizisku un juridisku personu naudas līdzekĜiem.
Studiju programmas studentiem tiek piedāvāta iespēja studēt partneruniversitātēs un
starptautiskajās biznesa skolās Eiropā Socrates un Erasmus programmu ietvaros
(http://www.evf.lu.lv/arejo/sadarbibas_ligumi.htm).
8.ĀRĒJIE SAKARI
Lai nodrošinātu un pilnveidotu Eiropas studiju maăistra studiju programmu, kā arī studentu efektīvu un intensīvu
studiju darbu, maăistra programmā ir iekĜautas vairākas papildus aktivitātes: piemēram, katru akadēmisko gadu
programmas studentiem tiek piedāvāta iespēja piedalīties praktiskās pētniecības nedēĜā Briselē. 15 Eiropas
studiju maăistra programmas studenti konkursa kārtībā (vērā tiek Ħemtas studentu sekmes un rakstiskā veidā
definētā motivācija piedalīties) no 2006.gada 26. līdz 30. martam apmeklēja vairākas Eiropas Savienības
institūcijas, piedalījās diskusijās ar to pārstāvjiem, sagatavoja prezentāciju un guva papildus zināšanas un
pieredzi, vērojot praktisko Eiropas Savienības institūciju ikdienas darbību.

Studenti tiek arī regulāri informēti un nodrošināti ar iespēju piedalīties studentu starptautiskās
konferencēs, vasaras skolās u.c. akadēmiska rakstura pasākumos gan Latvijā, gan ārvalstīs.
2005./2006. akadēmiskajā gadā partneruniversitātēs ārzemēs SOCRATES programmas
ietvaros studēja 4 Eiropas studiju maăistra studiju programmas studenti: 1 no tiem studēja
Hamburgas Ekonomikas un politikas universitātē Vācijā, 1 - Mykolas Romeris universitātē
Lietuvā, 1 – Laplandes universitātē Somijā un 1 – Brēmenes augstskolā Vācijā.
Studiju programmas realizācijas kontekstā un zinātnisko projektu ietvaros visi programmas
mācībspēki apmeklēja zinātniskās, pētnieciskās un izglītības iestādes, kā arī piedalījās
semināros un konferencēs Eiropas un Āzijas valstīs (piemēram, Vācijā, BeĜăijā, Zviedrijā,
Dānijā, Norvēăijā, Somijā, Nīderlandē). Viena no nozīmīgākajām starptautiskajām
konferencēm – Ž.Mone starpdisciplinārā konference: Eiropas Savienības paplašināšanās 2004
gadā un perspektīvas politiskajā, ekonomiskajā, tiesiskajā un socio-ekonomiskajā jomā
(European Union Enlargement of 2004 and Beyond: Responding to the Political, Legal and
Socio-Economic Challenges), kas tika organizēta Latvijas Universitātē 2006. gada 19. – 23.
aprīlī.

PROGRAMMAS VĒRTĒJUMA KOPSAVILKUMS
Vērtējot programmas attīstību kopš akreditācijas 2003.gadā, var izdalīt vairākus virzienus, kuros ir notikušas
izmaiĦas:
Pirmkārt, studiju procesa akadēmiskā virziena pilnveidošanas jomā īpaša uzmanība ir tikusi pievērsta jaunu
docētāju un mūsdienīgi izglītotu speciālistu sagatavošanai, kas var turpināt studijas doktorantūrā un veikt gan
fundamentālā, gan lietišėā rakstura zinātniski pētnieciskos projektus.
Otrkārt, studiju procesa organizācijas jomā notiek plaša un regulāra docētāju un studentu iesaistīšana
programmas darbības izvērtēšanā un kvalitātes uzlabošanā.
Treškārt, ir novērojama programmas iesaistīšanās vairākos Eiropas
metodoloăiskajā Tuning projektā un citos.

Komisijas projektos, piemēram,

Ceturtkārt, programmas saturs, prasības, kursu klāsts pēc katra akadēmiskā gada darbības
rezultātiem tiek pārskatīts un pilnveidots. Tāpat kursu lasīšanai tiek piesaistīti augsti kvalificēti
mācību spēki no Latvijas Universitātes, eksperti no Latvijas valsts un nevalstiskām institūcijām,
kā arī speciālisti no citām Latvijas un ārvalstu augstskolām un ES institūcijām.
Piektkārt, studiju programmas metodiskā puse tiek apspriesta un pilnveidota sadarbībā ar citu
ārvalstu programmu pārstāvjiem kopīgās sēdēs un apspriedēs. Būtiski ir arī atzīmēt, ka
programmas apspriešanai tiek piesaistīti studenti un nodarbinātie docētāji. Tāpēc, tiecoties pēc
augstāka programmas kvalitātes līmeĦa, ir tikusi izveidota programmas studiju padome, kuras
vadībā programmas realizācija tiek izvērtēta un pakāpeniski pilnveidota.
Programmas organizācijas nepieciešamie pasākumi turpmākai attīstībai:
1. Pastāvīgi strādāt pie kursu atjaunošanas un piedāvāt jaunus kursus, kas atbilstu izmaiĦām
ekonomiskajās, politiskajās un tieslietu jomās Eiropas Savienībā, kā arī nodrošināt līdzvērtīgi
proporcionālu kursu īpatsvaru katrā no ietvertajām zinātĦu jomām;
2. Studiju programmas darbības kvalitātes nodrošināšanai un turpmākai attīstībai plānots aicināt dažādu
zinātĦu nozaru speciālistus gan no Latvijas, gan ārvalstīm.
3. Īpaša nozīme būtu pievērsta jaunu docētāju – doktorandu sagatavošanai un iesaistīšanai zinātniskajā
darbībā;
4. Regulārāk būtu jāaicina Eiropas integrācijas jautājumos iesaistītas amatpersonas no Latvijas valsts
institūcijām, piemēram, valsts sekretāra vietniekus Eiropas integrācijas jautājumos, lai studentiem būtu
iespēja iepazīt Eiropas Savienības ietekmi uz praktiskās politikas un ekonomikas realizāciju Latvijā;
5. Turpināt sadarboties ar ārvalstu mācību spēkiem, it īpaši - kamēr netiek sagatavoti augstas klases
pašmāju docētāji priekšmetos, kuros ir akūts Latvijas docētāju trūkums;
6. Piedāvāt studentiem papildus iespējas veikt gan fundamentālā, gan lietišėā rakstura zinātniski
pētnieciskos darbus;
7. Būtu vēlams dod iespēju studentiem vairāk specializēties savā konkrētajā nozarē: ekonomikā, politikas
zinātnē, vai jurisprudencē. Bet tas prasītu Eiropas studiju programmas lielāku elastību, izstrādājot vairāk
kursus katram modulim un paredzot priekšmetu izvēles iespējas un krietni lielākus finansu resursus;
8. Turklāt sakarā ar intereses par Eiropas studiju programmu palielināšanos arī ārvalstu studentu vidū,
nākotnē būtu ieteicams pievērsties studiju procesa starptautiskas vides veidošanai pastiprināti piesaistot
ārvalstu ekspertus studiju darbā un piedāvājot plašākas iespējas studentiem līdzdarboties starptautiska
rakstura konferencēs.

Pielikums

Pielikums Nr.1

LU EIROPAS STUDIJU MAĂISTRA PROGRAMMA
Nr.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

AUDITO
RIJU
STUNDU
SKAITS

KURSA NOSAUKUMS UN DAěA
(A UN B)

Eiropas Savienība: vadība un institūcijas,
Latvijas integrācijas procesa aktuālās
tēmas
Ekonomiskās integrācijas Eiropas
Savienībā
Eiropas Savienības tiesības I – līgumi un
institūcijas
Eiropas Savienības tiesības I – Eiropas
tiesību attīstības aktuālie aspekti
Praktiskās pētniecības metodoloăijas
seminārs I
Eiropas integrācijas teorijas – politiskie
aspekti un prakse
Lēmumu pieĦemšanas kvantitatīvās
metodes/ Eiropas Savienības tehnoloăiskā
politika
Eiropas valstu salīdzinošās
konstitucionālās tiesības
Eiropas ekonomikas un Eiropas
ekonomiskās integrācijas attīstība
Pasaules politiskās integrācijas procesi un
Latvija
Makroekonomiskās politikas aktuālās
tēmas
Eiropas tiesības II
Praktiskās pētniecības metodoloăijas
seminārs II
Zinātniskais referāts
Eiropas Savienības jauno dalībvalstu
makroekonomiskā politika

KREDĪTPUNKTU SKAITS
1.gads
1.sem 2.sem
.
.

2.gads
3.se
4.se
m.
m.

ZINĀŠANU
PĀRBAUDES
VEIDS
eks./iesk.
Zin.fer.

A

64

4

eks.

A

64

4

eks.

A

32

2

eks.

32

2

eks.

A

32

2

eks.

B

32

2

eks.

B

32

2

eks.

B

32

2

eks.

A

64

4

eks.

A

64

4

eks.

A

64

4

eks.

A

64

4

eks.

A

32

2

eks.

A

32

2

Zin.ref.

A

64

A

4

eks.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Praktiskās pētniecības metodoloăijas
seminārs III
Reăionālā politika un sociālā dimensija
Eiropas valstīs
Sabiedriskās attiecības: teorija un prakse
Baltijas valstu ekonomika
Latvijas lauksaimniecības politikas Eiropas
Savienības kontekstā
Praktiskās pētniecības metodoloăijas
seminārs IV

A

32

2

eks.

B

64

4

eks.

B
B
B

64
32
32

4
2
2

eks.
eks.

A

32

2

eks.
eks.
20

Maăistra darbs
960

Kopā:

20

20

20

20

Pielikums Nr.2.

STARPDISCIPLINĀRU EIROPAS STUDIJU PROGRAMMAS SATURS
KURSA NOSAUKUMS

KURSA
KREDĪTS

PĀRBAUDES FORMA

A DAěA (40 KREDĪTPUNKTI)
EKONOMIKA
Eiropas ekonomikas un Eiropas ekonomiskās integrācijas
attīstība
ES jauno dalībvalstu makroekonomiskā politika
Makroekonomiskās politikas aktuālākās tēmas
Ekonomiskā integrācija Eiropas Savienībā

4

Eksāmens

4
4
4

Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens

4

Eksāmens
Eksāmens

TIESĪBAS
Eiropas valstu salīdzinošās konstitucionālās tiesības
Eiropas tiesības I – līgumi un institūcijas

2

Eiropas tiesības I – Eiropas Savienības tiesību attīstības
aktuālie aspekti

2
4

Eiropas tiesības II
POLITIKAS ZINĀTNE

Eiropa Savienība: vadība un institūcijas

4

Eksāmens

Pasaules politiskās integrācijas procesi un Latvija

4

Eksāmens

8 (2 x 4)
2

Eksāmens
Referāta izstrāde

Praktiskās pētniecības metodoloăijas seminārs
Zinātniskais referāts

B DAěA (22 KREDĪTPUNKTI)
EKONOMIKA
Lēmumu pieĦemšanas kvantitatīvās metodes
Baltijas valstu ekonomika
Reăionālā politika un sociālā dimensija Eiropas valstīs

2
2
4

Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens

Sabiedriskās attiecības: teorija un prakse
4
Politiskais process Latvijā
4
Latvijas lauksaimniecības politika Eiropas Savienības
2
kontekstā
M AĂISTRA DARBS (18 KREDĪTPUNKTI)

Eksāmens
Eksāmens

POLITIKAS ZINĀTNE

Pielikums Nr.3.

LATVIJAS UNIVERSITĀTES
Eiropas studiju maăistra studiju programmas
2006.gada absolventu aptauja
(2006. gada maijs)
No 58 absloventiem anketas izpildījuši ir 52
1.jautājums

Vai LU ir pirmā un vienīgā augstākā mācību iestāde, kurā Jūs studējāt?
Skaits
29
23
52

Jā
Nē
Kopā

%
56
44
100

2.jautājums

Kopumā vērtējot, vai Jūs esat apmierināts (a) ar to, ka studējāt tieši Eiropas studijās?

Pilnīgi apmierināts (a)
Drīzāk apmierināts (a
Drīzāk neapmierināts (a)
Pilnīgi neapmierināts (a)
Kopā

skaits
9
37
5
1
52

%
17
71
10
2
100

3.jautājums

Cik lielā mērā Jūs esat apmierināts (a) ar Eiropas studiju maăistra programmas ietvaros
piedāvātajiem studiju kursiem – to kvalitāti, struktūru, organizāciju?

