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1. Studiju programmas „Profesionālās izglītības skolotājs” mērėi

un uzdevumi pēc programmas apguves iegūstamie studiju
rezultāti – zināšanu prasmju un attieksmju formā
Mērėis:
Sagatavot 1.līmeĦa profesionālās augstākās izglītības kvalifikācijai atbilstošus
pedagogus profesionālās izglītības iestādēm un profesionālās ievirzes izglītības vai
interešu izglītības centriem.

Uzdevumi:
1. Nodrošināt iespējas profesionālās izglītības sistēmā strādājošiem pedagogiem iegūt
kvalitatīvu 1.līmeĦa augstāko profesionālo izglītību, studiju procesā izmantojot
jaunākās zinātniskās atziĦas.
2. Pilnveidot studentu profesionālo kompetenci, apgūstot profesionālās izglītības
skolotājam nepieciešamās teorētiskās zināšanas un praktiskā iemaĦas darbam ar
dažāda vecuma audzēkĦiem.
3. Palīdzēt studentiem apgūt profesionālās izglītības darba teorijas, metodes, darba
formas un aprobēt tās pedagoăiskajā praksē.
4. Attīstīt prasmes plānot, organizēt un izvērtēt mācīšanu un mācīšanos atbilstoši
darba tirgus prasībām.
5. Sekmēt studentu atbildību par savu pašizglītību un iesaistīšanos tālākizglītībā.

Paredzamie rezultāti:
Studiju programmas apguves rezultātā studenti - iegūst plašākas vispārizglītojošās zināšanas, pamatzināšanas pedagoăijā un
psiholoăijā atbilstoši profesionālās izglītības skolotāja profesijas standarta
prasībām;
- apgūst zināšanas un izpratni par profesionālās izglītības sistēmu, tās darbību,
attīstības perspektīvām;
- pilnveido speciālās prasmes profesionālās izglītības jomā; sava priekšmeta
mācīšanā un audzēkĦu mācīšanās prasmju attīstīšanā;
- attīstīt profesionālās izglītības skolotāja galvenās kompetences (zināšanu apjoms,
prasmes veidot pedagoăisko procesu un saskarsmi ar izglītojamiem), kas Ĝauj
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pilnvērtīgi darboties profesionālās izglītības sistēmā demokrātijas, ekonomikas,
komunikācijas konkurences, informācijas un kultūras dinamiskajos apstākĜos
Latvijas valsts un tās jauniešu daĜas interesēs, kuri izglītību gūst profesionālās,
specializētajās izglītības iestādēs, interešu centros vai jaunsargu vienībās;
- spēj plānot, organizēt, realizēt un izvērtēt mācīšanos atbilstoši darba tirgus
prasībām;
- prot izvēlēties demokrātiskas, mācību mērėiem atbilstošas mācību darbības
virzienus, veidojot motivējošu un personības attīstību veicinošu vidi; pielietojot
iegūtās zināšanas mācību un audzināšanas procesā; ievērojot un izvērtēt audzēkĦu
individuālās īpatnības un spējas; izstrādājot jaunas mācību programmas un
metodiskos līdzekĜus; optimizējot audzēkĦu mācību sasniegumu novērtēšanu;
sagatavojot audzēkĦus patstāvīgai dzīvei demokrātiskā sabiedrībā.
Studiju programmas mērėu un uzdevumu realizēšanas iespējas tiek analizētas
un akceptētas programmas realizēšanas procesā un ikgadējā studentu aptaujā, skolas
administrāciju informēšanā par prakses norisi. Ik gadu skolu administrācijas vērtē
studentu profesionālo izaugsmi, informējot par to studiju programmas organizatorus.
Skolotāju pedagoăiskā izglītība ir daĜa no profesionālās izglītības sistēmā strādājošo
mūžizglītošanās procesa.

2. Studiju programmas organizācija, programmas plāna

atbilstība augstskolas mērėiem un uzdevumiem; programmas
iekšējās kvalitātes mehānisma darbība
Studiju darbu programmā reglamentē:
-

Latvijas Valsts Izglītības likums,

-

Augstskolu likums,

-

Latvijas Valsts Profesionālās izglītības likums;

-

LR MK Noteikumi Nr.347 „Prasības pedagogiem nepieciešamajai izglītībai un
profesionālajai kvalifikācijai”,

-

MK noteikumi Nr.773 „Profesionālās izglītības pedagogu izglītības ieguves un
profesionālās pilnveides kārtība” (18.10.2005, protokola Nr. 60 12. §).
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-

MK noteikumi Nr.141 „Noteikumi par valsts pirmā līmeĦa profesionālās
augstākas izglītības standartu” (20.03.2001.)

-

Profesijas standarts „Profesionālās izglītības skolotājs” (IZM rīkojums Nr.351,
06.06.2002., reă. Nr. PS0072)

-

LPA Satversme atbilstoši LPA Nolikumam par studijām un citiem studiju
programmu realizācijas reglamentējoši dokumenti.

Studiju programmas „Profesionālās izglītības skolotājs” iepriekšējā akreditācija
notika 2002.gadā jūlijā un akreditācijas komisijas 2002.gada 25.septembra lēmums
bija Nr.587, studiju programmu „Profesionālās izglītības skolotājs” akreditēt līdz
2008.gada 31.decembrim.
Akreditācijas komisijas eksperti atzīmēja programmas nepieciešamību, tās
realizācijas iespējas LPA, kā arī studiju programmas realizācijas kvalitāti: koleăiālās
saskarsmes vienotību ar augstu profesionālu prasīguma līmeni.
Novērtēšanas komisijas ziĦojumā par Liepājas Pedagoăijas akadēmijas 1.līmeĦa
augstākās profesionālās izglītības studiju programmu „Profesionālās izglītības
skolotājs” atzīmēti studiju programmas īstenošanai pozitīvie faktori, kā arī doti daži
ierosinājumi turpmākai darbībai.( skat.1.tabulu)
1.tabula
Novērtēšanas komisijas ierosinājumi un risinājumi

Ierosinājumi

Risinājumi

1. Programmas saturs būtu nedaudz Ieviests

kurss

„Mācību

metodiskie

pilnveidojams, iekĜaujot tajā teorētiskos līdzekĜi”, kurā tiek apgūti:
kursus par izglītības programmu un galvenie
mācību līdzekĜu veidošanu.

pamatprincipi

izglītības

programmu veidošanai un mācību līdzekĜu
veidošanas

teorētiskās

pamatnostādnes,

prasības. Tā rezultātā studējošie izstrādā
mācību līdzekli vai programmu savā
mācāmajā priekšmetā.
Šis darbs noris jau vairāku gadu garumā
un skolu administrācijas pārstāvji, rakstot
atsauces

par

studentu

pedagoăisko

kompetenču izaugsmi, atzinīgi novērtē šo
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darba formu.
2.

Nepieciešama

lielāka

precizitāte, Studentu iepriekšējās izglītības līmenis ir

veidojot studiju moduĜus, lai diferencētu dažāds

(vidējā,

studiju saturu studentiem ar augstāko augstākā
nepedagoăisko

izglītību

un

profesionālo izglītību.

vidējo nebija

vidējā

izglītība).
iekĜautas

profesionālā,

Izglītības

saturā

pedagoăijas

un

psiholoăijas studijas, tāpēc uzskatījām par
lietderīgu,

studējot

studentiem

1.kursā,

gūt

visiem

pamatzināšanas

pedagoăijā, psiholoăijā un citos studiju
kursos, kuru apguve dod tiesības izsniegt
sertifikātu,

kas

apliecina

personas

pedagoăisko izglītību saskaĦā ar Ministru
kabinetu

2005.gada

noteikumiem

Nr.773

18.oktobra
„Profesionālās

izglītības pedagogu izglītības ieguves un
profesionālās pilnveides kārtība”. Pēc
1.kursa

beigšanas

turpināt

vai

programmā

students

izvēlas

neturpināt

studijas

„Profesionālās

izglītības

skolotājs”. Praksē lielākā daĜa studentu
studijas turpina.
3.Būtu

vēlama

mācībspēku

lielāka 1. Katru gadu visi studenti saĦem

iniciatīva izveidot lekciju materiālus, kas informatīvu
atvieglotu studentiem organizēt savu studiju
studiju darbu.

materiālu

„Palīglīdzeklis

programmas

„Profesionālās

izglītības skolotājs” apguvei”, kurš sniedz
ziĦas par:
-

profesijas

standartu

„Profesionālās

izglītības skolotājs”;
- visu studiju kursu saturu, patstāvīgā
darba prasībām, zināšanu novērtēšanu
katrā

studiju

kursā,

kā

arī

par

izmantojamo literatūru;
- semestra, projekta

un kvalifikācijas
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darba izveidi, prasībām (sniegts šō darbu
raksturojums);
- pedagoăiskās prakses uzdevumiem.
2. Studiju procesa laikā docētāji sniedz
papildus materiālus studiju kursa apguvei.
3. Docētājs R.Rubīns ir sagatavojis un
izdevis 3 mācību grāmatas studentiem,
kurās realizējas starppriekšmetu saikne
(Filosofija, vēsture, pedagoăijas vēsture,
estētika, kultūra).
4. Studiju procesā izmantojam RTU
sagatavotos materiālus, kuri ir paredzēti
tieši šai programmai.
5. Studiju procesā tiek izmantoti studentu,
docētāju vadībā izstrādātie materiāli.
4. Būtu ieteicams noslēgt līgumu ar Ir
augstskolām,

kas

īsteno

noslēgts

līgums

ar

Latvijas

radniecīgas Lauksaimniecības universitāti.

studiju programmas, kas nodrošinātu
studentiem turpināt studijas programmas
darbības pārtraukšanas gadījumā.
5. Ir risināms jautājums par studiju
turpināšanas
profesionālās

iespējām

otrā

augstākās

līmeĦa
izglītības

1)

profesionālo

skolotājs”,

ieguvei

turpināt

programmās.

akadēmiskajās

studiju

augstāko

izglītību

studiju

programmā „Profesionālās izglītības

programmās piektā līmeĦa kvalifikācijas
vai

1.līmeĦa

Iegūstot

absolvents

studijas

ir

LPA

Latvijas

augstskolā,

Ministru

kabineta

tiesīgs

vai

citā

atbilstoši
noteikumiem

Nr.932 ”Studiju uzsākšanas kārtība
vēlākos studiju posmos”.
2)

Paredzēta turpmākā programmas

attīstības

iespēja,

izstrādājot

2.līmeĦa

augstākās

profesionālās

izglītības

programmu

5.līmeĦa
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kvalifikācijas

ieguvei.

Studiju

programmas izstrāde un licenzēšana
plānota 2009.gadā.