Pilnīgi apmierināts (a)
Drīzāk apmierināts (a
Drīzāk neapmierināts (a)
Pilnīgi neapmierināts (a)
Kopā

Kursu kvalitāte
(kursu viela,
atbilstība
programmai)
skaits
%
4
8
40
77
7
13
1
0
52
100

Kursu struktūra
(lekcijas, semināri,
patstāvīgie darbi)
skaits
%
6
12
40
77
4
8
2
4
52
100

4.jautājums
Ja Jūs esat drīzāk vai pilnīgi neapmierināts (a) ar studiju programmu, tad
kāds būtu Jūsu galvenais iebildums?

Kursu organizācija
(laiks, vieta,
telpas)
skaits
%
13
25
31
60
7
13
1
2
52
100

34 no 52 anketām nav sniegta atbilde uz jautājumu/ iebildumu, komentāru nav.
Komentāri, kurus norādīja 18 no 52 absolventiem:
1

Nepieciešama grupa sestdienās, lai strādājošie studenti ar maziem bērniem varētu apmeklēt lekcijas.

2
3

Ieteiktu mēăināt novērst lekciju satura dublēšanos.
Pārāk izteikta ekonomiskā orientācija, programma nepiemērota ne-ekonomikas bakalauram.

4
5
6
7

Izteikta kursu satura dublēšanās, trūka semināru un patstāvīgo darbu.
Pasniegto kursu kvalitāte; ne vienmēr augsts pasniedzēju līmenis.
Pārāk īss organizētais laiks maăistra darba izstrādei.
Studiju programma pilnībā pārklājas ar iepriekš apgūto RSU.
Vairākos programmas kursos pārklājās mācību viela; nevienmērīgi saplānots lekciju
grafiks.
Daudzu priekšmetu viela pārklājās, pamaz jaunas informācijas.

8
9
10

Lektoru sagatavotība lekcijām; būtiskā lekciju kursu savstarpējā pārklāšanās.

11
12

Daži lekciju kursi pārklājās.
Vairāki kursi pārklājās. Daži pasniedzēji runāja angliski ar tādām kĜūdām, ka reizēm nevarēja uztvert domu.

13
14

Dažu kursu kvalitāte varēja būt augstāka, turklāt daži no kursiem dublējās.
Trūka izvēles kursu, bija jāapgūst Ĝoti šauras specializācijas programma.

15

Studiju laiks nebija labi strukturēts - maăistra darba izstrādei bija atvēlēti tikai 2 mēneši.

16

ěoti negatīvi vērtēju to, ka pēdējā semestrī vēl bija jāiet uz lekcijām un jākārto ieskaites - līdz ar to atlika maz
laika maăistra darba izstrādei.

17

Bija kursi, kuros atkārtojās tēmas.
Pētniecības semināru kursos bija Ĝoti liela vienveidība.

18

5.jautājums

Cik bieži Jūs apmeklējāt nodarbības Eiropas studiju programmā?

Gandrīz 100% apmeklējums
75% apmeklējums
50% apmeklējums
25% apmeklējums
Kopā

Skaits
15
29
5
3
52

%
29
56
10
6
100

6.jautājums

Vai Eiropas studiju programmas pasniedzēji ir pietiekami kompetenti gan kā savas jomas speciālisti,
gan kā pasniedzēji?

Kompetenti gan kā speciālisti, gan kā
pasniedzēji
Kompetenti tikai kā speciālisti
Kompetenti tikai kā pasniedzēji
Nav kompetenti vispār
Kopā

skaits

%

38
12
2
0
52

73
23
4
0
100

7.jautājums
Kā Jūs vērtējat, cik lielā mērā Eiropas studiju programmas pasniedzēji bija pieejami, lai Jūs ar viĦiem varētu
sadarboties studiju nolūkos?

Pieejami lekcijās, konsultācijās un arī ārpus tām
(piem., katedrā, pasniedzēju darba vietās u.tml.)
Pieejami lekcijās un konsultācijās
Pieejami tikai lekcijās
Kopā
8.jautājums

skaits

%

19
33
0
52

37
63
0
100

Kā Jūs vērtējat dzirdētās vieslekcijas kā programmas sastāvdaĜu: (iespējamas vairākas atbildes)

Pozitīvi
Programmas neatĦemama sastāvdaĜa
Paplašina redzesloku
Dod dziĜākas zināšanas
Nestimulē iegūt papildus zināšanas

Sniedz tikai fragmentāru informāciju
Stimulē iegūt pašam papildus zināšanas

Cita atbilde
Kopā

skaits
29
14
37
11
0

%
25
12
32
10
0

12
11

10
10

1
115

1
100

Cita atbilde
Dažreiz atkārto vielu, kas izĦemta jau lekcijās.
9.jautājums

Kādi būtu Jūsu ieteikumi vieslekciju struktūru, saturu, organizāciju uzlabošanai turpmāk?
29 no 52 anketām nav sniegta atbilde uz jautājumu/ komentāru nav.

1
2
3
4
5
6

Komentāri, kurus norādīja 23 no 52 absolventiem:
Lai vieslekcijas tiktu organizētas Aspazijas bulvāra 5 telpās.
Vieslekcijas ir nepieciešamas, taču attiecīgā kursa ietvaros.
Lai tās vairāk atbilst konkrētā priekšmeta saturam.
Profesionāli organizētas gan pēc struktūras, gan satura.
Nav nepieciešamība kaut ko mainīt - viss bija piemērotā līmenī organizēts.
Vajadzētu izvairīties no ienmuĜas teoriju atstāstīšanas, nepieciešami
būtu ietvert vairāk piemēru, grafisku attēlojumu, shematisku uzskates materiālu.

7

Lielāka uzmanība jāpievērš saturam, lai lekcijas nedublētos.

8
9
10

Tādas lekcijas varētu notikt biežāk, Ĝoti interesantas.
Vajadzētu studentus iepriekš sagatavot ar materiāliem un uzdevumiem.
Vieslekcijas varētu būt vairāk, īpaši ar ārzemju pasniedzējiem, atsevišėas
vieslekcijas varētu tikt piedāvātas izvēles formā.

11
12
13
14
15

Jo vairāk, jo labāk!
Ir labi, ja interesē.
Stāstīt vairāk praktiskas lietas nevis teoriju!
Organizēt biežāk, taču sekot līdzi, lai tēmas nepārklājas ar pamatlekcijām.
Labi, ja vieslektors pasniedz veselu kursu, atsevišėu lekciju lasīšana bieži
ir izrauta ārpus konteksta.

16
17

Vieslekcijās varētu būt ne tikai makroekonomikas tēmas, bet arī kaut kas cits.
Vieslekcijām vairāk būtu jāatbilst pamatkursa saturam, ja tās tiek lasītas cita
kursa ietvaros.
Dažas lekcijas neatbilst lekciju saturam, kuru ietvaros tās iekĜautas.

18

19

Ja viena kursa ietvaros ir vairāki pasniedzēji, ieteicams savstarpēji ieteicams
saskaĦot tēmas. Reizēm pasniedzēji nebija informēti pārbaudījuma veidu.

20

Varētu veikt studentu aptaujas par vēlamākajām vieslekciju tēmām.

21

Vieslekcijas ir pārāk specifiskas - ekonomiski orientētas.

22

Dažas no vieslekcijām neatbilda studiju virzienam.

23

Visoptimālākās ir vienas dienas vieslekcijas, jo koncentrētā veidā tiek
izklāstīta saturs un ir par ko uzdot jautājumus.

10.jautājums

Kā Jūs vērtējat Praktiskās pētniecības metodoloăijas seminārus kā programmas sastāvdaĜu:
(pēc 10 baĜĜu sistēmas) ?

Balles
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Kopā

Teorētiskā daĜa
skaits
%
0
0
0
0
0
0
4
8
6
12
4
8
16
31
15
29
5
10
2
4
52
100

11.jautājums
Jūsu dzimums:

Vīrietis
Sieviete
Kopā

Skaits
10
42
52

%
19
81
100

12.jautājums

Jūsu vecums ...
Vecums
23 gadi
24 gadi
25 gadi
26 gadi
27gadi

skaits
6
14
16
3
4

%
12
27
31
6
8

28 gadi

3
0

6
0

1

2

1

2

0

0

4
52

8
100

29 gadi

30 gadi
31 gads
38 gadi
Nav norādīts
Kopā
13.jautājums

Praktiskā / pētnieciskā daĜa
skaits
%
0
0
0
0
0
0
2
4
10
19
8
15
15
29
12
23
3
6
2
4
52
100

Vai Jūs strādājat?

Jā, uz pilnu slodzi
Jā, uz pusslodzi
Jā, līgumdarbs
Nē
Kopā
14.jautājums

skaits

%

49
1
1
1
52

94
2
2
2
100

Ja Jūs strādājat, vai Jūsu darbs ir saistīts ar Jūsu studiju specialitāti?

Jā, pilnībā
Jā, daĜēji
Nē
Kopā

skaits

%

13
19
20
52

25
37
38
100

15.jautājums
Kurš no šiem variantiem vistuvāk raksturo Jūsu dzīves vietu?

Pastāvīgs Rīgas iedzīvotājs (a)
Dzīvoju Rīgā, bet pirms studijām dzīvoju citā
Latvijas pilsētā, rajona centrā
Dzīvoju Rīgā, bet pirms studijām dzīvoju Latvijas
pilsētciematā, ciemā, laukos
Studēju Rīgā, bet dzīvoju citā Latvijas pilsētā,
rajona centrā
Studēju Rīgā, bet dzīvoju Latvijas pilsētciematā,
ciematā, laukos

Cits variants
Kopā

skaits
31

%
61

9

18

8

16

2

4

1

2

0
51

0
100

16.jautājums
Kādi būtu Jūsu ieteikumi, priekšlikumi Eiropas studiju programmas pilnveidošanai:
27 no 52 anketām nav sniegta atbilde uz jautājumu/ priekšlikumu, ieteikumu nav.

1

Komentāri, kurus norādīja 25 no 52 absolventiem:
Pārskatīt kursu programmu, lai nedublētos; sniegto informāciju vairāk piesaistīt ārvalstīm;
vairāk veidot praktiskus darbus lekcijās, mazāk koncentrējoties uz referātiem.

2

Studijas, līdz ar iestāšanos ES ir zaudējušas savu aktualitāti.

3
4

Vairāk praktisku darbu, lielāku uzmanību kursu dažādībai.
Komaktāk izvietot lekcijas.

5

Apvienot praktiskās pētniecības metodoloăijas seminārus; pārskatīt lektoru
kursu materiālus, vai tie atbilst studiju kursam un savstarpēji nepārklājas.
Izvietot visu pasniedzēju prezentācijas internetā; piedāvāt vairāk izvēles kursu.
Nevajadzētu mēnesi no vietas plānot tikai viena kursa apguvi, tas ir nogurdinoši –
pēc iespējas vairāk dažādot lekciju grafiku, īpaši otrajā gadā.

6
7
8

Vairāk laika organizēt maăistra darba izstrādei.

9
10
11
12
13

14

Manuprāt, studijas ir zaudējušas savu aktualitāti.
Vairāk vajadzētu piesaistīt speciālistus gan no Latvijas, gan ārzemēm;
varētu būt vairāk uzskates materiālu kursu ietvaros.
Paplašināt Briseles semināru gan studentu skaita, gan laika ziĦā.
Ieteicams būtu vairāk vieslekciju un lekciju angĜu valodā.
Atsevišėiem kursiem būtu nepieciešams intensīvāks pasniegšanas stils.
Vairāk praktiskas pielietojamības informāciju - kaut vai organizēt maksas
ekskursijas uz ES iestādēm, aicināt ikdienas profesionāĜus no turienes,
lai stāsta par reālo situāciju, jo pat tagad daudzi ES lietu momenti nav skaidri.

15

Nedublēt informāciju, vairāk analizēt praktiskus gadījumus, akcentēt
ne tikai ekonomiskās dabas jautājumus, jo 75% ir ekonomisko kursu,
bet studenti ir iepriekš ieguvuši dažādas kvalifikācijas.
Padarīt saprotamāku un interesantāku priekšmetu Eiropas tiesības II.

16
17

Trūkst speciālu kursu par maăistra darba izstrādi.
Varētu būt vairāk kursu, kuriem nav nepieciešamas ekonomista priekšzināšanas; trūkst politiskās ievirzes.

18

Pārdomāt vieslekciju skaitu, saturu; izvērtēt pasniedzēju spēju pasniegt un strādāt ar studentiem.

19

Pārdomāt lekciju kursu saturu, lai tie pēc iespējas mazāk savā starpā pārklātos,
galu galā studiju maksa ir pārāk liela, lai klausītos vienu un to pašu.