Studiju programma „Profesionālās izglītības skolotājs” tiek realizēta Liepājas
Pedagoăijas akadēmijā (LPA), sadarbojoties Pieaugušo izglītības nodaĜai un
Pedagoăijas katedrai. Darbības pamatā ir demokrātiskuma princips, tas nozīmē, ka
visi studiju procesā iesaistītie – studenti, docētāji, kā arī studentu pedagoăiskās
prakses vadītāji viĦu darba vietās - sadarbojas programmas mērėa un uzdevumu
realizācijā. Sociālo partneru līdzdalība studiju programmas īstenošanā veicina:
1) studenta zinātniskā darba tēmas izvēles saistību ar LPA katedru docētāju un skolas
zinātniskās darbības virzienu;
2) pedagoăiskās prakses nodrošinājumu skolā .
Tādējādi tiek panākta LPA un izglītības iestādes radoša sadarbība, jo skolas ir
ieinteresētas studentu profesionālajā izaugsmē un līdzatbildīgas tajā. Tas sekmē
studenta – skolotāja patstāvību un spēju dzīvot un strādāt demokrātiskā sabiedrībā. Šī
principa realizāciju nodrošina akadēmiskā personāla un studentu lietišėās labvēlīgās
savstarpējās attiecības.
2007./2008.studiju gadā ieviesta Kvalitātes vadības sistēma(KVS) atbilstoši ISO
9001 standartam, kas atbalsta kvalitātes nodrošinājumu studiju programmā. KVS
ietvaros ir identificēti un elektroniskā formā apkopoti iekšējie normatīvie dokumenti,
izveidoti veidlapu, procedūru un saistošo ārējo dokumentu reăistri. Studiju procesa
norisi un izmaiĦas (ja tādas ir nepieciešamas) studiju programmā izstrādā un
apstiprina vairākos LPA iekšējās struktūras līmeĦos atbilstoši KVS prasībām.
Programmas iekšējā kvalitātes izvērtēšana notiek katru gadu, apkopojot studiju
gada laikā iegūto informāciju anketēšanas rezultātā, sarunās ar studentiem un studiju
kursu docētājiem.
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3. Programmas lekciju kursu, praktisko nodarbību, semināru un

citu studiju pasākumu apraksta anotācija. Programmas
obligāto daĜu – A, obligātās izvēles daĜu – B un brīvās izvēles
daĜu – C apjomu, norādot programmas sastāvdaĜu studiju
rezultātus
Atskaites periodā studiju programmas saturā būtisku izmaiĦu nav, ir precizēti
dažu studiju kursu nosaukumi, saturs un iekĜauti jauni studiju kursi atbilstoši Ministru
kabinetu noteikumiem Nr. 347 „Prasības pedagogiem nepieciešamai izglītībai un
profesionālajai kvalifikācijai” un Profesionālās izglītības skolotāja profesijas
standartam (skatīt 2.tabulu). Visas izmaiĦas virzītas uz studiju procesa optimizāciju –
atsevišėu studiju kursu satura un patstāvīgā darba precizēšanu, saskaĦojot tos ar
citiem kursiem, tādējādi, nodrošinot vienotu loăisku saistību un pēctecību starp
dažādiem studiju kursiem.
2. tabula
2002./2003.st.gada tipveida plāns

2007./2008.st.gada tipveida plāns

ANO Cilvēktiesību deklarācija un Bērna Bērna tiesību aizsardzība
tiesību konvencija
Darba likumdošana

Darba tiesiskās attiecības
Projektu vadīšana un izstrāde

Projekts kā mācīšanās metode

IekĜauts programmā Didaktika
Lietišėā etiėete

Brīvā izvēle (C daĜa) 2 KRP

MK noteikumi Nr.141 „Noteikumi par
valsts

pirmā

augstākas

līmeĦa

profesionālās

izglītības

standartu”

(20.03.2001.) neparedz Brīvo izvēli.
Integrēts

Kvalifikācijas

eksāmens

pedagoăijā un psiholoăijā
Studiju ilgums 2 gadi

Studiju

ilgums

2,5

gadi

atbilstoši

Augstskolas likumam, kas paredz, ka
nepilna laika studijās gadā ir mazāk nekā
40 KRP.
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Arodpedagoăija

IekĜauts

programmā

Profesionālās

izglītības sistēmas attīstība
Aktualitātes pedagoăiskajā procesā
Mākslas pedagoăija
Inovācijas izglītībā

Inovācijas profesionālās izglītība sistēmā;
Aktualitātes pedagoăiskajā procesā

1.līmeĦa augstākās profesionālās izglītības
izglītības skolotājs” ir plānota 80 KRP

studiju programma „Profesionālās

apjomā. Studiju programmas Obligātie

studiju kursi (A daĜa) ietver:
- vispārizglītojošos studiju kursus 16 KRP apjomā;
- nozares teorētiskos pamatkursus 25 KRP, pedagoăijas un psiholoăijas kursus;
- informācijas tehnoloăijas kursus 4 KRP,
Ierobežotās izvēles kursus (B daĜa) ietver:
- nozares specializācijas kursus 11 KRP. Studiju kursi vērsti uz darba specifikas
apguvi profesionālās izglītības iestādēs. Šo kursu apguve dod studentiem zināšanas
profesijas teorētiskajos pamatos un veido profesionālās iemaĦas.
Sevišėa nozīme ir pedagoăiskajai praksei, kurā teorētiskās zināšanas rod
praktisko pielietojamību. Prakses apjoms – 16 KRP. Prakses laikā studenti
profesionāli vēro, analizē kolēău darbu, paši vada stundas vai nodarbības, izstrādā
metodiskos materiālus savā mācību priekšmetā. Studiju laikā studenti 1.kursā izstrādā
un aizstāv semestra darbu un projekta darbu, 3.kursā - kvalifikācijas darbu. LPA ir
izstrādātas vienotas prasības studiju darbu, kvalifikācijas darbu izstrādei un
noformēšanai.
Lekciju, praktisko nodarbību un patstāvīgā darba īpatsvars ir saglabāts
atbilstoši LPA noteiktajām normām.

Prasības kvalifikācijas ieguvei (saskaĦots ar diploma pielikuma 4.2. punktu):
apgūt zināšanas un prasmes pedagoăijā un psiholoăijā un prast saistīt mācību
procesa teorētisko un praktisko daĜu, teoriju un praktisko darbību nozarē, veidojot
mūsdienīgu izglītības programmu un metodisko materiālu; zināt un ievērot
pedagoga profesionālās ētikas normas; gūt zināšanas un prasmes izglītojamo
sagatavošanā patstāvīgai dzīvei demokrātiskā sabiedrībā; apzināt darba tirgus
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prasības, tās saistīt ar mācību programmām; sadarboties ar darba devējiem
profesionālajā jomā; students teorētiskās zināšanas un savu darba pieredzi apkopo
kvalifikācijas darba pētāmajā problēmā.

4. Vērtēšanas sistēma (vērtēšanas metožu izvēles pamatojums un
rezultātu analīze)
Atbilstoši izvirzītajiem programmas mērėiem un uzdevumiem, kā arī studiju
kursu mērėiem un uzdevumiem ir noteikts prasību kopums izglītības sasniegumu
vērtēšanai, ar kuru studenti tiek iepazīstināti, uzsākot attiecīgo studiju kursu.
Vērtēšanas metodes ir ciešā kopsakarā ar studiju metodēm un formām. Tiek
izmantota komunikatīvā sistēma, kas paredz pakāpenisku gala vērtējumu veidošanos
no vairākiem viena semestra laikā izstrādātiem studentu darbiem (studentu patstāvīgā
darba kontroli un vērtējumu; studentu aktivitāti un zināšanas semināros; kontroldarbu
izpildi). Līdz ar to tiek vērtētas studentu intelektuālās un profesionālās kompetences,
panākta teorijas un prakses vienotība, veicināta profesionālā izaugsme.
LPA ir apstiprināti vairāki dokumenti, kas uzlabo vērtēšanas sistēmu:
•

Bakalaura darbu, diplomdarbu, kvalifikācijas darbu vērtēšanas kritēriji (studiju
padome 2005.gada 12.decembris, protokols Nr.4);

•

Noteikumi par studiju kursa pārbaudījumiem (Senāta sēde 2007.gada 23.aprīlī,
protokols Nr.9);

•

Noteikumi par gala pārbaudījumiem un Valsts pārbaudījumiem (Senāta sēdē
2007.gada 23.aprīlī, protokols Nr.9);

•

Nolikums par studijām (Senāta sēdē 2007.gada 23.aprīlī, protokols Nr.9);

•

Par studiju kursa pārbaudījuma formas „ieskaite” vērtēšanu. Vērtēšana,
izmantojot 10 ballu sistēmu. (Rektora rīkojums Nr.98-v, 08.11.2007.).

Pārbaudījumu organizācijā tiek izmantotas dažādas metodes: projekti, grupu darbi,
miniprojekti, referāti, esejas, situāciju risinājumi.
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5. Programmas praktiskā īstenošana
(studiju metodes un formas, akadēmiskā personāla pētniecības
darbība un tā ietekme uz studiju darbu, studējošo iesaistīšana
pētniecības projektos)
Uzsākot studijas, studenti saĦem maksimāli pilnīgu informāciju par
programmas norisi, mērėiem, uzdevumiem, saturu. Īpaša vērība tiek pievērsta
profesionālās izglītības skolotāja profesijas standartam, tā satura apguvei studiju
procesā.
Visu studiju programmas kursu apguve notiek lekcijās, semināros,
praktiskajos darbos, projekta darbos, praksēs utt.
Studiju procesā nozīmīgs ir studentu patstāvīgais darbs. 2006./2007.studiju
gadā

studentu aptaujas rezultāti liecināja, ka 96,3% studentu pozitīvi novērtē

patstāvīgā darba apjomu. Patstāvīgā darba veikšanai 79,6% studentu izmanto dažādas
bibliotēkas, 83,3% internetu, 46,3% LPA bibliotēku.
2007./2008. studiju gadā 100% visi studenti atzina, ka patstāvīgā darba apjoms ir
pietiekams, tas liecina par šī procesa sabalansētību.
Studiju plāns paredz, ka 1.studiju gada laikā studējošie raksta semestra un
projekta darbu. Šī darba veikšanai daudzi gūst pirmās iemaĦas zinātniskā darba
izstrādē. Beidzot 1.kursu, students aizstāv projekta darbu. Kvalifikācijas darba, kuru
aizstāv 3.kursā, izstrāde un aizstāvēšana apliecina studentu prasmes un iemaĦas
zinātniskā darba veikšanā. Studentu projektu un kvalifikācijas darbu tematika
sasaucas ar studentu darba vietu, zinātnisko un praktisko darbu tēmu izstrādēm, pašu
studentu vēlmēm un ir saskaĦotas ar LPA docētāju zinātniskajiem pētījumiem.
Studentu kvalifikācijas darbu tēmas ir saskaĦotas un apstiprinātas Pedagoăijas
katedrā, tās akceptē arī darba devēji izglītības iestādēs.

18

6. Programmas perspektīvais novērtējums

6.1. Atbilstība profesionālās izglītības profesijas standartam; atbilstība
profesijas standartam

Studiju programmā ietvertie studiju kursi nodrošina profesionālās izglītības
skolotāja profesijas standartā iekĜauto zināšanu apguvi, uz kā pamata

attīstītās

studējošo prasmes un iemaĦas, veidotas attieksmes un radošās darbības pieredze
profesijas standartā minēto pienākumu un uzdevumu kompetentai izpildei. LPA
studiju programmas „Profesionālās izglītības skolotājs” studiju kursu atbilstību
profesijas standarta prasībām skatīt 3. tabulā.
3.tabula
Studiju programmas satura atbilstība studiju programmas „Profesionālās
izglītības skolotājs” profesijas standartam.

- Pedagoăijas teoriju vēsture

priekšmets un kategorijas

Pielietojums

Vispārējās pedagoăijas

Zināšanu līmenis
Izpratne

LPA studiju programmā
zināšanas nodrošinošie
studiju kursi

Priekšstati

Profesijas standartā
norādītās zināšanas

+

- Vispārīgā pedagoăija
- Audzināšanas teorija un
metodika

Pedagoăijas pētniecības
metodes
Profesionālās izglītības
sistēma, tās attīstības
tendences

-

Pedagoăisko

pētījumu

+

izglītības

+

metodoloăija
-

Profesionālās

sistēmas
-

Inovācijas

profesionālās

izglītības sistēmā
Audzināšanas darba specifika
profesionālās izglītības

- Audzināšanas darba teorija
un metodika

+
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iestādēs

-

Profesionālās

izglītības

sistēma kā sociāla institūcija

AudzēkĦu darbības
stimulēšanas un korekcijas
metodes

- Didaktika
- Audzināšanas teorija un

+

metodika
- Pedagoăiskā psiholoăija
- Konfliktoloăija
-

Saskarsmes

un

sociālā

psiholoăija
Mācību vide.
Mācību process un tā

- Didaktika

+

- Vadības psiholoăija

komponenti
Mācīšanās darbības
mehānisms

- Didaktika
- Aktualitātes pedagoăiskajā

+

procesā
Mācību sasniegumu
vērtēšanas tehnoloăijas
Darba tirgus. Darba attiecību
teorijas

- Didaktika

+

- Izglītības kvalitāte
-

Profesionālās

izglītības

sistēmas attīstība

+

- Ekonomijas teorijas pamati
-

Projektu

vadīšana

un

izstrāde
Socioloăiskā informācija

- Ievads socioloăija

Politoloăijas jautājumi

- Politoloăija

Profesionālās izglītības

-

+
+

Profesionālās

izglītības

iestāde kā sociāla organizācija sistēma kā sociāla institūcija
-

Inovācijas

+

profesionālās

izglītības sistēmā
Personības attīstība
likumsakarības

- Vispārīgā un personības

+

psiholoăija
- Attīstības psiholoăija

Skolotāja profesionālā ētika

- Skolotāja darba ētika un

+
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etiėete
Darba drošība, darba

- Ekonomijas teorijas pamati

aizsardzība

- Darba tiesiskās aktualitātes

+

- UzĦēmējdarbības pamati
Mācību materiālu gatavošana

- Informācijas tehnoloăijas

+

WINDOWS vidē, izmantojot
teksta redaktoru WORD
Profesijas standartā
norādītās kopīgās prasmes
profesijā
Pielietot pedagoăijas teoriju
mācību procesā

- Didaktika

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

- Audzināšanas teorija un
metodika
- Prakse

Izmantot vienotu

- Izglītības kvalitāte

starppriekšmetu pieeju mācību - Didaktika
procesā, norādot uz sava
mācāmā priekšmeta saistību

- Aktualitātes pedagoăiskajā
procesā

ar citiem mācību
priekšmetiem
Izmantot informācijas
tehnoloăijas mācību procesā
Sagatavot izglītojamos
patstāvīgai dzīvei
demokrātiskā sabiedrībā

- Informācijas tehnoloăijas
- Prakse
- Valodas kultūra
- Bērnu tiesību aizsardzība
- Lietišėā etiėete
- Psiholoăija

Veidot mācību metodiskos
materiālus

- Mācību metodiskie līdzekĜi
- Estētika

Profesijas standartā
norādītās specifiskās
prasmes profesijā
Apzināt darba tirgus prasības

- UzĦēmējdarbības pamati

noteiktajā profesijā un prast

- Vadībzinības psiholoăija
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tās saistīt ar mācību procesu
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Visi studiju kursi + prakse

+

+

- Vispārīgā un personības

+

+

- Didaktika

+

+

Analizēt vērtēšanas rezultātus

- Izglītības kvalitāte

+

+

un nepieciešamības gadījumā

- Didaktika

mainīt mācīšanas/ mācīšanās

- Prakse

Sadarboties ar darba devējiem

- UzĦēmējdarbības pamati

profesionālajā jomā

- Saskarsmes psiholoăija

Piedalīties izglītības

- Didaktika

programmas izstrādē

- Mācību metodiskie līdzekĜi

Formulēt konkrētos mācību

- Didaktika

mērėus, balstoties uz

- UzĦēmējdarbības pamati

izglītības programmas

-

mērėiem un darba tirgus

Projektu

vadīšana

un

izstrāde

prasībām
Izstrādāt priekšmetu
programmas
Plānot, organizēt un izvērtēt
mācīšanu un mācīšanos

- Didaktika
- Mācību metodiskie līdzekĜi
- Didaktika
- Izglītības kvalitāte

Izvēlēties mācību mērėiem

- Didaktika

atbilstošas mācību metodes

- Vadības psiholoăija

Veidot motivējošu un
personību veidojošu mācību

- Pedagoăiskā psiholoăija
- Vispārīgā pedagoăija

vidi
Saistīt mācību procesa
teorētisko un praktisko daĜu,
teoriju ar praktisko darbību
nozarē
Analizēt un izvērtēt
izglītojamo (pusaudžu un
pieaugušo) individuālās

psiholoăija
- Bērna tiesību aizsardzība

īpatnības un spējas
Izmantot mācību mērėiem
atbilstošas vērtēšanas metodes

metodes
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Profesijas standartā
norādītās vispārējās
prasmes/ spējas
Komunikatīvā prasme. Strādāt -

Saskarsmes

komandā

psiholoăija

Veikt darbu patstāvīgi un spēt

- Didaktika

un

sociālā

pieĦemt nepieciešamos

- Vadības psiholoăija

lēmumus

- Vispārīgā pedagoăija

Lietot informācijas

- Informācijas tehnoloăijas

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

meklēšanas un atlases
tehnoloăijas
Spēt argumentēt savu viedokli - Valodas kultūra
- Lietišėā etiėete
- Skolotāja darba ētika un

Ievērot pedagoga
profesionālās ētikas normas

etiėete

Ievērot darba higiēnas un

- Bērna tiesību aizsardzība

drošības prasības

Lai noskaidrotu dinamiku studiju procesā un konstatētu, kādi ir plānoto darbību
konkrētie rezultāti kā arī gūtu objektīvāku vērtējumu par studentu studiju procesā
gūtajām zināšanām, prasmēm, iemaĦām, to atbilstību profesijas standartam,
2007./2008.studiju gada noslēgumā 2.kursa studenti veica savu pašvērtējumu (skatīt
4.tabulu).
4.tabula
2.kursa studentu profesionālās kompetences atbilstoši profesijas standartam
Profesionālās izglītības skolotājs (studentu pašvērtējums, vidējie rādītāji no 1-10
ballēs)
Zināšanas

Pienākumu un
uzdevumu
izpratne, veikšana

Prasmes
Kopīgās prasmes Specifiskās
profesijā
prasmes
profesijā

Vispārējās
prasmes/ spējas

Uzsākot
studijas

2.kursā

Uzsākot
studijas

2.kursā

Uzsākot
studijas

2.kursā

Uzsākot
studijas

2.kursā

Uzsākot
studijas

2.kursā

5,7

7,8

5,8

7,9

6,1

7,9

6

8

6,1

8,2
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ĥemot vērā studentu Ĝoti paškritisko attieksmi pret sevi, šis vērtējums objektīvi
parāda studiju procesā sasniegtos rezultātus un studentu izpratni par savām
profesionālajām kompetencēm.
LPA

1.līmeĦa

augstākās

profesionālās

izglītības

studiju

programma

„Profesionālās izglītības skolotājs”, ir izveidota sadarbojoties Dānijas arodizglītības
centram – Institūts DEL (Kopenhāgenā) un vienam no Somijas arodpedagoăijas
centriem – Jivaskulas Politehniskā institūta profesionālās izglītības skolotāju
sagatavošanas programmām un Latvijas augstskolām – Liepājas Pedagoăijas
akadēmija, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvijas Lauksaimniecības universitāte,
Rēzeknes augstskola un Rīgas Pedagoăijas un izglītības vadības augstskola.
Šo programmu saturu pamatnostādnes ir līdzīgas, tomēr ir atšėirības programmas
darbības principos starp Dānijas, Somijas un Latvijas augstskolām pastāv.
Dānijā un Somijā, lai persona sāktu strādāt profesionālās mācību iestādēs par
skolotāju, ir stingras sākotnējās prasības: vispirms jāiegūst augstākā izglītība
attiecīgajā nozarē, 5 gadi jānostrādā ražošanā un tad, - pēc uzĦemšanas profesionālajā
skolā par stažieri, jāapgūst arodpedagoăijas pamatizglītības programma 1- 2 gadu
garumā.
Salīdzinot Dānijas un Somijas profesionālās izglītības skolotāju sagatavošanas
programmas ar LPA programmu, jāsecina, ka tās saturiski ir Ĝoti tuvas, bet ir dažas
atšėirības:
-

LPA programmā lielāka vērība vērsta uz vispusīgāku zināšanu apguvi, jo
programma (LPA tāpat kā citās Latvijas augstskolās) paredz uzĦemt studijām
arī personas ar vidējo vai vidējo profesionālo izglītību;

-

LPA studiju programma sastāv no A daĜas ( Obligātie studiju kursi) un B daĜas
(Ierobežotās izvēles kursi), bet Somijā un Dānijā šīs programmas sastāv no
tematiskajiem blokiem (moduĜiem), kuros studiju kursi izdalīti netiek.
Students pats izvēlas laiku, kad konkrēto moduli apgūst. Somijā un Dānijā
studijas augstskolā ik pāris nedēĜas mijas ar praksi profesionālajā skolā.
Analizējot Somijas un Dānijas studiju programmas, izkristalizējas studiju
modelis, kas ir līdzīgs LPA modelim teorija- prakse- teorija.

-

Studentu zināšanas LPA tiek vērtētas 10 ballu skalā (gan eksāmeni, gan
ieskaites), turpretī ārzemēs plaši izmanto portfolio metodi (visu materiālu
apkopojums mapēs). Studijas beidzot, students kārto prakses eksāmenu un
aizstāv noslēguma projektu. Vērtējums: „ieskaitīts, „neieskaitīts”.”
24

-

Latvijā par studijām maksā studenti, Dānijā - valsts.

-

Latvijā šī studiju programma tiek īstenota kādā no augstskolām, Dānijā – tas
ir speciāls moderns institūts DEL, kura uzdevums ir sagatavot profesionālus
kadrus profesionālām izglītības iestādēm.

-

Kopīgais – visās salīdzināmajās augstskolās studenti saĦem dokumentu par
attiecīgās kvalifikācijas ieguvi.

6.2.

Darba devēju aptaujas par absolventu nodarbinātību
nākamajiem sešiem gadiem

Darba devēju aptauja notika 2007./2008.st.gadā. Aptaujai atsaucās sešas
profesionālās izglītības iestādes ( 48.AVS, 31.AVS, 78.AVS, Kuldīgas, Limbažu un
Liepājas Mūzikas skolu administrācijas.) Šo iestāžu pedagogi ir studiju programmas
absolventi. Anketās skolu administrāciju pārstāvji atzīmē absolventu profesionālo
izaugsmi, bet paši absolventi izsaka vēlmi turpināt studijas bakalaura līmenī.
Darba devēju aptaujas kopsavilkums:
100% visi administrāciju pārstāvji uzskata, ka:
-

skolotāji kĜuvuši pašpārliecinātāki, zinošāki un atvērtāki jaunām inovācijām;

-

uzlabojuši savas zināšanas pedagoăijā un psiholoăijā, kas dod iespēju labāk
izprast audzēkĦus;

-

kvalitatīvāk risina konfliktsituācijas;

-

prot izstrādāt metodiskos materiālus;

-

padziĜinājuši prasmes datora un interneta lietošanā, kas, savukārt, Ĝauj
pilnvērtīgāk izmantot internetā dažādus resursus, lai uzlabotu sava mācāmā
priekšmeta metodiskos un uzskates materiālus;

-

pielieto dažādas interaktīvās mācību metodes;

-

paplašinājuši savu redzesloku.

80% skolu administrācijas pārstāvji atzīmē absolventu kvalitatīvāku darbu ar
audzēkĦu vecākiem. Negatīvu vērtējumu nebija.
Daudzās profesionālās

izglītības iestādēs notiek mācību programmu

pārstrukturēšanu, atbilstoši laika prasībām, līdz ar to rodas pedagogiem vajadzība
pārklavlificēties.
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7. Studējošie
Programmā studējošie ir motivēti studijām, par to liecina nelielais studentu
„atbirums” studiju procesā.
Studiju programmas darbības sākumā – 2002.-2004.gads studijām pieteicās arodskolu
pedagogi. Atsevišėos gadījumos studēja skolu direktori un vietnieki galvenokārt no
Kurzemes. Turpmākajos gados studējošo ăeogrāfija paplašinājās, studijas uzsāka ne
tikai kurzemnieki, bet arī vidzemnieki. Izmainījās arī skolu profili, studijām pieteicās:
Mākslas skolas, Mūzikas skolas, Sporta skolas, Liepājas Jūrniecības koledžas,
Liepājas Medicīnas skolas, Mācību centra „Kolonna”, Autoapmācības skolas, Interešu
centru vadītāji un pedagogi, Jaunsargu vadītāji.

7.1. Studējošo skaits programmā
(dati no LPA Studiju daĜas)
5.tabula
Studiju gads

Izsniegtas
apliecības/
sertifikāti

2001./2002.

Absolventu skaits
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2002./2003.

31

21

2003./2004.

43

-

2004./2005.

27

21

2005./2006.

47

36

2006./2007.