20

Vairāk interesantu un jaunu priekšmetu, kuru nebija bakalaura
studiju programmu; lekcijas piecas reizes nedēĜā grūti apmeklēt, tāpēc nācās izvēlēties svarīgāko.

21

ĥemt vērā iebildumus un ieteikumus.

22

Vairāk kursu angĜu valodā, lai programmā var piedalīties arī ārzemju studenti.

23

Vairāk uzmanības pievērst programmas kvalitātei un jaunu pasniedzēju piesaistei.

24

Būtu ieteicams pārdomāt pasniedzēju piesaisti atsevišėiem priekšmetiem,
kā arī vai tie studiju programmā nav iesaistīti tikai kā aizpildīšanas
veids - praktiskās pētniecības metodoloăijas semināri.

25

Precīzāk jāizstrādā metodoloăiskie norādījumi maăistra darba izstrādei,
kā arī atvēlēt vairāk laika darba izstrādei.
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Ievads
Latvijas Republikas Izglītības un Zinātnes ministrijas Akreditācijas komisija 2003. gada 17.decembrī
pieĦēma lēmumu par Eiropas studiju maăistra studiju programmas akreditāciju līdz 2009.gada
31.decembrim.
Programma sniedz izglītību, kas nodrošina prasmes un nepieciešamās zināšanas tādu problēmu

risināšanā, kas saistītas ar daudzpusīgiem Eiropas integrācijas jautājumiem. Tādējādi Eiropas studiju
maăistra studiju programmas ietvaros tiek attīstītas studējošo analītiskās spējas un padziĜināta izpratne
par aktuālām politiskajām, sociālajām un ekonomiskajām pārmaiĦām Eiropā, kā arī iemaĦas konkrētu
procesu cēloĦu un seku identificēšanā.
Programmas realizācijas gaitā tiek pielietotas jaunākās pasniegšanas metodes ar mērėi iespējami
pilnvērtīgāk attīstīt studentu spējas patstāvīgi apgūt, kritiski analizēt un praktiski pielietot iegūtās
zināšanas.

1. Studiju programmas mērėis un uzdevumi
Mūsdienu politiskās, sociālās un ekonomiskās pārmaiĦas Eiropā veicina pieprasījumu pēc
starpdisciplināra rakstura zināšanām, kas tiek uzsvērts arī Eiropas Komisijas „Tuning” metodoloăiskā
projekta ietvaros.
Eiropas studiju maăistra studiju programmas pamatmērėis ir gatavot mūsdienīgi izglītotus speciālistus,
kuri būtu spējīgi risināt ar Eiropas integrācijas procesiem saistītas problēmas, strādājot dažādās
starptautiskās institūcijās t.sk. uzĦēmējdarbības jomā, valsts un nevalstiskajās organizācijās, ko
iespējams realizēt programmas ietvaros nodrošinot maăistrantiem iespējas apgūt jaunākos
ekonomikas, politikas un tiesību zinātĦu sasniegumus, kas saistīti ar Eiropas telpu un Eiropas
Savienības darbību. Līdzīgi programma ir orientēta sniegt maăistrantiem tādu akadēmiskās
kvalifikācijas līmeni, lai tie būtu spējīgi turpināt studijas doktorantūrā tiesību, ekonomikas un politikas
zinātnē.
Būtiskākie maăistra studiju programmas uzdevumi:
19. Veicināt iepriekš iegūtās specialitātes tālāku apguvi atbilstoši mūsdienīgajam Eiropas studiju
trīsdimensionālajam (ekonomika, politikas zinātne, tiesību zinātne) raksturam un tajā iekĜauto
priekšmetu prasībām;
20. Sekmēt jaunas starpdisciplināras zināšanas un mūsdienīgu prasmju apguvi;
21. Sniegt studentiem nepieciešamās teorētiskās un praktiskās zināšanas ekonomikas, politikas un
tiesību zinātnēs Eiropas Savienības kontekstā;
22. Pielietojot jaunas pasniegšanas metodes, attīstīt studentu spējas patstāvīgi apgūt, kritiski
analizēt un pielietot iegūtās zināšanas;
23. Nodrošināt studiju procesu ar augsti kvalificētiem LU dažādu fakultāšu mācību spēkiem, kā arī
iesaistīt vieslektorus no partneruniversitātēm ārzemēs;
24. Piesaistīt speciālistus un ekspertus no Latvijas valsts un ES institūcijām;
25. Nodrošināt nepieciešamos materiālus studiju procesa īstenošanai;
26. Veicināt ārzemju studentu studijas programmas ietvaros;
27. Sniegt iespēju programmas studentiem apgūt zināšanas partneruniversitātēs ārzemēs.
Pamatojoties uz iepriekš bakalaura studijās iegūto specialitāti, programmas studenti maăistrantūrā
papildinās jau esošo, kā arī apgūs jaunu zināšanu un prasmju kopumu.
Teorētiskās un praktiskās zināšanas tiks iegūtas svarīgākajās zinātĦu nozarēs: ekonomikas, politikas
un tiesību zinātnēs. Līdz ar to programmas absolventi būs sagatavoti iekĜauties nozarēs, kur
nepieciešamas padziĜinātas zināšanas par Eiropas mūsdienu izaicinājumiem un to risināšanas
iespējām sadarbībā ar speciālistiem no citām Eiropas valstīm. Programma sagatavo akadēmiski
izglītotus un kvalificētus speciālistus svarīgāko Eiropas Savienības valstu attīstības tendenču izpratnei
un praktiskai darbībai valsts un nevalstiskās institūcijās Latvijā un ES.

2. Studiju programmas saturs, organizācija un praktiskā realizācija
Maăistra studiju starpdisciplinārā programma “Eiropas Studijas” atbilst Latvijas Universitātes integrēto
studiju programmu prasībām, kā arī līdzīgām studiju programmām ārvalstīs.
Eiropas Komisijas Izglītības un kultūras departaments ir atzinis Eiropas studiju programmu kā
metodoloăiski atbilstošu starpdisciplināro Eiropas studiju programmu kritērijiem. To apliecina
programmas iesaistīšana Eiropas Komisijas atbalstītajā „Tuning” metodoloăiskajā projektā "Izglītības
struktūras Eiropā - Fāze II" (2003-2006), uzaicinājums darboties Jean Monnet projektā studiju kursu

izstrādāšanā (2001.-2007.gadam) un Jean Monnet katedras (Jean Monnet Chair) izveidošana (2003.2009.gadam).
Eiropas studiju maăistra studiju programma atbilst pilna laika klātienes studiju formai 2 studiju gadu
garumā (4 semestri), kuru laikā nepieciešams iegūt 80 kredītpunktus (960 akadēmiskās stundas un
maăistra darbs). Viens kredītpunkts atbilst 16 akadēmiskajām stundām.
Lekciju kursi tiek izstrādāti visai studiju programmai, tajos tiek norādīta tematika, stundu un
kredītpunktu skaits, prasības konkrētā kursa kredītpunktu iegūšanai, kā arī obligātā un ieteicamā
literatūra. Informācija par programmas kursiem un ar tiem saistītajiem jautājumiem ir pieejama ne vien
Latvijas Universitātes Informatīvajā sistēmā (LUIS), bet arī interneta mājas lapā www.lu.lv/cets/ un
www.ev.lu.lv/es. Tādējādi studentiem tiek nodrošināta iespēja pilnvērtīgāk plānot savu laiku un izprast
katra lekciju kursa ievirzi.
Eiropas studiju maăistra studiju programmas saturā ir iekĜauti pamatkursi un ierobežotās izvēles
kursi.
A – obligātie studiju priekšmeti, kas veido 76% no studiju programmas kopapjoma;
B – ierobežotās izvēles studiju priekšmeti – 24 % no programmas kopapjoma.
Programmas praktiskās realizācijas procesā līdzdarbojas LU Ekonomikas un vadības fakultātes
Starptautisko ekonomisko attiecību katedras, Sociālo zinātĦu fakultātes Politikas zinātnes nodaĜas,
Juridiskās fakultātes, kā arī valstisko un nevalstisko iestāžu, ārvalstu augstskolu un pētniecības centru
docētāji un speciālisti.
Liela nozīme mācību programmas īstenošanā ir studentu svešvalodu zināšanām, jo valodu
prasme dod iespēju apgūt zināšanas no daudzpusīgiem literatūras un informācijas avotiem, kā arī Ĝauj
pilnā mērā piedalīties un uztvert vieslekcijas, ko lasa ārzemju eksperti un docētāji.
Programmas realizācija Latvijas Universitātē nodrošina speciālistu sagatavošanu praktiskai
darbībai vairākās sociālās dzīves sfērās. Viena no studiju programmas prioritātēm ir gatavot ekspertus,
kuri var turpināt studijas doktorantūrā un veikt gan fundamentāla, gan lietišėa rakstura zinātniski
pētnieciskus projektus un pētījumus. Studiju programma ir saistīta ar daudzu Latvijas Universitātes
zinātnisko struktūru pētniecisko darbību. Programmas absolventi, kas vēlas darboties akadēmiskajā
vidē, veiksmīgi turpina studijas doktorantūrā tiesību, ekonomikas, vadības un politikas zinātnēs.
Programma ir tikusi izveidota atbilstoši akadēmisko studiju izveides principiem, un tās mērėis ir ne tikai
radīt iespēju studējošajiem apgūt konkrētu Eiropas studijas apakšnozaru pielietojamo pētījumu
metodiku un pētījumu metodikas nesenākos sasniegumus, bet arī akadēmisko pētījumu metodiku.
Visi studiju kursu elektroniskie materiāli jau kopš 2006./2007. akadēmiskā gada sākuma ir tikuši
ievietoti Ekonomikas un vadības fakultātes Eiropas studiju maăistra studiju programmai atvēlētajā
interneta mājas lapā: www.ev.lu.lv/es, kurā, lietojot Eiropas studiju maăistra programmas studentiem
izsniegto lietotājvārdu un paroli, tie ir pieejami visa semestra garumā. Minētajā interneta mājas lapā tiek
ievietotas arī labākās studentu sagatavotās prezentācijas, referāti, esejas, pētījumi, grupu darbi u.c.
veida akadēmiskās darbības rezultāti, ko studenti veic atsevišėu studiju kursu ietvaros.
Programmas neatĦemama sadaĜa ir zinātniski pētnieciskais seminārs, kura mērėis ir iepazīstināt
studentus ar zinātniska pētījuma izstrādes, prezentācijas un aizstāvēšanas pamatprincipiem. Tādejādi
maăistrantiem rodas iespēja aktīvi piedalīties analītisku pētījumu izstrādē, pielietojot iegūtās zināšanas
un praktiskās iemaĦas. Seminārs noris katru semestri augsti kvalificētu docētāju vadībā dažādos
virzienos, īpašu uzmanību veltot informāciju tehnoloăiju pielietojumam pētnieciskajā darbībā;
statistiskās analīzes pielietošanai dažādu zinātĦu nozaru ietvaros, zinātniskās literatūras atlasei un
izmantošanai, power point prezentāciju tehnoloăijas daudzveidīgai izmantošanai u.tml. Semināra gaitā
liela loma tiek atvēlēta arī diskusijām, zinātnisko referātu aizstāvēšanai un oponēšanai. Savukārt
semināra nobeigumā tiek pasniegta maăistra darba rakstīšanas metodika.
Programmas specifika salīdzinājumā ar Eiropas studiju izglītības programmām partneruniversitātēs
ārzemēs (Lielbritānija, Dānija, Zviedrija, Ungārija, Vācija, Somija, Francija, Portugāle u.c.) ir tās
teorētisko pamatu un argumentācijas saistība konkrēti ar Baltijas valstu problēmām un situācijas
analīzi, izejot no Baltijas reăiona ăeopolitiskās specifikas Eiropas kontekstā. Maăistra programmas
raksturīgākās iezīmes ir satura starpdisciplinārā ievirze, interaktīvo studiju metožu izmantošana gan
individuālo, gan grupu mācību un pētniecisko projektu izstrādāšana.
Studiju noslēgumā studentiem ir jāaizstāv maăistra darbs, kas ir oriăināls pētnieciska rakstura
akadēmiskais pētījums attiecīgi Eiropas politisko, ekonomisko un/vai tiesisko telpu.
Pirmajā gadā studenti izstrādā, nolasa un aizstāv zinātnisko referātu. Maăistra darba temats jāizvēlas
trešajā semestrī, savukārt darba praktiskajai izstrādei tiek atvēlēts ceturtais semestris. Šajā laikā
studentiem ir iespēja vairāk konsultēties ar zinātniskiem vadītājiem un ekspertiem, izmantojot
materiālus, kas iegūti teorētiskajās studijās gan Latvijā, gan ārvalstīs. Pēc studiju programmas
teorētisko un praktisko prasību izpildes un maăistra darba aizstāvēšanas students iegūst Sociālo

zinātĦu maăistra grādu Eiropas studijās, kas ir ticis piešėirts pēc programmas pēdējās akreditācijas
2003.gadā.

3.Studenti
Studiju programmai, uzsākot savu darbību, 2003./2004.akadēmiskajā gadā tika uzĦemti 88 studenti,
studijas 2005.gada pavasarī pabeidza 61 students. 2004./2005. akadēmiskajā gadā tika uzĦemti 73
studenti, 2005./2006. – 68, savukārt 2006./2007. – 49. No šiem studentiem 2006. gada pavasara
semestrī akadēmisko grādu ieguva 58 studenti, savukārt 2007. - 44. Iespējams novērot, ka gan
absolventu skaits, salīdzinot ar uzĦemto studentu skaitu, gan arī uzĦemto skaits kopumā ir
samazinājies. Minēto procesu iespējams saistīt ar vairākiem faktoriem:
•

Pārorientācija uz mācībām ārzemēs;

•

finansiālās grūtības, nespēja segt studiju maksu, kas ir ievērojami pieaugusi;

•

Programmas neatbilstība studentu interesēm

•

Nespēja savienot pilna laika klātienes studijas ar darbu un ăimenes dzīvi;

•

Studiju noslodze un atsevišėu priekšmetu uztveres grūtības, t.sk. grūtības uztvert kursu
saturu angĜu valodas nepietiekamu zināšanu dēĜ.

Nepieciešams norādīt, ka studentu skaita samazināšanās ir novērojama arī citu maăistra studiju
programmu ietvaros.
Programmas neatbilstība studentu interesēm un atsevišėu priekšmetu uztveres grūtības, kas tika minēti
kā vieni no studentu skaita samazināšanās iemesliem Eiropas studiju programmā, ir skaidrojami ar
programmas starpdisciplināro raksturu. Eiropas studiju maăistra studiju programmas ietvaros ir
jāapgūst ekonomikas, politikas un tiesību zinātĦu studiju kursi, neskatoties uz to, ka bakalaura studiju
laikā studenti ir apguvuši zināšanas tikai vienā no disciplīnām.
Lai novērstu atsevišėu priekšmetu uztveres grūtības (piemēram, ekonomikas priekšmetu apguve
studentiem, kas sociālo zinātĦu bakalaura grādu ieguvuši politikas vai tiesību zinātnēs), pasniedzēji,
cenšas pilnveidot pasniegšanas metodiku, darot programmas kopējo saturu uztveramu stardisciplināra
rakstura studentu auditorijai. Minēto centienu ietvaros, pasniedzēji apmeklē metodikas seminārus un
konsultējas ar pieredzējušākajiem kolēăiem partneruniversitātēs.
Vairāki studenti pēc maăistra grāda iegūšanas Eiropas studiju programmā turpina studijas
doktorantūrā, labāko studentu darbi tiek izvirzīti dažādiem konkursiem un iegūst pozitīvu novērtējumu.
Maăistrantu viedokĜa par mācību programmu izzināšanai tika veikta studējošo ikgadējā aptauja. Studiju
laikā 2006./2007.m.g. maăistranti bija aptaujāti par kursu kvalitāti (pēc katra kursa) un par programmas
kvalitāti kopumā. Izteiktos viedokĜus un kritiskās piezīmes Ħēma vērā gan mācību kursu docētāji, gan
programmas vadība. 2007.gada maija aptaujā bija iekĜauti 16 jautājumi, kuri tika uzdoti otrā kursa
pavasara semestra studentiem. Aptaujas anketu aizpildīja 35 studenti. Liela daĜa no 2007.gada 4.
semestra aptaujātajiem studentiem (15 jeb 43%) pirms studijām Latvijas Universitātēs Eiropas studiju
maăistra programmā bija studējuši citās augstskolās. Latvijas Universitāte ir pirmā un vienīgā augstākā
mācību iestāde, kurā studēja 20 minētā kursa studenti (57%). Aptaujāto vecums bija robežās no 23 –
38 gadam. 25 studentu vecums no 35 bija robežās no 23-24 gadiem. Aptaujas rezultāti liecina, ka
Eiropas studiju maăistra programma interesē darba tirgū jau integrētus cilvēkus (97% no aptaujātajiem
strādā pilnas slodzes darbu), tāpat iespējams spriest par to, ka darba attiecībās jau esošiem indivīdiem
ir nepieciešamas starpdisciplināra rakstura zināšanas par Eiropas politisko, ekonomisko un tiesisko
telpu, kas norāda uz programmā iegūstamo zināšanu praktisko pielietojamību. Interese par programmu
ir arī cilvēkiem, kuru darbs nav tieši saistīts ar programmā piedāvātajām tēmām (23% aptaujāto), kas
norāda uz to, ka programma ne tikai paplašina zināšanas par Eiropas jautājumiem, to sasaisti ar
Latviju, citām valstīm un starptautiskām institūcijām, bet arī sniedz jaunas zināšanas sfērās, kas neskar
tikai un vienīgi ar Eiropas integrācijas aspektiem saistītus jautājumus.
Sniedzot vērtējumu par programmā iesaistītajiem mācībspēkiem, lielākā daĜa maăistrantu (69% - 24
studenti) uzsver, ka docētāji ir kompetenti gan kā speciālisti, gan kā docētāji. 7 studējošie domā, ka
docētāji ir kompetenti tikai kā speciālisti, savukārt 4, ka tikai kā pasniedzēji.
Studenti pozitīvi novērtē piedāvāto studiju kursu kvalitāti, kas skar kursu vielu un to atbilstību
programmai – 80% (28 studenti) uzskata to par pilnīgi vai gandrīz apmierinošu. Būtiskākā piezīme vai
iebildums attiecībā uz programmu kopumā, bija tas, ka starp piedāvātajiem mācību kursiem ir
novērojama zināma pārklāšanās, ko ir grūti novērst Eiropas kopējās problemātikas un funkcionālo

mehānismu izklāstā. Minēto atzīst arī paši aptaujātie. Līdzīgi iebildes izskanēja arī attiecībā uz tikai
pilnā laika klātienes studiju formas pastāvēšanu un ievērojamo patstāvīgā darba apjomu. Taču
raugoties no programmas viedokĜa, jānorāda, ka patstāvīgais darbs uzlabo kursu kvalitatīvu apgūšanu
un veicina studenta analītisko spēju attīstību dažādu jautājumu risināšanā, kas var būt noderīgas darba
tirgū pēc programmas beigšanas.
Gada laikā Eiropas studiju programmā bija iekĜautas vairāku vieslektoru lekcijas: jautājumi par
vieslekcijām arī tika iekĜauti aptaujā, kuras rezultāti liecina, ka 89% no aptaujātajiem studentiem
vieslekcijas vērtē pozitīvi, uzskatot, ka tās paplašina redzesloku, dod dziĜākas zināšanas un ir
programmas neatĦemama sastāvdaĜa.
Aptaujāto studentu un absolventu viedoklis un priekšlikumi palīdz turpmākai programmas attīstībai un
pilnveidošanai, kā arī radošas sadarbības un dialoga veicināšanai starp programmas vadību,
docētājiem un studentiem.

4.Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais un administratīvais
personāls
Programmas praktiskās realizācijas nodrošināšanai tiek aicināti LU Ekonomikas un vadības fakultātes
Starptautisko ekonomisko attiecību katedras, Sociālo zinātĦu fakultātes Politikas zinātnes nodaĜas un
Juridiskās fakultātes kursu docētāji. Tāpat programmas realizācijā tiek iesaistīti arī Eiropas Savienības
un Latvijas institūciju, kā arī ārvalstu augstskolu un pētniecības centru augsti kvalificēti docētāji,
speciālisti un eksperti. Vieslekcijas paaugstina studentu akadēmisko līmeni programmas ietvaros
apgūstamajā tematikā. Vieslektori Eiropas studiju programmā lasa gan atsevišėus kursus, gan lekcijas,
kas tiek integrētas citu programmas studiju kursu ietvaros. 2006./2007.akadēmiskajā gadā 15% no
visām lekcijām tika nodrošinātas ar mācībspēkiem no partneruniversitātēm ārzemēs.
Eiropas studiju maăistra programmas pasniedzēji jau 2004./2005.gadā uzsāka organizēt Eiropas apaĜā
galda diskusijas ar mērėi veicināt kvalitātes celšanu pasniedzējiem un doktorantiem, kas tika turpināta
arī 2005./2006. un 2006./2007. akadēmiskajā gadā.
Programmas ietvaros īpaša uzmanība tiek veltīta arī zinātniskiem un praktiskiem pētījumiem.
Akadēmiskais personāls, kurš nodrošina programmas realizāciju, no programmas dibināšanas gada
aktīvi piedalās dažādos zinātniski pētnieciskos un lietišėa rakstura projektos. Programmas zinātnisko
kvalitāti veicina cieša sadarbība ar Latvijas Universitātes akadēmisko Eiropas un sabiedrības attīstības
centru un Jean Monnet katedru. Centrs ietver vairāku LU fakultāšu akadēmiėus un mācībspēkus.
Centra starpdisciplinārais raksturs palīdz iesaistīt programmas maăistrantus dažādu virzienu
zinātniskos pētījumos, kas Ĝauj studentiem pārliecināties par iegūto zināšanu pielietojamību praksē. Visi
Eiropas studiju maăistra programmas pasniedzēji piedalās zinātniskajās konferencēs, zinātniski
pētnieciskajos projektos, kas publicēti arī interneta mājas lapā www.lu.lv/cets .

5.Finansēšanas
nodrošinājums

avoti,

materiāli

tehniskais

un

metodiskais

Materiāli tehnisko un metodisko nodrošinājumu pilnā apmērā nodrošina Latvijas Universitātes
Ekonomikas un vadības fakultāte. Prezentāciju vajadzībām studentiem ir pieejamas power point
tehnoloăijas (datori, projektori un cita veida nepieciešamais nodrošinājums), ko studenti Ĝoti veiksmīgi
apgūst un izmanto studējot šajā programmā.
Telpas, datorklases, internets, auditorijas, kas nepieciešamas studiju vajadzībām ir pieejamas atbilstoši
nepieciešamajām vajadzībām. Ja studentiem ir jautājumi vai radušās grūtības jebkurā studiju procesa
stadijā, tiem ir iespēja vērsties pie pasniedzējiem vai pie studiju programmas koordinatora, kurš
nodrošina patstāvīgu sadarbību starp studentiem un pasniedzējiem, kā arī sniedz nepieciešamo
materiāli tehnisko nodrošinājumu, izveido un uztur elektronisko datu bāzi, kas tiek izmantota ikdienas
darbā, lai sazinātos ar studentiem un pasniedzējiem, nodrošinot aktuālākās informācijas savlaicīgu
apmaiĦu.
Eiropas studiju absolventu maăistra darbi tiek novietoti šim nolūkam speciāli izveidotajā programmas
bibliotēkā, tādējādi nodrošinot iespēju lasīšanas režīmā iepazīties ar iepriekšējo gadu absolventu
diplomdarbiem, kas nodrošina zināšanu papildināšanu un potenciālo maăistra darbu kvalitātes
uzlabošanu.
Latvijas Universitātē jau ir uzkrāts nozīmīgs literatūras klāsts par Eiropas un Eiropas Savienības
problemātiku, turklāt literatūra atrodas ne tikai Latvijas Universitātes Centrālajā bibliotēkā, bet ir
pieejama studentiem arī specializētajās fakultāšu bibliotēkās, kur atrodamas mācību grāmatas, žurnāli,
rokasgrāmatas, statistikas krājumi, vārdnīcas, likumu krājumi, kā arī dokumenti un palīgmateriāli par

Eiropas ekonomikas, politiskajiem un tiesību jautājumiem. Studentiem ir pieejami literatūras krājumi arī
Eiropas Savienības informācijas aăentūras bibliotēkā. Visās šajās bibliotēkās ir iespējams izmantot
interneta pakalpojumus.
Studijas starpdisciplinārajā Eiropas Studiju maăistra studiju programmā darbojas kā pilna laika
apmācība par fizisku un juridisku personu naudas līdzekĜiem.
Studiju programmas studentiem tiek piedāvāta iespēja studēt partneruniversitātēs un starptautiskajās
biznesa
skolās
Eiropā
Erasmus/Socrates
programmas
ietvaros
(http://www.evf.lu.lv/arejo/sadarbibas_ligumi.htm ).