13

21

2007./2008.
Kopā

Studē pašreiz

40
161

1.kursā -10 studenti
2.kursā – 14 studenti

164

7.2. Pirmajā studiju gadā imatrikulēto skaits – 2007./2008. – 10 studenti
7.3. Absolventu skaits- 164 absolventi. Mācību iestādes no kurām studiju
programmu apguvis lielākais studentu skaits: Liepājas 48 AVS, Liepājas 31 AVS,
Liepājas Medicīnas koledža, Liepājas Jūras koledža, Skrundas, Saldus, Kuldīgas,
Ventspils AVS, kā arī Kuldīgas, Aizputes, Pāvilostas, Ogres, Valkas mūzikas skolu
pedagogi.
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7.4. Studējošo aptaujas un to analīze

Studentu aptaujas par studiju programmas norisi līdz 2006.gadam regulāri
organizēja LPA Pieaugušo

izglītības nodaĜa. Sākot ar 2006./2007.studiju gadu

studentu anketēšanu LPA centralizēti veic projektu vadītājs Atis EgliĦš-Eglītis.
Ikgadējās studentu aptaujas Ĝauj kritiski izvērtēt studiju programmas saturu un
studiju procesa kvalitāti. Aptaujas rezultāti tiek apspriesti katedras sēdē, darba grupās,
programmas direktorei individuālās sarunās ar studiju programmas realizācijā
iesaistītiem citu katedru docētājiem, kā arī studentiem.
Studējošo domas par studiju procesa organizāciju atspoguĜo 2007.gada
pavasarī veiktās aptaujas rezultātu apkopojums.
Aptaujā piedalījās trīspadsmit 1.kursa studenti un četrdesmit viens 2.kursa
students.
Svarīgākās atziĦas:
- 79,6% studenti ir pilnīgi apmierināti ar studiju programmu;
- 18,5% - daĜēji apmierināti, jo, kā atzīmē 75,5% studentu, studijas papildināja viĦu
vispārējo redzesloku;
- 66% atzīst, ka iegūtās zināšanas noderēs praktiskajā darbā;
- 43,4% atzīst, ka tiek piedāvāts interesants, iepriekšējo zināšanu papildinošs, studiju
saturs;
- domas dalās par studiju kursiem „UzĦēmējdarbības pamati” un „Ekonomijas
teorija”, jo 20,4% aptaujāto apšauba to lietderību;
- vērtējot mācībspēku darbību, 75,9% studenti dod visaugstāko novērtējumu, īpaši
izceĜot viĦu kompetenci attiecīgajā jomā – 87%, pasniegšanas stilu un vērtēšanas
objektivitāti;
- 61,1% ir pilnīgi apmierināti ar saĦemtajiem izdales materiāliem un literatūru; daĜēji
apmierināti - 35,2% studējošo;
- programmas attīstībai svarīgi bija noskaidrot studiju programmas vājās un stiprās
puses studentu skatījumā. Lielākā daĜa 42,6% nesaskatīja nepilnības, uzskatot, ka viss
ir kārtībā, bet 31,5% norādīja, ka vājo pušu nav; 5,6% atzīmēja, ka jāuzlabo telpu
iekārtojums. Rezultāti liecina, ka par studiju programmu kopumā ir pozitīvs
vērtējums;
- atbildot uz jautājumu par programmas stiprām pusēm – 71,4% atzīmēja, ka tie ir
docētāji un viĦu pedagoăiskā darbība, realizējot studiju saturu;
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- Iespējas uzlabot studiju programmu studenti saskata nepieciešamībā turpināt studijas
9,3%; 48,1% neatbildēja, jo uzskatīja, ka viss ir optimāli; 43% aptaujāto uzskatīja, ka
nepieciešams vēl pārdomāt reālās iespējas.

7.5. Absolventu aptaujas un to analīze

LPA ir sācies darbs pie absolventu iesaistīšanas studiju kvalitātes uzlabošanai,
to norisi veido projekta vadītājs Atis EgliĦš-Eglītis. Lai nodrošinātu plānveidīgu darbu
ar absolventiem un darba devējiem, LPA Senāts ir apstiprinājis darbības plānu darbam
ar absolventiem un darba devējiem. Līdz šim ir izveidots absolventu e-žurnāls „A9”,
notiek ikgadējas absolventu aptaujas kā arī tiek veidotas fokusgrupas, noskaidrojot
absolventu viedokli par LPA darbu un attīstību.
2008.gada pavasarī Pedagoăijas katedra organizēja absolventu anketēšanu,
tajā piedalījās sešu dažādu profesionālo izglītības iestāžu 35 pedagogi.
Skolu pedagogi – programmas absolventi, izvērtējot savus profesionālos
ieguvumus studējot programmā, visbiežāk sniedz šādas atbildes:
-

ieguvu jaunas zināšanas, pieredzi;

-

atklāju „mūžizglītību” un tās devumu savai dzīvei un darbam;

-

piedalījos mācīšanās procesā, kas palīdzēja sasniegt mērėus savā darbā;

-

pedagoăisko pieredzi guvu no brīnišėīgiem mācību spēkiem;

-

studiju laikā gūtās zināšanas palīdzējušas labāk izprast

pusaudžu psihi,

attīstības īpatnības;
-

paplašinājies redzesloks un izveidojusies papildus interese par atsevišėiem
studiju priekšmetiem;

-

studiju programmas apguve ir daudz devusi personīgai izaugsmei;

-

daudz ir devušas psiholoăijas studijas – vieglāk izprast savus audzēkĦus;

-

studiju periods bija absolūti nepieciešamas un nepārvērtējams ieguvums, jo no
„tīra” praktiėa (arodapmācības meistara) kĜuvu par skolotāju;

-

studiju programmas apguvi sekmēja saskarsmes un pieredzes pārĦemšana no
studiju biedriem.

Absolventu atbildes netika klasificētas, jo tad pazustu reālās situācijas izpratne.
Uz jautājumu: „Vai izglītība ir devusi personai stabilitāti darba tirgū?”, atbildes ir
sekojošas 60%- jā, 40% - dod iespēju strādāt skolā, bet ne stabilitāti darba tirgū.
Anketēšanas rezultāti liecina, ka visi absolventi ir pozitīvi novērtējuši studiju
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programmu „Profesionālās izglītības skolotājs” un savu profesionālo izaugsmi
studiju procesā.

7.6. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā

Studentu informēšana par programmas studiju procesu sākas jau uzĦemšanas
gaitā. Adaptācijas pasākumu ietvaros tiek aktivizēta 1.kursa studentu savstarpējā
iepazīšanās un informācijas padziĜināšana par studentu un mācībspēku sadarbības
iespējām.
Programmas docētāji atbalsta studentus pozitīvas studiju vides veidošanā.
Šīs programmas savdabība ir tā, ka šeit studē Ĝoti dažādu profesiju pārstāvji
(kuău kapteiĦi, mūzikas skolotāji, arodskolu visdažādāko profilu docētāji, glābšanas
dienesta darbinieki utt.) Vienojošais faktors: visiem ir nepieciešamas zināšanas,
prasmes un iemaĦas, kuras ir nepieciešamas pedagogiem. No šī viedokĜa raugoties,
tiek apspriests programmas saturs. Studentos veidojas izpratne par katra studiju kursa
lietderību. Studiju laikā izveidojas studentu līdzdalība un atbildība par studiju
rezultātu sasniegšanu.
Studenti saprot, kā studijās gūtās teorētiskās zināšanas viĦi spēs izmantot savā
pedagoăiskajā darbā. Taču studenti nepārtraukti rosina veidot LPA tādu studiju
programmu, kura Ĝautu turpināt

izglītību otrā līmeĦa augstākās profesionālās

izglītības programmā.
Studiju procesa gaitā studenti var izteikt iebildumus un ieteikumus par studiju
procesa operatīvo organizēšanu (nodarbību telpas, laiki, docētāju maiĦa utt.)

8. Programmā nodarbinātais akadēmiskais personāls

8.1. Akadēmiskā personāla skaits

Studiju programmu teorētiskos kursus realizē 20 docētāji no vairākām
katedrām: Pedagoăijas katedra, Psiholoăijas katedra, VadībzinātĦu katedra, Sociālo
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zinātĦu katedra, Mākslas un dizaina katedra, Matemātikas un informātikas katedra. 18
docētājiem pamatdarbs ir Liepājas Pedagoăijas akadēmijā. Pamatdarbavieta Liepājas
Pedagoăijas akadēmijā nav vēsturniekam Rihardam Rubīnam un IZM Profesionālās
izglītības un attīstības departamenta

vadītājam Gunāram Krustam. Precīzāku

informāciju par akadēmisko personālu skatīt pielikuma 2.punktā.
Pedagoăiskās prakses vada studentu kolēăi- kompetentākie un profesionālākie
pedagogi. Bieži vien viĦi ir šīs studiju programmas absolventi.

8.2. Akadēmiskā personāla kvalifikācija

Studiju programmā iesaistīti pieci zinātĦu doktori, kuri docē deviĦus studiju kursus,
trīspadsmit

maăistri

un divi docētāji bez zinātniskā grāda. Intelektuālais

nodrošinājums ir pietiekams, lai realizētu programmas izvirzītos mērėus un
uzdevumus. (Skatīt 6.tabulu)

6.tabula
8.3. ZinātĦu doktori un profesori

Nr.p.k.

Zinātniskais

amats

Vārds, uzvārds

Skaits

grāds
1.

ZinātĦu doktori

Docenti

Silvija Zaėe,
2
Kārlis Dobelis.
2.
ZinātĦu doktori Asociētie
Anita Līdaka,
2
profesori
Rita UkstiĦa ,
3.
ZinātĦu doktori Profesori
Alīda Samuseviča,
1
4.
Doktorantūrā
Dina Barute,
5
studē
Ilva Magazeina,
Diāna Līduma,
Vineta TrumsiĦa,
Ārijs Orlovskis
8.4. Akadēmiskā personāla atlases atjaunošanas, apmācības un attīstības politika
nākamajiem sešiem gadiem

Studiju procesa realizācijas gaitā docētāji pilnveido savu kvalifikāciju,
piedaloties gan starptautiskās, gan Latvijas mēroga konferencēs.
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Atskaites periodā vairāki docētāji ieguvuši maăistra grādu un turpina studijas
doktorantūrā: Dina Barute, Ilva Magazeina, Diāna Līduma, Vineta TrumsiĦa, Ārijs
Orlovskis.

8.5. Zinātniskie pētījumi un jaunrade

Studiju programmas „Profesionālās izglītības skolotājs” docētāju zinātnisko
pētījumu tematika ir saistīta ar pedagoăisko, psiholoăisko, sociālo problēmu
atklāsmi un risināšanu profesionālās izglītības sistēmā attiecībā uz pedagoăisko
kadru sagatavošanu. Docētāju plašāks zinātnisko publikāciju saraksts ir viĦu CV.
1.līmeĦa

augstākās

profesionālās

izglītības

programmas

studiju

un

kvalifikācijas darbu tēmas saistītas ar profesionālās izglītības sistēmai aktuāliem
jautājumiem:
1. Profesionālās izglītības iestāžu mācību procesa pilnveide.
2. Personības veidošanās aspekti.
3. Motivācijas veidošana.
4. Adaptācija skolas vidē.
5. Jaunu programmu (mācību saturs) pilnveide.
6. Mācību metodisko līdzekĜu kvalitatīvi uzlabojumi.
7. Māksliniecisko, estētisko spēju attīstīšana.
8. Konkrētas profesijas ieguves pilnveide.
9. Tēmas, kas saistītas ar dažādām dzīves negācijām, to novēršanu.
LPA respektē konkrētas skolas vēlmes sev aktuālas tēmas izstrādē – tādējādi
students dod savu radošo pienesumu skolas zinātniski metodiskajā darbā.

Docētāju nozīmīgākās aktivitātes un publikācijas saistītas ar pedagogu
profesionālo izglītošanu
Dr. math. Kārlis Dobelis izstrādājis mācību metodisko materiālu matemātikas
statistikas studiju kursa apguvei elektroniskā versijā ( www.blackboard.lv) un
izstrādāts studiju kurss „Izglītības kvalitāte”
Dr.paed. Anitas Līdakas darba tēma „Vērtībizglītība, tās realizācijas iespējas.”
Pētnieciskā materiāla prezentācija notikusi starptautiskajos izglītības projektos:
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1. ERASMUS projektā (Ungārija, Anglija, Latvija, Lietuva, Portugāle,
Slovēnija).
2. Izglītības vajadzības mainīgajā Eiropā.
3. ZiemeĜvalstu projektā „Mācīšana un mācīšanās mainīgajā Eiropā (Dānija,
Zviedrija, Latvija).
Mg.oec. Diāna Līduma studē doktorantūrā RTU Inžinierekonomikas fakultātē
starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūta. Raksts ”Применение
методов логистики предпринимательской деятельности на предприятиях
Курземского региона// International Conference Procedings: Volume 2;
Economics and Management – 2002.-Kaunas: Kaunas University of Technology –
pp.48-50
Vija Kriėe darbojas Socioloăisko pētījumu centrā, veic pasūtījuma socioloăiskos
pētījumus, iesaistot arī studentus.
Mg.paed. Ārijs Orlovskis piedalās ECMA projektā „Eiropas multikulturālā
izglītības vidē, sadarbībā ar Norvēăijas, Spānijas, Nīderlandes, Kipras kolēăiem.
Izstrādāta studiju programma un darba

materiāli kursam „Skolotāju izglītība

multikulturālā Eiropā”.
Līdzautors:
1. Es. Sabiedrība. Valsts. Rokasgrāmata pilsoniskā izglītībā. -R., 1999.
2. Mana valsts . – R., 1999.
Rihards Rubīns uzrakstījis un izdevis 3 mācību grāmatas studentiem:
„Filosofija? Zāles dvēselei” Liepāja: LiePa, 2005.- 112 lpp.
„Filosofija? Cilvēces saprāta grēksūdze” Liepāja: LiePa, 2006.- 111 lpp.
„Filosofija? Kultūras kultūra.” Liepāja: LiePa, 2007.- 110 lpp.
Dr.paed. Alīdas Samusevičas zinātniskā darba tēma „Pedagoăiskā

procesa

humanizācija: realitāte un perspektīva”. Veikts pētnieciskās tēmas teorētiskās un
praktiskās izpētes darbs skolu un augstskolu pedagoăijas jautājumos. Pētījumi
aprobēti vairāk kā 10 zinātniskajās konferencēs. Strādā vairākos izglītības
projektos.
Šai programmai nozīmīgākie:
Sorosa fonda – Latvija projekts - „Atvērtā skola”
Raksti:
1. Audzināšanas darba problēmu analīze pedagoăiskajā procesā// Pedagoăija:
teorija un prakse III. Liepāja: LiePa, 2005.-189.-195.lpp.
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2. Intelekta attīstīšanas pētījumi un iespējas// Skolotājs.-2005.-Nr.4. -52.lpp.
3. Skolotāja profesionālās identitātes veidošanās studiju procesā// Starptautiskā
konference „ Sports un izglītība 21.gs. sākumā”. Rīga: LSPA, 2003.-209.-214.lpp.
Mg.philol. Vinetas TrumsiĦas zinātniskā darba tēma „Starpkultūru izglītība
multikulturālā vidē”
Raksti:
1. Skolotāju izglītības kvalitatīvie un kvantitatīvie aspekti: tradīciju un
perspektīvas dimensijas// Pedagoăija: teorija un prakse Liepāja: LiePa, 2005.
2. Starptautiskā sadarbība pedagoăijas studijās LPA – Eiropas dimensijas un
kvalitātes aprobācijas iespēja. Liepāja: LiePA, 2005.
Dr.paed. Rita UkstiĦa, RudĦicka Z., Elme A. ĂimeĦu izglītība sociālajā
pedagoăijā.- Rīga: RaKa. 2002.-145.lpp.
Raksti:
1. Pusaudža nesekmības un sociālās vides mijsakarības.// sabiedrība, integrācija,
izglītība. Zinātnisko rakstu krājums, Rēzekne, R.A.-2007.
Eksperte sabiedrības integrācijas fonda un Eiropas Sociālā fonda finansētajā
projektā „Sociālās atstumtības riskam pakĜauto ăimeĦu Sociālās rehabilitācija”
Dr.paed. Silvijas Zaėes zinātniskā darba tēmas:
„Profesionālās

izglītības

sistēmas

pedagogu

profesionālās

kvalifikācijas

optimizācija”un „Bērna tiesību aizsardzības problēmas Latvijā”
Piedalīšanās konferencēs:
1. „Vērtībizglītība, didaktikas modeĜi, reformpedagoăija Vācijā” 2003.
2. Tālākizglītības kursi „Augstskolu didaktika” 2005.-2006.
3. Piedalīšanās starptautiskās konferencēs –Ščecinas universitātē (Polijā), Šveicē
–ANO, BeĜăijā – Ăentes universitātē Bērna tiesību aizsardzības fakultātē
1999.-2003.(studijas)- saĦemts sertifikāts.
Pēdējā publikācijas:
1. Vēsturisks ieskats sabiedrības attieksmes pret bērnu izmaiĦās. „Sociālā darba
speciālistu rokasgrāmata. Liepāja: 2007.-61.-68.lpp.
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9. Finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums
(materiāli tehniskais un metodiskais nodrošinājums)
Studiju programmas infrastruktūras nodrošinājums ir pietiekošs tās realizācijai.
Studiju programmas darbība tiek realizēta ar fizisko vai juridisko personu līdzekĜiem.
Studentiem ir iespējams izmantot studējošo kredītus.
Svarīga nozīme studijās ir LPA bibliotēkai un tās fondu nodrošinājumam.
Bibliotēkā

ir

brīvpieejas

lasītava

un

datorlasītava,

datorizēts

abonements,

elektroniskais bibliotēkas katalogs strādā integrētajā sistēmā ALISE. Bibliotēka abonē
datu bāzes LURSOFT, LETA, NAIS BSCO, Letonika u.c. Uzsākot studijas students
tiek iepazīstināts ar darba iespējām bibliotēkā, lasītavā. Šis darbs turpmāk arī
jāturpina, lai studenti un docētāji apgūtu modernās tehnoloăijas. Docētāju rīcībā ir
kodoskopi, videomagnetofoni, TV.
Profesionālajai studiju programmai pakāpeniski tiek veidots literatūras
kopums.

10. Ārējie sakari
10.1. Sadarbība ar darba devējiem
Studiju programmas direktorei ir laba sadarbība ar studentu darba devējiem –
skolu un citu izglītības iestāžu administrācijām. Darba devēji studentus nodrošina ar
prakses vietām. Prakses vadītāji ir skolu profesionālākie un kompetentākie pedagogi,
meistari. Daudzi no viĦiem ir LPA absolventi. Darba devēji piedalās Valsts
pārbaudījumu komisiju darbā.
Neatsverams palīgs studiju programmas realizācijā ir visas Kurzemes reăiona
profesionālās mācību iestādes, jo viĦu līdzdalība prakšu organizācijā un realizācijā ir
Ĝoti svarīga. Kā atzīst skolu vadītāji, sadarbība liek mobilizēties ne tikai studentiem,
bet arī citiem pedagogiem. Prasība, ka skolās studenta prakses vadītājam jābūt gan
kolēăim, gan labam biedram, praksē ir attaisnojusies – prakse noris daudz
demokrātiskākā, cilvēciskākā un savstarpējas uzticības atmosfērā.
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10.2. Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām
Turpinās sadarbība ar Latvijas augstskolām, kuras īsteno līdzīgas studiju
programmas. Sadarbība izpaužas docētāju piesaistei atsevišėu kursu īstenošanā un
studiju programmas satura salīdzināšanā.

11. Studējošo iespējas turpināt studijas citā studiju programmā vai
augstskolā
Pamatojoties uz LPA un Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU)
sadarbību studiju un pētniecības jomā, gadījumā, ja tiks pārtraukta LPA pirmā līmeĦa
profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Profesionālās izglītības
skolotājs” realizācija, otra puse (LLU) apĦemas nodrošināt studiju programmu
studentiem turpināt studiju iespējas pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības
studiju programmā „Profesionālās izglītības skolotājs”.
Studiju procesa laikā, docētāji rosina studentus turpināt izglītību, neapstāties
pie sasniegtā – iegūtās pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības, bet turpināt
izglītību.
Studentiem ir iespēja turpināt studijas otrā līmeĦa augstākās profesionālās
izglītības studiju programmās LPA vai citā augstskolā atbilstoši MK Nr. 932. „Studiju
uzsākšanas kārtība vēlākos studiju posmos”.
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7.tabula
Studiju programmu saturs studiju programmās „Profesionālās izglītības skolotājs” Liepājas Pedagoăijas akadēmijā, Latvijas
Lauksaimniecības universitātē, Rēzeknes augstskolā un Daugavpils universitātē
KRP

LLU
Lietojumprogrammat
ūra

2

IT izglītībā
Cilvēka aizsardzība
Ekoloăija un vides
aizsardzība

Ekonomika un darba
tirgus

Ievads socioloăijā

Filozofija, ētika,
estētika

RA
Informācijas
tehnoloăija

KRP
DU
2
IT un mācību materiālu
sagatavošana WINDOVS
vidē

KRP
3

LPA

KRP

Informācijas tehnoloăijas

4

2
2

Tiesību zinātnes pamati

2

3

Darba tiesiskās attiecības

1

2

Darba drošība

1

Bērna tiesību aizsardzība

1

1

1,5

Cilvēka ekoloăijas
pamati
Ekonomikas pamati

Ekonomikas teorijas pamati

2

Bizness
mājsaimniecībā

2

UzĦēmējdarbības pamati

1
2

1

2

Ekonomikas teorijas un
uzĦēmējdarbības pamati

Latvijas kultūras
vēsture
Filozofija

2

Ievads politoloăijā
Ievads socioloăijā
Amatniecības vēsture

2

Skolotāja profesionālā ētika

Etnogrāfija

2

1,5

3

Darba likumdošana un darba
aizsardzības pamati

2

2
2
2

Projektu vadīšana un
izstrāde
Politoloăija
Ievads socioloăijā
Latvijas vēsture

3

Estētika

1
1
2

Skolotāju ētika un
estētika

2

Integrēšanās
profesionālajā
izglītībā

2

Profesionālās izglītības
attīstības vēsture

1

Sociālā pedagoăija

2

Profesionālo izglītības
iestāžu sociālie
uzdevumi
Profesionālās izglītības
iestādes un
tautsaimniecības
mijiedarbība
Svešvaloda

2

Zinātniskā darba
pamati un
ped.pētniecības
metodes

2

Profesionālā
svešvaloda
Pedagoăiskie
pētījumi

2
2

ES pamatnostādnes
Profesionālajā izglītībā

2

Arodpedagoăijas metodika
Profesionālās izglītības
iestāde kā sociāla institūcija

3
1

2
3
3
2
4

1
1
4

Profesionālās izglītības
iestāde kā sociāla institūcija

1

Valodas kultūra

2

Pedagoăisko pētījumu
metodoloăija

1

Izglītības kvalitāte

1

Mācību metodiskie līdzekĜi
Vispārīgā pedagoăija
Didaktika
Pedagoăijas teoriju vēsture
Audzināšanas teorija un
metodika
Aktualitātes pedagoăiskajā

1
4
5
2
1

2

2
Zinātniskās pētniecības
metodoloăija

2

Izglītības programmu izveide 2
un kvalitātes vērtēšana
Vispārīgā pedagoăija
Didaktika
Pedagoăijas vēsture
Audzināšanas teorija
un metodika
Praktiskā

Skolotāja darba ētika un
etiėete
Lietišėā etiėete
Profesionālās izglītības
sistēmas attīstība

Vispārīgā pedagoăija
Didaktika

2
3

Audzināšanas teorija
un metodika
Ievads profesijā

3
1

Vispārīgā pedagoăija
Didaktika
Pedagoăijas vēsture
Audzināšanas teorija un
metodika
Mācīšanās stratēăijas un stili

3
3
3
2
2

1
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procesā

arodpedagoăija
Specializācijas
priekšmeta metodika
Speciālā pedagoăija
Pieaugušo izglītība
Vispārīgā psiholoăija