6.Ārējie sakari
Lai nodrošinātu un pilnveidotu Eiropas studiju maăistra studiju programmu, kā arī studentu efektīvu un
intensīvu studiju darbu, maăistra programmā ir iekĜautas vairākas papildus aktivitātes: piemēram, katru
akadēmisko gadu programmas studentiem tiek piedāvāta iespēja piedalīties praktiskās pētniecības
nedēĜā Briselē. 15 Eiropas studiju maăistra programmas studenti konkursa kārtībā (vērā tiek Ħemtas
studentu sekmes un rakstiskā veidā definētā motivācija piedalīties) no 2007.gada 18. līdz 23. martam
apmeklēja vairākas Eiropas Savienības un NATO institūcijas, piedalījās diskusijās ar to pārstāvjiem,
gatavoja prezentācijas un guva papildus zināšanas un pieredzi, vērojot praktisko Eiropas Savienības
institūciju ikdienas darbību.
Studenti regulāri tiek informēti un nodrošināti ar iespēju piedalīties studentu starptautiskās
konferencēs, vasaras skolās u.c. akadēmiska rakstura pasākumos gan Latvijā, gan ārvalstīs.
2006./2007. akadēmiskajā gadā partneruniversitātēs ārzemēs ERASMUS/SOCRATES programmas
ietvaros studēja 4 Eiropas studiju maăistra studiju programmas studenti: 1 no tiem studēja Hamburgas
Ekonomikas un politikas universitātē Vācijā, 1 – Berlīnes universitātē Vācijā, 1 – Laplandes universitātē
Somijā un 1 – di Torino universitātē Itālijā.
Studiju programmas realizācijas kontekstā un zinātnisko projektu ietvaros visi programmas mācībspēki
apmeklēja zinātniskās, pētnieciskās un izglītības iestādes, kā arī piedalījās semināros un konferencēs
Eiropas un Āzijas valstīs (piemēram, Vācijā, BeĜăijā, Zviedrijā, Dānijā, Norvēăijā, Somijā, Nīderlandē).

7. Studiju programmas attīstībai izvirzīto uzdevumu, ieteikumu izpilde
un programmas stipro, vājo pušu, iespēju un draudu analīze
Vērtējot programmas attīstību kopš akreditācijas 2003.gadā, var izdalīt vairākus virzienus, kuros ir
notikušas izmaiĦas:
Pirmkārt, studiju procesa akadēmiskā virziena pilnveidošanas jomā īpaša uzmanība ir tikusi pievērsta
jaunu docētāju un mūsdienīgi izglītotu speciālistu sagatavošanai, kas var turpināt studijas doktorantūrā
un veikt gan fundamentālā, gan lietišėā rakstura zinātniski pētnieciskos projektus.
Otrkārt, studiju procesa organizācijas jomā notiek plaša un regulāra docētāju un studentu iesaistīšana
programmas darbības izvērtēšanā un kvalitātes uzlabošanā.
Treškārt, ir novērojama programmas iesaistīšanās vairākos Eiropas Komisijas projektos, piemēram,
metodoloăiskajā Tuning projektā un citos.
Ceturtkārt, programmas saturs, prasības, kursu klāsts pēc katra akadēmiskā gada darbības rezultātiem
tiek pārskatīts un pilnveidots. Tāpat kursu lasīšanai tiek piesaistīti augsti kvalificēti mācību spēki no
Latvijas Universitātes, eksperti no Latvijas valsts un nevalstiskām institūcijām, kā arī speciālisti no citām
Latvijas un ārvalstu augstskolām un ES institūcijām.
Piektkārt, studiju programmas metodiskā puse tiek apspriesta un pilnveidota sadarbībā ar citu ārvalstu
programmu pārstāvjiem kopīgās sēdēs un apspriedēs. Būtiski ir arī atzīmēt, ka programmas
apspriešanai tiek piesaistīti studenti un nodarbinātie docētāji. Tāpēc, tiecoties pēc augstāka
programmas kvalitātes līmeĦa, ir tikusi izveidota programmas studiju padome, kuras vadībā
programmas realizācija tiek izvērtēta un pakāpeniski pilnveidota.
Programmas organizācijas nepieciešamie pasākumi turpmākai attīstībai:
1. Pastāvīgi strādāt pie kursu atjaunošanas un piedāvāt jaunus kursus, kas atbilstu izmaiĦām
ekonomiskajās, politiskajās un tieslietu jomās Eiropas Savienībā, kā arī nodrošināt līdzvērtīgi
proporcionālu kursu īpatsvaru katrā no ietvertajām zinātĦu jomām;
2. Studiju programmas darbības kvalitātes nodrošināšanai un turpmākai attīstībai plānots aicināt
dažādu zinātĦu nozaru speciālistus gan no Latvijas, gan ārvalstīm.

3. Īpaša nozīme būtu pievērsta jaunu docētāju – doktorantu sagatavošanai un iesaistīšanai
zinātniskajā darbībā;
4. Regulārāk būtu jāaicina Eiropas integrācijas jautājumos iesaistītas amatpersonas no Latvijas
valsts institūcijām, piemēram, valsts sekretāra vietnieki Eiropas integrācijas jautājumos, lai
studentiem būtu iespēja iepazīt Eiropas Savienības ietekmi uz praktiskās politikas un
ekonomikas realizāciju Latvijā;
5. Turpināt sadarboties ar ārvalstu mācību spēkiem, it īpaši - kamēr netiek sagatavoti augstas
klases pašmāju docētāji priekšmetos, kuros ir akūts Latvijas docētāju trūkums;
6. Piedāvāt studentiem papildus iespējas veikt gan fundamentālā, gan lietišėā rakstura zinātniski
pētnieciskos darbus;
7. Būtu vēlams dod iespēju studentiem vairāk specializēties savā konkrētajā nozarē: ekonomikā,
politikas zinātnē, vai jurisprudencē. Bet tas prasītu Eiropas studiju programmas lielāku elastību,
izstrādājot vairāk kursu katram modulim un paredzot priekšmetu izvēles iespējas un krietni
lielākus finansu resursus;
Turklāt sakarā ar intereses par Eiropas studiju programmu palielināšanos arī ārvalstu studentu vidū,
nākotnē būtu ieteicams pievērsties studiju procesa starptautiskas vides veidošanai, pastiprināti
piesaistot ārvalstu ekspertus studiju darbā un piedāvājot plašākas iespējas studentiem līdzdarboties
starptautiska rakstura konferencēs.

Pielikumi

1. Studējošo skaits:
Dati uz
atskaites
gada 1.
oktobri

1. gadā imatrikulēto studentu
skaits

Studējošo skaits
pa studiju gadiem
1.

2.

Kopā
mācās

T.sk.
par
maksu

Absolventu
skaits

Eksmatrikulēto
skaits
(Atbirums)

2004.

73

84

71

155

155

51

7

2005.

68

59

63

122

122

61

13

2006.

49

51

55

106

106

58

12

2007.

44

33

35

68

68

44

10

2. Studējošo un absolventu aptaujas
Aptauja par studiju
programmu:
aptaujāto studentu skaits
sadalījumā pa studiju
gadiem

1.

Aptauja par
studiju
kursiem:
aptaujāto
studiju kursu
skaits

2.

Absolventu
aptauja:
aptaujāto
absolven
1
tu skaits

2005./2006.

45

49

19

52

2006./2007.

32

35

17

39

3. Akadēmiskā personāla sastāvs (dati par LU ievēlēto personālu uz atskaites gada 1. oktobri):
Amats, grāds

2006.

2007.

3

4

1

2

2

1

1

1

13

11

9

6

7

5

7

4

4

-

-

-

-

2

2

-

-

-

-

2

-

-

-

-

17

16

9 (dati
kopā ar
pieaicinātajiem
profesoriem)

Profesori
Asociētie profesori
Docenti
Lektori:
t.sk:

2005.

ar doktora
grādu

ar maăistra grādu
citi*
Asistenti:
t.sk:
ar doktora
grādu
ar maăistra grādu
citi*

Akadēmiskais
24
personāls KOPĀ
* Ar augstāko izglītību (profesionālo studiju programmām)

1

Aizpilda gadā, kad ir veikta absolventu aptauja.

4. Pieaicinātie mācībspēki (viesprofesori, viesdocenti, vieslektori) (dati uz atskaites gada 1. oktobri)
Amats

2005.

2006.

2007.

6

8

7

-

-

-

6

7

5

8

11

10

5

5

6

3

6

4

-

-

26

22

Viesprofesori
Viesdocenti
Vieslektori:
Studiju kursu
(stundu pasniedzēji)
t.sk:

docētāji

ar doktora grādu
ar maăistra grādu

citi*
Pieaicinātie mācībspēki
20
KOPĀ
* Ar augstāko izglītību (profesionālo studiju programmām)

5. Akadēmiskā personāla profesionālā izaugsme:

Studē doktorantūrā
Ieguvuši doktora grādu
Apguvuši
profesionālās
pilnveides programmu
Akadēmiskajā atvaĜinājumā

2005.

2006.

2007.

4

4

5

-

-

-

6

5

8

-

-

-

2005.

2006.

2007.

8

9

6

6

7

5

7

5

6

6

4

5

6. Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība:

Dalība
pētnieciskos,
akadēmiskos un citos projektos
(projektu skaits)
Dalība
zinātniskās
konferencēs (konferenču skaits)
Pārskata gada laikā tapušo
publikāciju skaits
Studējošo
iesaiste
pētnieciskos projektos (studējošo
skaits)

7. Starptautiskā mācībspēku un studējošo apmaiĦa:
Skaits pa akadēmiskajiem gadiem

Valsts

2005./2006.
Mācībspēku
apmaiĦa
No Latvijas uz
ārvalsti

Norvēăija

1

2006./2007.

1

No ārvalsts uz
Latviju

Norvēăija
Itālija
Francija
Krievija
Polija
Lielbritānija
Vācija

1
1
1
2

1
2
1
1
1
1
2

Lietuva
Somija
Vācija
Itālija
ASV
Kipra
Moldova
Francija
Lietuva
Polija
Vācija

1
1
2
1
2
3
3
4

1
2
1
1
1
1
5
4
2
3

Studējošo
apmaiĦa
No Latvijas uz
ārvalsti

No ārvalsts uz
Latviju
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Ievads
Latvijas Republikas Izglītības un Zinātnes ministrijas Akreditācijas komisija 2003. gada
17.decembrī pieĦēma lēmumu par Eiropas studiju maăistra studiju programmas akreditāciju
līdz 2009.gada 31.decembrim.
Programma sniedz izglītību, kas nodrošina prasmes un nepieciešamās zināšanas tādu problēmu risināšanā, kas
saistītas ar daudzpusīgiem Eiropas integrācijas jautājumiem. Tādējādi Eiropas studiju maăistra studiju
programmas ietvaros tiek attīstītas studējošo analītiskās spējas un padziĜināta izpratne par aktuālām politiskajām,

sociālajām un ekonomiskajām pārmaiĦām Eiropā, kā arī iemaĦas konkrētu procesu cēloĦu un seku
identificēšanā.
Programmas realizācijas gaitā tiek pielietotas jaunākās pasniegšanas metodes ar mērėi iespējami pilnvērtīgāk
attīstīt studentu spējas patstāvīgi apgūt, kritiski analizēt un praktiski pielietot iegūtās zināšanas.