2
2
2

Attīstības psiholoăija
Sociālā psiholoăija

2
2

Kursa projekts
praktiskajā
arodpedagoăijā
Kvalifikācijas darbs
Prakse
Kopā

Mācību procesa higiēna

1

Vispārīgā psiholoăija

1

Attīstības psiholoăija
Sociālā un personības
psiholoăija
Pedagoăiskā psiholoăija

2
3

3

1

8
16
80

Pieaugušo izglītība
Vispārīgā psiholoăija

1
3

Attīstības psiholoăija
Sociālā un personības
psiholoăija
Pedagoăiskā
psiholoăija
Saskarsmes psiholoăija

3
2

Saskarsmes darbs
pedagoăijā un
psiholoăijā
Projekts

Kvalifikācijas darbs
Prakse
Kopā

3

1

2

1

2

8
16
80

Inovācijas profesionālās
izglītības sistēmā
Motivācijas paaugstināšanas
paĦēmieni
Studiju darbs arodpedagoăija

Kvalifikācijas darbs
Prakse
Kopā

1

Vispārīgā un personības
psiholoăija
Attīstības psiholoăija
Saskarsmes un sociālās
psiholoăijas pamati
Pedagoăiskā psiholoăija

2
2
2
2

Vadības psiholoăija
Konfliktoloăija
Inovācijas profesionālās
izglītības sistēmā

1
1
1

Semestra darbs

1

Projekta darbs

3

2

2

8
16
80

Kvalifikācijas darbs
Prakse
Kopā

8
16
80
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12. Secinājumi
Studiju programmas pozitīvās iezīmes:
-

kvalificēti, ieinteresēti docētāji ar pieredzi skolotāju pedagoăiskajā izglītošanā,
kura apgūta gan Latvijā, gan ārzemēs;

-

studentu ciešā saikne ar mācību procesu profesionālajās izglītības iestādēsteorijas un prakses saskaĦa;

-

studentu motivācija gūt zināšanas, prasmes un iemaĦas;

-

LPA docētāju aktīva iesaistīšanās starptautiskos projektos un konferencēs;

-

atbilstoša materiāli tehniskā bāze studiju programmas īstenošanai.

Studiju programmas attīstības iespējas:
-

stiprināt sadarbību starp Latvijas augstskolām, kas realizē pirmā līmeĦa
profesionālās augstākās izglītības studiju programmu „Profesionālās izglītības
skolotājs”;

-

izstrādāt un uzsākt realizēt otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības
studiju programmu „Profesionālās izglītības skolotājs”, nodrošinot pirmā
līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas absolventiem
turpināt studijas.
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13. Programmas attīstības plāns
8.tabula
Nr.
p.k.

Problēma

1.

Docētāju un
- Pilnveidot sadarbības ar
studentu mobilitātes partneraugstskolām.
attīstīšana
- Organizēt mācību ekskursijas dažāda
profila mācību un ražošanas iestādēs.
Docētāju
- Aizstāvēt promocijas darbu.
zinātniskās
kvalifikācijas
pilnveide

2.

Veicamie uzdevumi

- Piedalīties konferencēs, semināros.

3.

- Organizēt starptautisku zinātnisku
konferenci „Profesionālās izglītības
problēmas, risinājumi globalizācijas
laikmetā”.
Pedagoăisko prakšu - Pilnveidot pedagoăisko prakšu
organizācija
norisi.

4.

Absolventu studiju
iespējas LPA

5.

Metodiskie
materiāli

Izveidot un licenzēt 2.līmeĦa
profesionālās augstākās izglītības
studiju programmu.
-Turpināt izstrādāt metodiskos
materiālus studiju pilnveidei.

Izpildes
laiks
Regulāri
Regulāri
2011.

Regulāri

Atbildīgais par izpildi Izpildītāji
Katedras vadītājs un
Docētāji
programmas direktors
PIN vadītājs
Programmas
direktors
Vineta TrumsiĦa,
Katedru vadītāji
Ārijs Orlovskis
Diāna Līduma,
Dina Barute,
Ilva Magazeina
Programmas docētāji
Katedras vadītājs

Paredzamais
rezultāts
Apliecinoši
dokumenti
Pieredzes apmaiĦa
Aizstāvēts
Promocijas darbs
un iegūts
zinātniskais grāds
Informācijas
gūšana, mācību
procesa
bagātināšana
Konference

2010.

Silvija Zaėe
programmas
direktore

Darba grupa

2009./
2010.

Prakses metodiėis
sadarbībā ar
programmas
direktoru
Katedras vadītājs

Darba grupa

Prakšu satura
optimizācija

Darba grupa

Katedru vadītāji
sadarbībā ar

Programmas docētāji

Izveidota un
licenzēta studiju
programma
Studiju materiāls

2009.

Regulāri

40

- Turpināt literatūras iegādi

Regulāri

programmas
direktoru
Katedru vadītāji

Bibliotēkas vadība

Grāmatas, studiju
materiāli

Studiju programmas „Profesionālās izglītības skolotājs” akreditācijas pašnovērtējuma ziĦojumu sagatavoja programmas direktore Silvija
Zaėe, Dr..paed.
Konsultanti – lektore Rita Ozola, Mg.paed., PIN vadītāja ĥina Petrauska, Mg.paed., Linda Macēviča, Dr.paed., Ilze Miėelsone, Dr.paed.,
Blāzma Vikmane, Dr.paed. Lāsma Latsone, Dr.paed. u.c.

2008.gada 1.maijs
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Studiju programmas
„Profesionālās izglītības skolotājs”
akreditācijas pašnovērtējumam
pievienojamie
pielikumi

39

1. LPA Senāta lēmums par studiju
programmu ieviešanu

40

41

2. Studiju programmā iesaistītā
akadēmiskā personāla saraksts

42

Nr.p.
k.

Vārds, uzvārds

1.

Dina Barute

2.

Kārlis Dobelis

3.

Uldis DrišĜuks

4.

Agrita Jankina

5.

Vija Kriėe

6.

Gunārs Krusts

7.

Anita Līdaka

8.

Diāna Līduma

9.

Ilva Magazeina

Amats, ievēlēts vai uz laiku Zinātniskais vai Izglītības iestāde , kurā iegūta
pieĦemts darbā
akadēmiskais
augstākā izglītība, kvalifikācijas
grāds
beigšanas gads
Asistente.
Ievēlēta Mg.sc.educ.
Liepājas Pedagoăijas akadēmija,
Matemātikas
un
matemātikas,
informātikas
un
informātikas katedrā
tehniskās grafikas skolotāja,1999.
Docents.
Ievēlēts Dr.math.
Liepājas Pedagoăiskais institūts,
Matemātikas
un
vidusskolas fizikas un matemātikas
informātikas katedrā.
skolotājs, 1960.
Lektors.
Ievēlēts Mg.oec.
Liepājas Pedagoăijas akadēmija,
VadībzinātĦu katedrā.
iestādes un uzĦēmuma vadītājs,
2004.
Lektore. Ievēlēta Mākslas Mg.paed.
V.Lāča
Liepājas
Valsts
un dizaina katedrā.
pedagoăiskais institūts, pamatskolas
skolotājs, 1972.
Lektore. Ievēlēta Sociālo
Latvijas
Valsts
universitāte,
zinātĦu katedrā.
filozofijas pasniedzējs, sociologs,
1973.
Līgums par darbu uz laiku Mg.paed.
Rīgas
Politehniskais
institūts,
Pedagoăijas katedrā. IZM
inženieris mehāniėis, 1970.
Profesionālās
izglītības
departamenta direktors.
Asociētā
profesore, Dr.paed.
Liepājas
Valsts
Pedagoăiskais
Ievēlēta
Pedagoăijas
institūts, pamatskolas skolotājs,
katedrā.
1985.
Rīgas
tehniskā
universitāte,
Lektore,
Ievēlēta Mg.oec.
inženierzinātĦu
bakalaura
grāds
VadībzinātĦu katedrā.
Asistente.
Matemātikas

Ievēlēta Mg.sc.educ.
un

ekonomikā, 1998.
Rīgas tehniskā universitāte,

Plānotie studiju kursi

Informācijas tehnoloăijas

Izglītības kvalitāte

Projektu vadīšana un izstrāde

Uzvedības kultūra

Ievads socioloăijā

Inovācijas
izglītības sistēmā

Audzināšanas
metodika

profesionālās

teorija

un

Ekonomikas teorijas pamati,
UzĦēmējdarbība pamati

inženieris Informācijas tehnoloăijas

– matemātiėis, 1990.
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informātikas katedrā
Lektore.
Ievēlēta Mg.philol.
Literatūras katedrā.

10.

Sandra
OkuĦeva

11.

Ārijs Orlovskis

12.

Rita Ozola

13.

ĥina Petrauska

14.

Rihards Rubīns

15.

Alīda
Samuseviča

Lektors. Ievēlēts Sociālo
zinātĦu
katedrā,
LPA
Izglītības zinātĦu institūta
Pilsoniskās
izglītības
centra vadītājs.
Lektore.
Ievēlēta
Pedagoăijas katedrā.
Lektore.
Ievēlēta
matemātikas
un
informātikas katedrā. PIN
vadītāja
Lektors. Līgums par darbu
uz
laiku
Pedagoăijas
katedrā.
Profesore.
Ievēlēta
Pedagoăijas katedrā.

16.

Vineta
TrumsiĦa

Lektore.
Ievēlēta Mg.philol.
Pedagoăijas katedrā.

17.

Iveta
Tumaščika

LPA Juriste

Mg.paed.

Mg.paed.
Mg.paed.

Liepājas
Valsts
Pedagoăiskais Valodas kultūra
institūts, Latviešu valodas un
literatūras skolotājs, 1983.
Latvijas
Valsts
Universitāte, Politoloăija
vēsturnieks, vēstures un sabiedrības
mācības pasniedzējs, 1985.

Liepājas Pedagoăiskais institūts,
pamatskolas skolotājs, 1963.
Liepājas Pedagoăiskais institūts,
vidusskolas matemātikas skolotājs,
1972.

Vispārīgā pedagoăija. Didaktika.
Skolotāja darba ētika un etiėete

Daugavpils Pedagoăiskai institūts, Latvijas vēsture. Estētika
vidusskolas vēstures skolotājs, 1968.
Dr.paed.

Mg.iur.

V.Lāča
Liepājas
Valsts
pedagoăiskais institūts, pamatskolas
skolotājs, 1980.
V.Lāča
Liepājas
Valsts
pedagoăiskais institūts, latviešu
valodas un literatūras skolotājs,
1980.g.
Latvijas Policijas akadēmija, jurists,
2000.

Pedagoăisko
pētījumu
metodoloăija. Konfliktoloăija
Aktualitātes pedagoăiskajā procesā

Darba tiesiskās attiecības
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18.

Rita UkstiĦa

Profesore.
Ievelēta, Dr.paed.
Pedagoăijas katedrā.

Sociālā
darba
un
sociālās Profesionālās izglītības iestāde
pedagoăijas augstskola „Attīstība”, kā sociāla institūcija
sociālais pedagogs, 2002.

19.

Silvija Zaėe

Docente.
Ievelēta, Dr,paed.
Pedagoăijas katedrā.

Liepājas Pedagoăiskais institūts, 1.4.kl. skolotājs, 1964.
ěeĦingradas Hercena vārdā nosauktā
Pedagoăijas Universitāte

Pedagoăijas teoriju vēsture. Bērna
tiesību aizsardzība. Profesionālās
izglītības sistēmas attīstība. Mācību
metodiskie līdzekĜi

20.

Vija Zēlerte

Lektore.
Ievēlēta Mg.psych.
Psiholoăijas katedrā.

ěeĦingradas Universitāte, praktiskās
skolas psihologs, 1989.