1. Studiju programmas mērėis un uzdevumi
Mūsdienu politiskās, sociālās un ekonomiskās pārmaiĦas Eiropā veicina pieprasījumu pēc starpdisciplināra
rakstura zināšanām, kas tiek uzsvērts arī Eiropas Komisijas „Tuning” metodoloăiskā projekta ietvaros.
Eiropas studiju maăistra studiju programmas pamatmērėis ir gatavot mūsdienīgi izglītotus speciālistus, kuri būtu
spējīgi risināt ar Eiropas integrācijas procesiem saistītas problēmas, strādājot dažādās starptautiskās institūcijās
t.sk. uzĦēmējdarbības jomā, valsts un nevalstiskajās organizācijās, ko iespējams realizēt programmas ietvaros
nodrošinot maăistrantiem iespējas apgūt jaunākos ekonomikas, politikas un tiesību zinātĦu sasniegumus, kas
saistīti ar Eiropas telpu un Eiropas Savienības darbību. Līdzīgi programma ir orientēta sniegt maăistrantiem tādu
akadēmiskās kvalifikācijas līmeni, lai tie būtu spējīgi turpināt studijas doktorantūrā tiesību, ekonomikas un
politikas zinātnē.
Būtiskākie maăistra studiju programmas uzdevumi:
1. Veicināt iepriekš iegūtās specialitātes tālāku apguvi atbilstoši mūsdienīgajam Eiropas studiju
trīsdimensionālajam (ekonomika, politikas zinātne, tiesību zinātne) raksturam un tajā iekĜauto priekšmetu
prasībām;
2. Sekmēt jaunas starpdisciplināras zināšanas un mūsdienīgu prasmju apguvi;
3. Sniegt studentiem nepieciešamās teorētiskās un praktiskās zināšanas ekonomikas, politikas un tiesību
zinātnēs Eiropas Savienības kontekstā;
4. Pielietojot jaunas pasniegšanas metodes, attīstīt studentu spējas patstāvīgi apgūt, kritiski analizēt un
pielietot iegūtās zināšanas;
5. Nodrošināt studiju procesu ar augsti kvalificētiem LU dažādu fakultāšu mācību spēkiem, kā arī iesaistīt
vieslektorus no partneruniversitātēm ārzemēs;
6. Piesaistīt speciālistus un ekspertus no Latvijas valsts un ES institūcijām;
7. Nodrošināt nepieciešamos materiālus studiju procesa īstenošanai;
8. Veicināt ārzemju studentu studijas programmas ietvaros;
9. Sniegt iespēju programmas studentiem apgūt zināšanas partneruniversitātēs ārzemēs.
Pamatojoties uz iepriekš bakalaura studijās iegūto specialitāti, programmas studenti maăistrantūrā papildinās jau
esošo, kā arī apgūst jaunu zināšanu un prasmju kopumu.
Teorētiskās un praktiskās zināšanas tiek iegūtas svarīgākajās zinātĦu nozarēs: ekonomikas, politikas un tiesību
zinātnēs. Līdz ar to programmas absolventi ir sagatavoti iekĜauties nozarēs, kur nepieciešamas padziĜinātas
zināšanas par Eiropas mūsdienu izaicinājumiem un to risināšanas iespējām sadarbībā ar speciālistiem no citām
Eiropas valstīm. Programma sagatavo akadēmiski izglītotus un kvalificētus speciālistus svarīgāko Eiropas
Savienības valstu attīstības tendenču izpratnei un praktiskai darbībai valsts un nevalstiskās institūcijās Latvijā un
ES.

2. Studiju programmas saturs, organizācija un praktiskā realizācija
Eiropas studiju maăistra studiju programma atbilst pilna laika klātienes studiju formai 2 studiju
gadu garumā (4 semestri), kuru laikā nepieciešams iegūt 80 kredītpunktus (960 akadēmiskās
stundas un maăistra darbs). Viens kredītpunkts atbilst 16 akadēmiskajām kontaktstundām, kā
arī 24 stundām patstāvīgā darba.
Eiropas studiju maăistra studiju programmas saturā ir iekĜauti pamatkursi un ierobežotās
izvēles kursi.
A – obligātie studiju priekšmeti, kas veido 76% no studiju programmas kopapjoma;
B – ierobežotās izvēles studiju priekšmeti – 24 % no programmas kopapjoma.
Studiju noslēgumā studentiem ir jāaizstāv maăistra darbs, kas ir oriăināls pētnieciska rakstura
akadēmiskais pētījums attiecīgi Eiropas politisko, ekonomisko un/vai tiesisko telpu. Pirms gala
darba izstrādes pirmajā kursā studenti izstrādā, nolasa un aizstāv zinātnisko referātu. Maăistra
darba temats jāizvēlas trešajā semestrī, savukārt darba praktiskajai izstrādei tiek atvēlēts
ceturtais semestris. Šajā laikā studentiem ir iespēja vairāk konsultēties ar zinātniskiem
vadītājiem un ekspertiem, izmantojot materiālus, kas iegūti teorētiskajās studijās gan Latvijā,

gan ārvalstīs. Pēc studiju programmas teorētisko un praktisko prasību izpildes un maăistra
darba aizstāvēšanas students iegūst Sociālo zinātĦu maăistra grādu Eiropas studijās.
Starpdisciplinārā programma “Eiropas studiju maăistra studiju programma” atbilst Latvijas
Universitātes integrēto studiju programmu prasībām, kā arī līdzīgām studiju programmām
ārvalstīs. Programmu kā metodoloăiski atbilstošu starpdisciplināro Eiropas studiju programmu
kritērijiem ir atzinis Eiropas Komisijas Izglītības un kultūras departaments. 2007./2008.m.g.
nozīmīgs apliecinājums tam ir Eiropas Komisijas Izglītības un kultūras ăenerāldirektorāta
programmas ”Lifelong Learning: horizontal Lisbon policy issues and international affairs”
ietvaros īstenotajā projektā „Master Courses in European Integration Studies - Scholarships for
ENP countries and Russia” "(call EAC/I5 /2008) iegūtais grants studiju apmaksai pieciem
ārvalstu studentiem uz 2008./2009.m.g.Pagājušajā m.g. To pierādījusi arī programmas
turpināšana iesaistīties Eiropas Komisijas atbalstītajā „Tuning” metodoloăiskajā projektā
"Izglītības struktūras Eiropā - Fāze II" (2003-2008), uzaicinājums darboties Jean Monnet
projektā studiju kursu izstrādāšanā (2001.-2007.gadam) un Žana Monē katedras (Jean Monnet
Chair) izveidošana (2003.-2009.gadam).
2007./2008.m.g., pārstrādājot programmas uzĦemšanas nosacījumus, organizatoriski tikusi
mainīta reflektantu uzĦemšanas kārtība. Šobrīd ir noteikts, ka studijām var pieteikties
reflektanti ar bakalaura grādu vai tam atbilstošu augstāko izglītību sociālajās, humanitārajās
vai tām pielīdzināmās zinātnēs, kā arī citu zinātĦu nozaru pārstāvji, kuru zināšanas un interese
studēt Eiropas studijas atbilst uzĦemšanas noteikumiem. Reflektantu izvērtēšanas konkursā
papildus nosacījumam par angĜu valodas lasīt un rakstīt prasmes apliecināšanu un sekmību,
apgūstot iepriekšējo izglītību, ir izstrādāts iestājpārbaudījums, kas ietver rakstisko un mutisko
daĜu un kam reflektanti var iepriekš sagatavoties.
Programma ir tikusi izveidota atbilstoši akadēmisko studiju izveides principiem, un tās mērėis ir
ne tikai radīt iespēju studējošajiem apgūt konkrētu Eiropas studijas apakšnozaru pielietojamo
pētījumu metodiku un pētījumu metodikas nesenākos sasniegumus, bet arī akadēmisko
pētījumu metodiku. Tāpēc par programmas neatĦemamu sadaĜu uzskatāms zinātniski
pētnieciskais seminārs, kura mērėis ir iepazīstināt sudentus ar zinātniska pētījuma izstrādes,
prezentācijas un aizstāvēšanas pamatprincipiem. Seminārus gan pirmā, gan otrā kursa
studentiem pasniedz augsti kvalificēti dažādu virzienu docētāji, īpašu uzmanību veltot
informāciju tehnoloăiju pielietojumam pētnieciskajā darbībā; statistiskās analīzes pielietošanai
dažādu zinātĦu nozaru ietvaros, zinātniskās literatūras atlasei un izmantošanai, power point
prezentāciju tehnoloăijas daudzveidīgai izmantošanai. Semināru gaitā maăistrantiem bija
jāveic analītisku pētījumu izstrāde, pielietojot iegūtās zināšanas un praktiskās iemaĦas. Tika
strādāts pie zinātnisko referātu aizstāvēšanas un oponēšanas, kā arī liela loma tika atvēlēta arī
diskusijām.
Līdzās akadēmiskajām zināšanām, programmas ietvaros tikusi pievērsta lielāka uzmanība arī
profesionālajām prasmēm. 2007./2008.m.g. izstrādāts kurss „Eiropas savienības fondu un
projektu apguve”, kurā studenti iepazīstas ar projektu rakstīšanas un realizēšanas principiem,
kā arī praktiski grupās izstrādā Eiropas Savienības fondu apgūšanas projektus.
Programmas realizācijas procesā līdzdarbojušies LU Ekonomikas un vadības fakultātes
Starptautisko ekonomisko attiecību katedras, Sociālo zinātĦu fakultātes Politikas zinātnes
nodaĜas, Juridiskās fakultātes, kā arī valstisko un nevalstisko iestāžu, ārvalstu augstskolu un
pētniecības centru docētāji un speciālisti.
Programmas praktiskajā realizācijā palielinājies uzsvars uz informācijas komunikāciju tehnoloăijām (turpmāk –
IKT). Pirmkārt, mācību procesā studenti personīgi tiek savlaicīgi informēti par izmaiĦām un regulāri par
jaunumiem ar e-pastu starpniecību. Otrkārt, informācija par programmas kursiem un ar tiem saistītajiem
jautājumiem ir pieejama ne vien Latvijas Universitātes Informatīvajā sistēmā (LUIS), bet papildus arī interneta
mājas lapā www.lu.lv/cets/ (šobrīd mājas lapa tiek pārveidota).

Aizvadītajā m.g. ticis turpināts programmas kursu elektroniskos materiālus ievietot Ekonomikas
un vadības fakultātes Eiropas studiju maăistra studiju programmai atvēlētajā interneta mājas
lapā: www.ev.lu.lv/es, kurā, lietojot Eiropas studiju maăistra programmas studentiem izsniegto
lietotājvārdu un paroli, tie ir pieejami visa semestra garumā. Minētajā interneta mājas lapā
ievietotas arī labākās studentu sagatavotās prezentācijas, referāti, esejas, pētījumi, grupu
darbi u.c. veida akadēmiskās darbības rezultāti, ko studenti veic atsevišėu studiju kursu
ietvaros. Kopumā turpinājies darbs pie programmas kursu informatīvās bāzes veidošanas, kas

studentiem ar interneta starpniecību ir pieejama jebkurā laikā un vietā, tādejādi nodrošinot
studentiem iespēju pilnvērtīgāk izprast lekciju kursus, kā arī palīdzot plānot mācību laiku.

3.Studenti
Studiju programmai, uzsākot savu darbību, 2003./2004.akadēmiskajā gadā tika uzĦemti 88 studenti, studijas
2005.gada pavasarī pabeidza 61 students. 2004./2005. akadēmiskajā gadā tika uzĦemti 73 studenti, 2005./2006.
– 68, 2006./2007. – 49, savukārt 2007./2008. – 26. No šiem studentiem 2006. gada pavasara semestrī
akadēmisko grādu ieguva 58 studenti, 2007. – 44, savukārt 2008. - 32. Iespējams novērot, ka gan absolventu
skaits, salīdzinot ar uzĦemto studentu skaitu, gan arī uzĦemto skaits kopumā ir samazinājies. Minēto procesu
iespējams saistīt ar vairākiem faktoriem:
•

Pārorientācija uz mācībām ārzemēs;

•

Finansiālās grūtības, nespēja segt studiju maksu, kas ir ievērojami pieaugusi;

•

Nespēja savienot pilna laika klātienes studijas ar darbu un ăimenes dzīvi;

•

Studiju noslodze un atsevišėu priekšmetu uztveres grūtības, t.sk. grūtības uztvert kursu saturu
angĜu valodas nepietiekamu zināšanu dēĜ.

Nepieciešams norādīt, ka studentu skaita samazināšanās ir novērojama arī citu maăistra studiju programmu
ietvaros.
Studējošo pastāvīga līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā tikusi īstenota ar Eiropas studiju programmas
padomes starpniecību. Padomes vadībā programmas realizācija tiek izvērtēta un pakāpeniski pilnveidota un tajā
vienkopus darbojas studiju programmas direktors, profesori, asociētie profesori un citi kvalificēti speciālisti
atbilstošajā zinātnes nozarē, kā arī vismaz trīs pirmā un otrā kursa studentu pārstāvji. Studentu kandidatūras tiek
izvirzītas pašu studentu vidū vai arī studenti par padomes locekĜiem var pieteikties personīgi. 2007./2008.m.g.
notikušas četras padomes sēdes, kur dažādos ar mācību procesu saistītos jautājumos uzklausīti un vērā Ħemti arī
studentu pārstāvju viedokĜi.