Vispārīgā un personības
psiholoăija. Saskarsmes un sociālās
psiholoăijas pamati. Pedagoăiskā
psiholoăija. Attīstības psiholoăija.
Vadības psiholoăija
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3. Akadēmiskā personāla zinātniskās
pētniecības vai mākslinieciskās
jaunrades biogrāfijas
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Curriculum vitae
Informācija par personu – DINA BARUTE
Dzim. 1977.g. 24.novembris Pers.kods 241177 - 11911
ZiĦas par dzīves vietu un darba vietu -

Dzīvo:

J.Dubelšteina ielā 7 – 12, Liepājā ,LV – 3401 Mob.tel. 6528286

Darba v.: LPA, Lielā ielā 14, Liepājā LV – 3401, Tel. 34 07734 e-pasts dite@one.lv
Profesionālā un akadēmiskā izglītība –
2005.g. Liepājas Pedagoăijas akadēmijā ieguvu izglītības
zinātĦu maăistra grādu pedagoăijā (informātikas
didaktikā);
1995. – 1999.g. studijas Liepājas pedagoăijas akadēmijā
matemātikas bakalaura studiju programmā; ieguvu
matemātikas, informātikas un tehniskās grafikas skolotāja
kvalifikāciju.
Profesionālā darbība –
No 2007.g. septembra lektore LPA Matemātikas un
informātikas katedrā;
no 2007. gada 1.jūnija Matemātikas zinātĦu un
informācijas tehnoloăiju institūtā par matemātiėi;
no 2002.gada lektore Biznesa Augstskolā “Turība”;
1999. – 2007. g. asistente LPA Matemātikas un
informātikas katedrā;
1998. – 1999.g. strādāju LPA par datorlaboratorijas
vadītāju.
Prasmes un intereses –
2007. g. piedalījos kursos „Multimediju sistēma
„Lectora” – palīgs pedagogam”;
2005.g. 21. septembris – 2006.g. 1.februārim veicu
pilnveidi
programmā
„Augstskolu
profesionālo
mācībspēku pedagoăiskā pilnveide/ Inovācijas augstākās
izglītības sistēmā / Izglītības darba vadība”;
2003.g. iegūts “Valodu mācību centra” diploms (kursā General English, G līmenis);
2003.g. iegūts sertifikāts par piedalīšanos „Mathematics
Education Intensive Programme 2003”;
Iegūts Cisko sertifikāts;
Iegūts Eiropas datorprasmes sertifikāts (ECDL);
Svešvalodu zināšanas: krievu, angĜu valoda – sarunvalodas
līmenī.
09.04.2008.

D.Barute
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Curriculum vitae
Informācija par personu

KĀRLIS DOBELIS
Dzimis 1937.g. 26.oktobrī

ZiĦas par dzīves vietu un darba vietu
Dzīvo: Lielā ielā 12 – 65, Liepājā, LV - 3400
Tālr. 3421797
Darba v.: Liepājas Pedagoăijas akadēmija Matemātikas un
informātikas katedra
Lielā ielā 14, Liepājā, LV – 3401, Tel. 34 07734
e-pasts: kad@lieppa.lv
Profesionālā un akadēmiskā izglītība
1956. - 1960.g. studijas Liepājas Pedagoăiskajā institūtā Fizikas un matemātikas
fakultātē; kvalifikācija: vidusskolas fizikas un matemātikas skolotājs.
Zinātniskais grāds
1978.g. Fizikas - matemātikas zinātĦu kandidāts, V.I.ěeĦina Baltkrievijas Valsts
universitātes specializētā padome K 056.03.10, disertācijas tēma: "IZĥĒMUMU
KONUSU APKĀRTĥU STRUKTŪRA";
1992.g. nostrifikācija LU promocijas padome matemātikā, Dr.math.
Profesionālā darbība
No 2007.g. Liepājas Pedagoăijas akadēmijas Matemātikas un informātikas katedras
vadītājs;
No 2001.g. Liepājas Pedagoăijas akadēmijas Matemātikas un informātikas katedras
docents;
1990.g. – 2001.g. Liepājas Pedagoăijas Akadēmijas rektors;
1977.g. - 1990.g.V.Lāča Liepājas valsts pedagoăiskā institūta mācību un zinātniskā
darba prorektors;
1974.g.-1977.g. V.Lāča Liepājas valsts Pedagoăiskā institūta vecākais pasniedzējs;
1971.g.-1974.g. Latvijas ZinātĦu akadēmijas Fizikas institūta aspirants;
1967.g.-1971.g. V. Lāča Liepājas valsts pedagoăiskā institūta vecākais pasniedzējs;
1964.g.- 1967.g. Liepājas J.RaiĦa 6. Vidusskolas skolotājs;
1960.g.-1964.g. Liepājas 1. Strādnieku jaunatnes vakara vidusskolas skolotājs.
Zinātniskā darbība
Diferenciālvienādojumi
diferenciālvienādojumu
kvalitatīvā
teorija;
Diferenciālvienādojumu sistēmas atrisinājumu trajektoriju izturēšanās izpēte
izĦēmumu konusu apkārtnē.
Metodiskā darbība: matemātikas mācīšanas jautājumi vidusskolā un augstskolā.
Izglītības teorijas jautājumi: Latvijas izglītības sistēmas integrācija Eiropā;
Studiju procesa kvalitātes jautājumi.
Publikācijas
Kopējais skaits: 38
Zinātniskās publikācijas – 13 diferenciālvienādojumu teorijā;
Izglītības organizācijas un studiju kvalitātes jautājumos – 10;
Matemātikas mācīšanas metodikā – 15.
Nozīmīgākās publikācijas
1. Trajektoriju izturēšanās izĦēmuma cilindra koniskā apkārtnē // Latvijas
Matemātikas gada gramata, 24. - R.: Zinātne, 1980. 57. - 63. Ipp.
2. Teacher education at Liepaja Academy of Pedagogy // Vilnius, Vilnius
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Pedagoginis Universitetas, 1999. - 63.-64.1pp. Par studiju kvalitāti. Liepāja.: LPA
rotaprints 2000.
Darba novērtējums
Latvijas Republikas Izglītības un Zinātnes ministrijas atzinības raksts, 1997., 1999.g.
Triju zvaigžĦu ordeĦa kavalieris, 2001.g.
Prasmes un intereses
Svešvalodu zināšanas: angĜu, krievu val.
Prasme strādāt ar datoru Microsoft Word un Microsoft Excel programmās.
Apliecības, sertifikāti
Apliecība – Latvijas Universitāte, Latvijas izglītības informācijas sistēma,
Elektroniskās tabulas Microsoft Excel 97, 24 stundu programma, 1998. g.
Apliecība, Elektroniskās tabulas Microsoft Excel, 24 stundu programma, 1998. g.
Sertifikāts, Mācību spēku profesionālās attīstības programma, Oregon State
University, 1998.
Apliecība, Pedagogu izglītības un tālākizglītības problēmas, 24 stundu programma
1998.g.
Apliecība, Problēmbalstīta izglītība,24 stundu programma, 2001. g.
Apliecība, e – studiju didaktika, 2003.g.

/K.Dobelis/
02.10.2007.
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Curriculum vitae
Personas dati: Uldis DrišĜuks
Dzimis 1981. gada 6. aprīlī
Dzīv. Toma iela 43-12, Liepāja
Tālr. 29473034
E pasts: uldisdr@one.lv
Darba vieta: Liepājas Pedagoăijas akadēmija rektora palīgs
E pasts: ud@lieppa.lv
Izglītība:
No 2007. gada līdz šim brīdim uzsāktas studijas doktorantūrā vadības zinātnes nozarē Latvijas
Universitātē.
2006. gadā iegūts Maăistra grāds Rīgas Ekonomikas un Biznesa Administrācijas Augstskolā.
„UzĦēmējdarbības vadība”.
2004. gadā iegūta augstākā profesionālā izglītība Liepājas Pedagoăijas akadēmijas, Dabas un
sociālo zinātĦu fakultātes Iestādes un uzĦēmuma vadības specialitātē.
2003. gada aprīlis – jūlijs Studijas Dānijā „biznesa augstskolā NOEA”.
2000. - Talsu 2. vidusskola
1997. - Valdemārpils vidusskola (Mākslas un koktēlniecības novirziens)
Papildus izglītība kursi:

2006. gadā iegūts Riga International School of Economics and Business
Administration (RSEBAA), certify Master in Business Management (sertifikāts)
2005.- 2007. gadam angĜu valodas kursi (sertifikāts)

2007. gada Rīgas Tehniskās universitātes apliecība un Sertifikāta pielikums par kursu
sekmīgu apguvi „Inovāciju menedžments”
2007. gadā iegūts sertifikāts „SME Coordinators of European Framework Projects”
2005. gadā Pieredzes apmaiĦa Dānijā Biznesa augstskolā NOEA. Iegūts sertifikāts
(Praktiskās iemaĦas projektu vadībā un augstskolas stratēăijas plānošanā, augstskolas
saimnieciskās un finansiālās darbības iepazīšana. Starptautisko sakaru organizēšana.
2005. gadā iegūts sertifikāts „Lietišėā etiėete un kultūra”
2004. gadā iegūts sertifikāts ES fondu vadīšanā.
No 2002. gada –līdz šim Talsu 41. bataljona zemessargs.
B - autovadītāja apliecība.
Vācu valodas kursi (sertifikāts)
AngĜu valodas kursi (sertifikāts)
Svešvalodas zināšanas:
Vācu- labi
Krievu- labi
AngĜu- viduvēji
Darba pieredze:
No 2006. gada Liepājas Pedagoăijas akadēmijas pasniedzējs, lekciju kurss (Projektu
izstrāde un Projektu vadība; Reklāmas vadība; UzĦēmējdarbība)
No 2007.gada 17. augusta līdz 2007. gada 12. novembrim Lektors Rīgas Domes
Izglītības, jaunatnes un Sporta departamenta izglītības pārvalde „Darba organizācija
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un metodika skolu bibliotekāriem, īstenojot izglītības saturu pamatizglītībā un
vispārējā vidējā izglītībā”(Nr. ISEC 2007/11)
No 2006. gada novembra Liepājas Pedagoăijas akadēmijas rektora palīgs.
No 2003. gada septembra - 2006. gada novembrim - Liepājas Pedagoăijas akadēmijas
Ārzemju sakaru daĜas projektu vadītājs.
No 2003. gada aprīĜa līdz šim brīdim ievēlēts LPA Studentu padomē par padomnieku.
No 2002. gada līdz 2004. gadam- Liepājas Pedagoăijas akadēmijas Izdevuma “LPA
Vēstis” redaktors.
No 2002. – 2004. gadam septembrim - Liepājas Pedagoăijas akadēmijas senāta loceklis.
2002.gada aprīlī līdz 2003. gada septembrim ievēlēts Latvijas Studentu apvienības
padomē (LSA).
2002. gada aprīĜa līdz 2003. gada aprīlim Liepājas Pedagoăijas akadēmijas Studentu
padomes priekšsēdētāja vietnieks.

Pieredze projektu īstenošanā
Projekta vadītājs projektā „Konkurētspējīgu tūrisma nozares speciālistu sagatavošana
Latvijas un ES darba tirgum”, projektu no 2003. gada līdz 2007. gadam.
Projektu vadītājs projektā Leonardo da Vinci „LPA pieredzes apmaiĦa ar Dānijas
„NOEA” augstskolu.”
no 2005. līdz 2006. gadam.
Liepājas pilsētas domes kultūras pārvaldes projekti: Projekta vadītājs„Folkloras
draugu kopas (FDK)„BaĜėi” CD izdošana” 2006. gads
Liepājas izglītības pārvaldes projekts „Zinātnes un radošuma nedēĜa LPA” 2007. gads
Liepājas pilsētas domes Ārējo sakaru daĜas projekts: „Starptautiskā Izglītības izstāde
Hobit 2006” Konsultēju LPA par ESF projektu izstrādi
Dažādus pašvaldību un citu institūciju izsludinātos projektus: kā projekta koordinators
Prakse:
2003. gada augustā prakse Liepājas Ostā “Hanza Liepāja”

2002. gadā piedalījies „Tautas Partijas” mārketinga, reklāmas kampaĦas veidošanā.
2002. gada jūlijs praksē Liepājas pilsētas domē, pasākumā “Tavā un manējā Liepājā”
2001.gada augusts praksē par uzĦēmuma vadītāju a/s “Talsu autotransports”.
2001.gada jūlijs- praksē Liepājas pilsētas domē, pasākumā ’’Tavā un manējā Liepājā” par
reklāmas menedžeri.
Intereses:
Politika, ekonomika, māksla, mūzika, teātris.