2007./2008.māc.g. maăistrantiem tika veiktas divu veidu aptaujas, izmantojot LU anketu formas. Izzinot viedokli
par mācību programmu, tika veikta studējošo aptauja par Eiropas studiju programmas kvalitāti kopumā, savukārt
par kursiem tika veikta atsevišėa anketēšana.
2008. gada janvārī Eiropas studiju programmai savu vērtējumu deva 21 otrā kursa students jeb 60% potenciālo
absolventu. Lielākā daĜa no aptaujātajiem (43%) norādīja, ka anketēšanas brīdī nestrādā atbilstoši savai
specialitātei, savukārt 38% to plāno darīt, tādejādi norādot, ka Eiropas studiju programma sniegtās zināšanas par
Eiropas politisko, ekonomisko un tiesisko telpu studentu vērtējumā palīdz specializēties nākotnes iecerētajām
darbības sfērām.
Esot akadēmiskai programmai, būtisks ir vērtējums par iespējām attīstīt pētnieciskās/profesionālās iemaĦas, kas
ietver tādas prasmes kā pielietot informācijas tehnoloăijas informācijas meklēšanai, spēt atrasto analizēt un
pamatoti izklāstīt. Kopumā aptuveni 55% studentu skatījumā pētniecisko prasmju pilnveidošana studiju
programmas ietvaros ir pilnībā apmierinoša.
Pilnībā apmierināti ar iespēju klausīties lekcijas pie vieslektoriem bijuši 48% studentu, pozitīvs vērtējums
notikušajām vieslekcijām pausts arī komentāros par studiju programmas saturu, kā arī ticis izteikts ierosinājums
palielināt aicināto vieslektoru skaitu.
No aptaujātajiem studentiem 62% atzinīgi novērtējuši iespējas apgūt nozares terminoloăiju vismaz vienā
svešvalodā, kas attiecīgi ir pozitīvs vērtējums Eiropas studiju programmas ietvaros pasniegtajām lietišėās franču
valodas nodarbībām.
2007./2008.māc.g. rudens semestrī par programmas studiju kursiem vērtējumu sniedza gan pirmā, gan otrā kursa
studenti. Pirmajā kursā tikuši aptaujāti 18 līdz 25 studenti no 33 studējošajiem jeb 54% līdz 75%; otrajā kursā
aptaujas veiktas 15 līdz 27 no 35 studentiem jeb 42% līdz 77%. Vairāk kā 70% 1. kursa studentu, tāpat arī
aptuveni 50% 2. kursa studentu norādījuši, ka pie vērtējamā kursa pasniedzēja labprāt apmeklētu arī citas
nodarbības.
Studentu pozitīvie atsevišėo kursu vērtējumi atspoguĜojas arī vērtējumā par studiju programmu kopumā, kur 67%
aptaujāto programmas studiju kursu piedāvājumu vērtē kā drīzāk apmierinošu, savukārt piedāvāto kursu saturu
62% vērtē kā pilnībā apmierinošu. Kopumā viedokĜi par atsevišėiem kursiem un programmu norāda uz Eiropas
studiju programmas samērā augstu vērtējumu studentu skatījumā.

4.Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais un administratīvais
personāls
Turpinot iepriekšējo gadu praksi programmas praktiskās realizācijas nodrošināšanai aicināti LU Ekonomikas un
vadības fakultātes, Sociālo zinātĦu fakultātes Politikas zinātnes nodaĜas un Juridiskās fakultātes kursu docētāji.
2007./2008.m.g. programmas realizācijā iesaistīti arī dažādu Eiropas Savienības un Latvijas valsts institūciju
pārstāvji. Studiju procesā ir iesaistījušies pārstāvji no Eiropas Komisijas Izglītības un kultūras, Enerăētikas,
Reăionālās politikas direkcijām, Eurostat, Eiropas Komisijas Tulkošanas centra Luksemburgā, Eiropas Tiesas un
Eiropas Centrālās bankas, tāpat arī no Latvijas Republikas Ārlietu, Ekonomikas un Finanšu ministrijām.
Vieslektori Eiropas studiju programmā lasa gan atsevišėus kursus, gan lekcijas, kas tiek integrētas citu
programmas studiju kursu ietvaros. 2007./2008.akadēmiskajā gadā 15% no visām lekcijām tika nodrošinātas ar
mācībspēkiem no partneruniversitātēm ārzemēs, tādejādi paaugstinot studentu akadēmisko līmeni programmas
ietvaros apgūstamajā tematikā. Akadēmisko personālu papildinājuši tādu ārvalstu augstskolu, kā, Ostfoldas
Universitātes Norvēăijā, Lisabonas Universitāte Portugāle, Nothingemas universitāte Lielbritānijā, Brēmenes
augstskolas, Capilano Universitāte Kanādā un Bundesbankas augstskola Hahenburgā augsti kvalificēti docētāji
un vieslektori, kā arī lektori no Rīgas Ekonomikas un Rīgas Juridiskās augstskolas. Ar vieslekcijām "Latest
Research on Welfare in the EU" un "The European Social Model and Old-age Pension Reforms" Eiropas studiju
maăistrantūras studentiem uzstājušies pasniedzēji no sadarbības augstskolas Radboud University Nijmegen
Nīderlandē.
Domājot par turpmāko Eiropas studijām piesaistāmā akadēmiskā personāla attīstību, studiju procesa akadēmiskā
virziena pilnveidošanas jomā īpaša uzmanība ir tikusi pievērsta jaunu docētāju un mūsdienīgi izglītotu speciālistu
sagatavošanai, kas jau studē var turpināt studijas doktorantūrā un veikt gan fundamentālā, gan lietišėā rakstura
zinātniski pētnieciskos projektus. 2007./2008.m.g Eiropas studiju maăistra programmas pasniedzēji uzsāka
organizēt Žana Monē (Jean Monnet) doktorantu kolokviju ar mērėi celt kvalifikāciju akadēmiskajam personālam
un īpaši doktorantiem, kuri absolvējuši Eiropas studiju programmu un turpina piedalīties tās īstenošanā kā
pasniedzēji (programmas realizācijā piedalās pieci doktoranti, kas pabeiguši Eiropas maăistra studijas).Žana
Monē kolokvija ietvaros katru mēnesi organizētas diskusijas par doktorantu disertācijas darbu problemātiku
Eiropas Savienības diskursā un 2007. gada janvārī kolokvija dalībnieki apmeklēja Eiropas Kopienas Statistikas
pārvaldi, Eiropas Tiesu un Eiropas Komisijas tulkošanas centru Luksemburgā. Iespēja piedalīties mācību vizītē uz
minētajām Eiropas institūcijām, kā arī studiju seminārā Briselē (skat. sadaĜu „Ārējie sakari”) vērtējama kā
kvalifikācijas celšana no kuras ieguvējs ir Eiropas studiju programma kopumā.
Programmas ietvaros īpaša uzmanība tiek veltīta arī zinātniskiem un praktiskiem pētījumiem. Akadēmiskais
personāls, kurš nodrošina programmas realizāciju, no programmas dibināšanas gada aktīvi piedalās dažādos
zinātniski pētnieciskos un lietišėa rakstura projektos. Programmas zinātnisko kvalitāti veicina cieša sadarbība ar
Latvijas Universitātes akadēmisko Eiropas un sabiedrības attīstības centru un Jean Monnet katedru. Centrs ietver
vairāku LU fakultāšu akadēmiėus un mācībspēkus. Centra starpdisciplinārais raksturs palīdz iesaistīt programmas
maăistrantus dažādu virzienu zinātniskos pētījumos, kas Ĝauj studentiem pārliecināties par iegūto zināšanu
pielietojamību praksē. Visi Eiropas studiju maăistra programmas pasniedzēji piedalās zinātniskajās konferencēs,
zinātniski pētnieciskajos projektos, kas publicēti arī interneta mājas lapā www.lu.lv/cets .

5.Finansēšanas avoti, materiāli tehniskais un metodiskais nodrošinājums
Studijas starpdisciplinārajā Eiropas Studiju maăistra studiju programmā darbojas kā pilna laika
apmācība tikušas nodrošinātas par fizisku un juridisku personu naudas līdzekĜiem.
Programmas materiāli tehnisko un metodisko nodrošinājumu pilnā apmērā nodrošinājusi
Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultāte. Telpas, datorklases, internets,
auditorijas, kas nepieciešamas studiju vajadzībām ir pieejamas atbilstoši nepieciešamajām
vajadzībām.
Studentiem prezentāciju vajadzībām tikusi nodrošināta pieejamība power point tehnoloăijām
(datori, projektori un cita veida nepieciešamais nodrošinājums). Radušos jautājumu vai grūtību
gadījumā jebkurā studiju procesa stadijā, studenti ir varējuši vērsties pie pasniedzējiem vai pie
studiju programmas koordinatora, kurš nodrošina patstāvīgu sadarbību starp studentiem un
pasniedzējiem, kā arī sniedz nepieciešamo materiāli tehnisko nodrošinājumu.
Studentu un akadēmiskā personāla vajadzībām ticis turpināts darbs pie Eiropas studiju
maăistra programmas diplomdarbu kataloga veidošanas, tādejādi nodrošinot zināšanu
papildināšanu un potenciālo maăistra darbu kvalitātes uzlabošanu. Absolventu maăistra darbi

tiek novietoti šim nolūkam speciāli izveidotajā programmas bibliotēkā, nodrošinot iespēju
lasīšanas režīmā iepazīties ar iepriekšējo gadu diplomdarbiem.
2007./2008.m.g. īstenojusies sadarbība ar vairākām ārvalstu izdevniecībām, kā, piemēram,
Edward Elgar Publishing, Peter Lang AG, Springerlink, un pētniecības centriem, kas
programmai regulāri sūtījuši pēdējos publicētos zinātnisko rakstu krājumus, grāmatas un
informatīvos materiālus. Ar jaunākajiem izdevumiem tikuši iepazīstināti gan studenti, gan
pasniedzēji un ir nodrošināta pieeja to pastāvīgai izmantošanai.
Ir veikta akadēmiskās literatūras iegāde, ekonomikas zinātĦu fakultātes bibliotēkai pasūtot
vairākas mācību procesam aktuālas grāmatas, kā, piemēram, „The Law and Policy of the
World Trade Organization”, „The Political Economy of European Employment”, „Post-industrial
Labour Markets. Profiles of North America and Scandinavia” u.c.
Sadarbojoties ar Eiropas Savienības informācijas aăentūras bibliotēku un Eiropas Komisijas
pārstāvniecību Latvijā, gan elektroniski, gan informatīvu materiālu formā ir tikusi saĦemta
dažāda satura aktuālākā informācija ar Eiropas Savienību saistītiem jautājumiem, kas tālāk
izplatīta studentiem un akadēmiskajam personālam.
Studentiem Latvijas Universitātes Centrālajā bibliotēkā un specializētajās fakultāšu bibliotēkās,
bijusi pieeja iepriekšējo gadu mācību grāmatām, žurnāliem, statistikas likumu krājumiem,
vārdnīcām, dokumentiem un palīgmateriāliem par Eiropas ekonomikas, politiskajiem un tiesību
jautājumiem. Visās bibliotēkās tikusi piedāvāta pieeja aktuālākajām zinātnisko rakstu bāzēm,
kā, piemēram, Cambridge Journals Online (CJO), EBSCO, Westlaw International -, SAGE
Journals Online u.c., kuras no personīgajiem datoriem var izmantot arī mājās.

6.Ārējie sakari
2007./2008.m.g. studenti regulāri informēti un nodrošināti ar iespēju piedalīties studentu
starptautiskās konferencēs, vasaras skolās u.c. akadēmiska rakstura pasākumos gan Latvijā,
gan ārvalstīs, kā arī tiek piedāvāta iespēja studēt partneruniversitātēs un starptautiskajās
biznesa skolās Eiropā. 2007./2008. m.g. studentiem konkursa kārtībā bija iespēja pieteikties uz
sekojošām universitātēm: University of Lapland (FI), TU Chemnitz (DE), FU Berlin (DE),
University of Hamburg (DE), University of Magdeburg (DE), University di Torino (I), University
of Szczecin (PL), HWP Hamburg (DE).. 2007./2008. akadēmiskajā gadā partneruniversitātēs
ārzemēs Erasmus/Socrates programmas ietvaros studēja 4 Eiropas studiju maăistra studiju
programmas studenti: 1 no tiem studēja Hamburgas Ekonomikas un politikas universitātē
Vācijā, 1 – Berlīnes universitātē Vācijā, 1 Magdeburgas universitātē Vācijā un 1 – Laplandes
universitātē Somijā.
Lai nodrošinātu un pilnveidotu Eiropas studiju maăistra studiju programmu, kā arī studentu efektīvu un intensīvu
studiju darbu, maăistra programmā ir iekĜautas vairākas papildus aktivitātes: piemēram, katru akadēmisko gadu
programmas studentiem tiek piedāvāta iespēja piedalīties praktiskās pētniecības nedēĜā Briselē. 2007./2008.m.g.
15 Eiropas studiju maăistra programmas studenti konkursa kārtībā (vērā tiek Ħemtas studentu sekmes un
rakstiskā veidā definētā motivācija piedalīties) un trīs pasniedzēji no 2008.gada 10. līdz 14. martam apmeklēja
vairākas Eiropas Savienības un NATO institūcijas, piedalījās diskusijās ar to pārstāvjiem, gatavoja prezentācijas
un guva papildus zināšanas un pieredzi, vērojot praktisko Eiropas Savienības institūciju ikdienas darbību.

Studiju programmas realizācijas kontekstā un zinātnisko projektu ietvaros visi programmas
mācībspēki apmeklēja zinātniskās, pētnieciskās un izglītības iestādes, kā arī piedalījās
semināros un konferencēs Latvijā, kā arī Eiropas un Āzijas valstīs (piemēram, Vācijā, BeĜăijā,
Zviedrijā, Dānijā, Norvēăijā, Somijā, Nīderlandē), kas vērtējams kā būtisks ieguldījums
akadēmiskā personāla kvalifikācijas celšanā.
Analizējot iepriekšējo gadu studiju vizīšu praksi un nepieciešamību aktualizēt akadēmiski sniegtās zināšanas, kā
jauns pilotprojekts 2007./2008.m.g. studentiem piedāvāts praktiskās pētniecības seminārs Eiropas Centrālajā
Bankā Frankfurtē un Vācijas Federālās bankas augstskolā Hāhenburgā, kas Pavasara semestrī notika laikā no
31. marta līdz 4. aprīlim. Tā ietvaros 20 Eiropas studiju maăistra programmas studenti un Žana Monē kolokvija
doktoranti iepazinās ar aktuālajiem Eiropas monetārās politikas jautājumiem.

2007./2008.m.g. Eiropas studiju maăistrantiem organizēts arī brauciens uz KauĦas
Tehnoloăisko universitāti, kur ar KauĦas universitātes Eiropas institūta studentiem ticis īstenots
kopīgs mācību seminārs "EU Enlargement: Myths and Realities".

Analizējot augstāk minētās aktivitātes, programmas padome secinājusi, ka dažāda veida
studiju vizītes programmas ietvaros nepieciešams organizēt arī turpmāk, jo tās būtiski uzlabo
studentu zināšanas par Eiropas problemātikas jautājumiem, kā arī pilnveido t.s. generic un
specific competences. Kā ieguvums minams arīdzan mācību braucienu devums studentu un
pasniedzēju savstarpējās sadarbības uzlabošanai un dotais stimuls studentiem būt aktīviem un
motivētiem studiju procesā. Kā ierobežojums studiju vizīšu īstenošanai varētu būt fakultātes
ierobežotās iespējas piešėirt tam nepieciešamos finansiālos līdzekĜus.

7. Studiju programmas attīstībai izvirzīto uzdevumu, ieteikumu izpilde un
programmas stipro, vājo pušu, iespēju un draudu analīze.
Vērtējot programmas attīstību kopš akreditācijas 2003.gadā, var izdalīt vairākus virzienus, kuros ir notikušas
izmaiĦas:
Pirmkārt, studiju procesa akadēmiskā virziena pilnveidošanas jomā īpaša uzmanība ir tikusi pievērsta jaunu
docētāju un mūsdienīgi izglītotu speciālistu sagatavošanai, kas var turpināt studijas doktorantūrā un veikt gan
fundamentālā, gan lietišėā rakstura zinātniski pētnieciskos projektus.
Otrkārt, studiju procesa organizācijas jomā notiek plaša un regulāra docētāju un studentu iesaistīšana
programmas darbības izvērtēšanā un kvalitātes uzlabošanā.
Treškārt, ir novērojama programmas iesaistīšanās vairākos Eiropas Komisijas projektos, piemēram,
metodoloăiskajā Tuning projektā, Izglītības un kultūras ăenerāldirektorāta programmas ”Lifelong Learning:
horizontal Lisbon policy issues and international affairs” ietvaros īstenotajā projektā „Master Courses in European
Integration Studies - Scholarships for ENP countries& Russia” "(call EAC/I5 /2008) un citos.

Ceturtkārt, programmas saturs, prasības, kursu klāsts pēc katra akadēmiskā gada darbības
rezultātiem tiek pārskatīts un pilnveidots. Tāpat kursu lasīšanai tiek piesaistīti augsti kvalificēti
mācību spēki no Latvijas Universitātes, eksperti no Latvijas valsts un nevalstiskām institūcijām,
kā arī speciālisti no citām Latvijas un ārvalstu augstskolām un ES institūcijām.
Piektkārt, studiju programmas metodiskā puse tiek apspriesta un pilnveidota izveidotajā
programmas studiju padomē programmas studentiem sadarbībā ar nodarbinātajiem
docētājiem.
S
• Studiju
programmas
darbības
kvalitātes
nodrošināšana mācību procesā iesaistot dažādu
zinātĦu nozaru speciālistus gan no Latvijas, gan
ārvalstīm;
• Maăistra programmas starpdisciplinārā ievirze,
interaktīvo studiju metožu izmantošana gan
individuālo, gan grupu mācību un pētniecisko
projektu izstrādāšana mācību ietvaros;
• Studiju programma ir saistīta ar daudzu Latvijas
Universitātes zinātnisko struktūru pētniecisko
darbību. Programmas absolventi, kas vēlas
darboties akadēmiskajā vidē, veiksmīgi turpina
studijas doktorantūrā tiesību, ekonomikas, vadības
un politikas zinātnēs
• Studentiem ir plašas iespējas piedalīties dažādos
mācību semināros ārpus Latvijas un klātienē
iepazīties ar Eiropas institūciju darbību;
• Intereses
par
Eiropas
studiju
programmu
palielināšanos ārvalstu studentu vidū;
• Pēctēcības īstenošana mācību spēkos, kam
pievienojas
Eiropas
studiju
absolventi
kā
programmas pasniedzēji – doktoranti.
• Programmas studentiem nodrošināta iespēja apgūt
franču valodu.
• Eiropas studiju padome, kurā līdzdarbojas
pasniedzēji un programmas studenti.
• Administratīvais
personāls
(t.i.
programmas
lietvedis/koordinators) ir ar augstāko izglītību
(bakalaurs) un svešvalodu zināšanām, kas palīdz
īstenot programmas starptautisko ievirzi.

•

•
•
•
•

V
Atsevišėu
priekšmetu
uztveres
grūtības
(piemēram, ekonomikas priekšmetu apguve
studentiem, kas sociālo zinātĦu bakalaura grādu
ieguvuši politikas vai tiesību zinātnēs);
Studiju vizītes pilnā apmērā tikai daĜai studentu;
Speciālistu Eiropas integrācijas jautājumos ar
doktora grādu un docētāju trūkums Latvijā;
Programma studentiem nepiedāvā budžeta vietas.
Tādu
faktoru
kā
mazs
atalgojums
un
nepieciešamība pēc karjeras izaugsmes ietekmē
biežu administratīvā personāla maiĦu.

I
• Īpašu nozīmi pievērst jaunu docētāju – doktorantu
sagatavošanai un iesaistīšanai zinātniskajā un
akadēmiskajā darbībā;
• Turpināt sadarboties ar ārvalstu mācību spēkiem, it
īpaši - kamēr netiek sagatavoti augstas klases
pašmāju docētāji priekšmetos, kuros ir ievērojams
Latvijas docētāju trūkums;
• Sakarā ar intereses par Eiropas studiju programmu
palielināšanos ārvalstu studentu vidū, nākotnē būtu
ieteicams pievērsties studiju procesa starptautiskas
vides veidošanai, pastiprināti piesaistot ārvalstu
ekspertus studiju darbā un piedāvājot plašākas
iespējas studentiem līdzdarboties starptautiska
rakstura konferencēs;
• Lai novērstu atsevišėu priekšmetu uztveres
grūtības,
pasniedzēji,
apmeklējot metodikas
seminārus un konsultējoties ar pieredzējušākajiem
kolēăiem partneruniversitātēs, var pilnveidot
pasniegšanas metodiku, padarot programmas
kopējo saturu uztveramu stardisciplināra rakstura
studentu auditorijai.
• Latvijas Universitātes ietvaros apvienot līdzīgu
programmas priekšmetu pasniegšanu ar citām
sociālo zinātĦu bloka programmām;
• Piedalīties EK projektu konkursos par stipendiju
piešėiršanu studentiem studijām Eiropas studiju
programmā Latvijā.

•
•
•
•

D
Turpmāka Latvijas reflektantu un studējošo skaita
samazināšanās;
Vispārējā ekonomikas lejupslīde valstī;
Konkurence ar citām Eiropas studiju programmām
Latvijā un citās Eiropas Savienības valstīs;
Nelabvēlīga demogrāfiskā situācija

Pielikumi

1. Studējošo skaits:
Dati uz
atskaites
gada 1.
oktobri

1. gadā imatrikulēto studentu
skaits

Studējošo skaits
pa studiju gadiem
1.

2.

Kopā
mācās

T.sk. par
maksu

Absolventu
skaits

Eksmatrikulēto
skaits
(Atbirums)

2004.

73

84

71

155

155

51

7

2005.

68

59

63

122

122

61

13

2006.

49

51

55

106

106

58

12

2007.

44

33

35

68

68

44

10

2008.

35

30

27

57

57

32

5

2. Studējošo un absolventu aptaujas
Aptauja par studiju programmu:
aptaujāto studentu skaits sadalījumā pa
studiju gadiem

Aptauja par studiju
kursiem: aptaujāto
studiju kursu skaits

Absolventu aptauja:
aptaujāto absolventu
2
skaits

2005./2006.

1.
45

2.
49

19

52

2006./2007.

32

35

17

39

2007./2008.

-

21

8

27

3. Akadēmiskā personāla sastāvs (dati par LU ievēlēto personālu uz atskaites gada 1. oktobri):
Amats, grāds

2005.

2007.
4

2008.
4

1

2

2

2

1

1

1

1

13

11

9

9

6

7

5

4

7

4

4

5

-

-

-

-

-

2

2

2

-

-

-

-

-

2

-

2

-

-

17

16

9 (dati kopā ar
pieaicinātajiem
profesoriem)

Profesori
Asociētie profesori
Docenti
Lektori:
t.sk:

2006.
3

ar doktora grādu
ar maăistra grādu
citi*

Asistenti:
t.sk: ar doktora grādu
ar maăistra grādu

citi*
Akadēmiskais personāls
24
KOPĀ
* Ar augstāko izglītību (profesionālo studiju programmām)

16

4. Pieaicinātie mācībspēki (viesprofesori, viesdocenti, vieslektori) (dati uz atskaites gada 1. oktobri)
Amats
Viesprofesori
Viesdocenti
Vieslektori:
Studiju kursu docētāji
(stundu pasniedzēji)
t.sk:
ar doktora
grādu
ar maăistra grādu
citi*

2005.

2006.

2007.

2008.

6

8

7

6

-

-

-

-

6

7

5

5

8

11

10

9

5

5

6

4

3

6

4

5

-

-

-

-

26

22

20

Pieaicinātie
20
mācībspēki KOPĀ
* Ar augstāko izglītību (profesionālo studiju programmām)
5. Akadēmiskā personāla profesionālā izaugsme:

2

Aizpilda gadā, kad ir veikta absolventu aptauja.

2008.

2005.

2006.

2007.

4

4

5

4

-

-

-

-

6

5

8

5

-

-

-

-

Studē doktorantūrā
Ieguvuši doktora grādu
Apguvuši
profesionālās
pilnveides programmu
Akadēmiskajā
atvaĜinājumā

6. Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība:

Dalība
pētnieciskos,
akadēmiskos un citos projektos
(projektu skaits)
Dalība
zinātniskās
konferencēs (konferenču skaits)
Pārskata
gada
laikā
tapušo publikāciju skaits
Studējošo
iesaiste
pētnieciskos projektos (studējošo
skaits)

2005.

2006.

2007.

2008.

8

9

6

7

6

7

5

7

7

5

6

8

6

4

5

4

7. Starptautiskā mācībspēku un studējošo apmaiĦa:
Skaits pa akadēmiskajiem gadiem

Valsts

2005./2006.

2006./2007.

2007./2008.

1

1

1

Mācībspēku
apmaiĦa

No Latvijas
uz ārvalsti

No ārvalsts
uz Latviju

Norvēăija
Spānija
Vācija
Šveice
Lielbritānija
Norvēăija
Itālija
Lielbritānija
ASV
BeĜăija
Holande
Vācija

1

1
2
1

2

2

1
1
1
1
3
1
1
1
1
2
-

Lietuva
Somija
Vācija
Itālija
ASV
Kipra
Moldova
Francija

1
1
2
1
2

1
2
1
1
1
1
5

1
3
1

Studējošo
apmaiĦa
No Latvijas
uz ārvalsti
No ārvalsts
uz Latviju

Lietuva
Polija
Vācija

3
3
4

4
2
3

3
4
3
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