Datorprasmes:
Orientēties un strādāt Microsoft Windows vidē

______________
U. DrišĜuks
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Curriculum vitae
Personas dati: AGRITA JANKINA dzim. 1951. gada 14. janvārī Krasnojarskā,
sieviete
Personas kods: 140151 –10809
Dzīves vieta: Dzintara ielā 82 –12, Liepājā LV –3401, tālr. 3433338
Darba vieta: lektore Liepājas Pedagoăijas akadēmijā; Liepāja, Lielā iela 14
Izglītība:
augstākā –1992. –1993. Latvijas Universitāte, pedagoăijas fakultāte –
pedagoăijas maăistrs mācību metodikā.
1968. –1972. V. Lāča Liepājas Valsts Pedagoăiskais institūts, pamatskolas
pedagoăijas un metodiku spec., pamatskolas skolotājs.
Darba pieredze:
1999.gada 23.augusta līdz šim laikam – Neklātienes maksas studiju
prodekāne
1988. –līdz šim laikam –lektore Mākslas un darbmācības katedrā /Darbmācība
un mācīšanas metodika; darbmācība; mājturības mācīšanas metodika;
mājturība no 5. –9. Klasei; mīkstā rotaĜlieta; darbs ar Lego konstruktoru;
uzvedības kultūra.
1987. –1988. – asistents (Darbmācība un mācīšanas metodika. Mājturība ar
metodiku no 5. –9. Klasei).
1983. –1987. – LPI prakses vadītāja
1976. –1983. – laborante metodiku katedrā, stundu pasniedzēja.
1972. –1976 – krievu valodas skolotāja, sākumskolas skolotāja.
Papildus izglītība, kursi:
2008.gadā – 8 stundu kursi „Sociālā inteliăence mūžizglītības kontekstā”
2007.gadā- 12 stundu kursi „Komunikācija” Eiropas sociālā fonda
līdzfinansētā projekta „Kurzemes plānošanas reăiona atbalsta sistēmas
veidošana un kapacitātes stiprināšana mūžizglītības stratēăijas ieviešanai”
2006.gadā – kursi „Mākslas terapija”
2006.gadā - apmācības „Augstskolu mācībspēku pedagoăiskā pilnveide /
inovācijas augstākās izglītības sistēmā / izglītības darba vadība”
2006.gadā – seminārs „Skolas kultūra un skolas aktivitātes. Organizācijas
pedagoăija”
2005.gadā – 24 stundu kursi „Mūžizglītības koordinatoru darbības aktivitātes
un kvalitātes paaugstināšana Liepājā”
2005.gadā - 36 stundu kursi “Klases audzinātāju audzināšanas darba
kompetences pilnveide”
2004.gadā – 36 stundu kursi ĂimeĦu sistēmu teorija un terapija. Īsterapija
vērsta uz atrisinājumiem.
2004.gadā – 36 stundu kursi „Māksla un pašatklāsme”.
2002. gadā 36 stundu tālākizglītības programma “Pedagoăiskās
kompetences attīstīšana bilingvālajā mācību vidē”.
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2001.gadā - 36 stundu kursos “Augstskolu pedagoăisko profesionālo
studiju programmu attīstība”.
2000.gadā
kursi
“Augstskolu
pedagoăisko
profesionālo
studiju
programmu attīstība”.
2000.gadā mācību kursi “Projektu ciklu vadīšana”.
1999.gada februārī un augustā piedalījās Sorosa fonda – Latvija programmas
“PārmaiĦas izglītībā” projektā “Skolu un augstskolu sadarbības modeĜu
izveide”. Apguva kooperatīvās mācīšanas metodi.
The In –Service Teacher Training Course 1997. 14. 05. Royal Danish School
of Educational Studies.
1978.gadā desmit mēnešu adīšanas kursi – apliecības Nr.0732; autovadītāju
kursi;
Dalība projektos:
No 01.09.2005 projekts “Kurzemes plānošanas reăiona atbalsta sistēmas
veidošana un kapacitātes stiprināšana Mūžizglītības stratēăijas ieviešanai”
Autordarbi:
Konferenču tēzes – 9
Didaktiskie materiāli un didaktiskie papildmateriāli darbmācībā sākumskolā-9
Valodu zināšanas: latviešu, krievu –pārvaldu brīvi,
angĜu valoda – sarunvalodas līmenī.

02.06.2008.
A.Jankina
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Curriculum vitae
Informācija par personu:

Vija Kriėe
Dzimusi 1950.gada 4.februārī Jelgavā

ZiĦas par dzīves un darba vietu:

Dzīvo: Ed.Tisē 54-34,
Liepāja, LV-3411, tel.3481737
Darba vieta: LPA
Lielā iela 14,
Liepāja, LV-3401,
Tel.3407782

Izglītība:

1968.-1973. – Latvijas Valsts universitāte,
filozofijas pasniedzējs,
sociologs
2000.g. Valsts Administrācijas skola – cilvēkresursu
vadības pasniedzējs
1973.-1976. – metodiėe Latvijas Valsts
universitātes mācību daĜā;
1976.-1983. – mācību daĜas vadītāja
Liepājas Pedagoăiskajā
institūtā, blakus darbs stundu pasniedzēja LPI, docējamais
priekšmets - filozofija;
1983.- līdz šim laikam - personāldaĜas vadītāja
Liepājas Pedagoăijas akadēmijā,
blakus darbs – stundu pasniedzēja
LPA, docējamie priekšmeti - ētika,
filozofija, socioloăija, personālvadība.

Papildus kursi:
Profesionālā darbība:

1995.-2001. Valsts administrācijas skolā pasniegta
ētika, personālvadība ierēdĦu apmācības
kursos
1990.- 2006.- blakus darbs Baltijas datu namā koordinatore Liepājā un Liepājas rajonā

2008.gada janvāris

V.Kriėe
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Curriculum vitae
Informācija par personu: Anita Līdaka
Dzimusi 1948.gada 29.jūlijā
Personas kods: 290748 – 10858
ZiĦas par dzīves un darba vietu:
Dzīvo:
O.Kalpaka 109 – 28,
Liepāja, LV – 3417
Tālr. 6 34 87 131
Mob.: 2 93 899 89
Darba v.:
LPA
Lielā iela 14
Liepāja, LV – 3400
Tālr. 6 34 077 42
e – pasts anita@lieppa.lv; anitalidaka@inbox.lv
Profesionālā un akadēmiskā izglītība:
1993 – 1998 – LU PPI doktorantūra /ped.doktors/
1992. - 1993.g. LU svešvalodu fakultāte,
maăistrantūra /ped.maăistrs/
1980. - 1985.g. V. Lāča Liepājas Valsts
pedagoăiskais institūts /pamatskolas skolotājs/
Zinātniskais grāds: LU Habilitācijas un promocijas padomes 1999.g. 16.jūnija
lēmums Nr.23. – pedagoăijas doktora zinātniskais grāds
(Dr.paed.), C-D Nr. 001548. Tēma:” Jaunāko klašu skolēnu
vērtību veidošanās”.
Profesionālā darbība:
No 2003. – LPA Pedagoăijas katedras vadītāja, asociētā
profesore.
No 1998- LPA Pedagoăijas un psiholoăijas katedras vadītāja,
docente, studiju programmas „Sociālais darbinieks” direktore.
No 1996 – 1998- LPA Pedagoăijas un psiholoăijas katedras
vadītāja, lektore, studiju programmas „Pamatskolas skolotājs”
direktore.
1992- 1996 – lektore Sākumskolas pedagoăijas katedrā.
1990- 1992 – vecākā pasniedzēja Pedagoăijas un psiholoăijas
katedrā.
1970-1990 – skolu prakse Ventspils izglītības iestādēs.
1965- 1970 – skolu prakse Liepājas 1.vidusskolā.
Docējamie kursi LPA:
Audzināšanas teorija un metodika (no 1990.g.);
Pedagoăiskā meistarība (no 1990.g.)
Didaktika (no 1995. – 1997.g.)
Bērnu un jaunatnes organizācijas, to vadīšanas metodika (no
1995.g.)
Apdāvinātu bērnu atpazīšana (no 1998.g.)
Vērtībizglītība (no 2000.g.)
Zinātniskā darbība:
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Zinātnes nozare – pedagoăija, apakšnozare – vispārīgā pedagoăija. Tēma
“Vērtībizglītība, tās realizācijas iespējas”.
Aktivitātes:
2007 – Member of BBCC (Baltic&Black Sea Circle
Consortium) Institute of Suistainable Education
2007 – piedalīšanās Eiropas nedēĜā Paderbornē Vācijā
(European Week in Paderbon)
2006 – The International Academy for the Humanization of
Education, elected corresponding member.
2006 – Kultūras un Izglītības forums Vestfālenā Vācijā
2005 – 9 International LVEP Train-the-Trainers Workshop
Global Retreat Centre, Oxford, United Kingdom
2005 – eksperte Eiropas Sociālā fonda grantu shēmas „Sociālā
darba speciālistu apmācības’’ projektā „Sociālo rehabilitētāju
izglītošana Kurzemes reăiona pašvaldībām”
2005 – 7. Symposium Der Lissabon – Prozess „Bilanz und
Perspektive zur „halbzeit”
2004 – Contact Seminar – Comenius 2.1 European
cooperation prjocts for the training of school education staff,
Reykjavik, Iceland
2002 – 2005 – ERASMUS projekts (Ungārija, Anglija,
Latvija) – „Sabiedrības demokratizācija un civilā izglītošana”
2000 - CESA projekts (Igaunija, Somija, Zviedrija, Latvija)“Darbs alkoholisma un narkomānijas profilaksē”. 2000(turpinās) – ERASMUS projekts (Ungārija, Anglija, Latvija) “Sabiedrības demokratizācija un civilā izglītošana).
1999- 2000 -ZiemeĜvalstu projekts “Problēmbalstīta
mācīšanās” (Dānija, Zviedrija, Latvija).
1999 – 2005 – ZiemeĜvalstu projekts „Mācīšana un mācīšanās
mainīgā Eiropā” (Dānija, Zviedrija, Latvija).
1999 – 2003 – ZiemeĜvalstu projekts „Skola visiem”.
1998 - Sorosa fonds- Latvija projekts “Solis pa solim”.
1996. – 1997 – Sorosa fonds- Latvija projekts - “Apdāvinātu
bērnu atpazīšana”.
1994- 1995 - Konrada Adenauera fonda projekts- “Inovācijas
augstskolu didaktikā”, pieredzes apmaiĦa Šveicē.
1994- 1996 – TEMPUS projekti, studijas Royal Danish
School of Educational Studies (1994, 1995, 1996)
1994– Pasaules brīvo latviešu apvienības izglītības padomes,
LU, LPA kursi – “Ievads atbalsta sniegšanā”
1992 – IZM Izglītības attīstības institūta kursi “Psiholoăiskās
atmosfēras
uzlabošana
skolā”.

Nozīmīgākās starptautiskās konferences:
2007 – 5.starptautiskā zinātniskā konference „Pedagoăijas:
teorija un prakse” Liepājas Pedagoăijas akadēmijā
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2007 – Starptautiska zinātniska konference „Changing
education in a changing society. ATEE. Spring University’’
Klaipēdas universitātē (Lietuva)
2007 – 5-th International JTET Conference. Department of
Applied Ecology University of Debrecen, Hungary
2007 – Starptautiska zinātniska konference „Sabiedrība,
integrācija, izglītība’’ Rēzeknes augstskolā
2006 – 4. starptautiskā zinātniskā konference „Pedagoăija:
teorija un prakse” Liepājas Pedagoăijas akadēmijā
2006 – Starptautiska zinātniska konference „New Challenges
to Quality in Teaching and Learning. Competence – Standards
- Modules” Brno Masaryk University (Čehija)
2006 – Berlin Conference „A Soul for Europe”
2006 – 5-th International Scientific and Perspctives, Siauliai
University (Lietuva)
2005 – 4. starptautiskā zinātniskā konference „Pedagoăija:
teorija un prakse” Liepājas Pedagoăijas akadēmijā
2004 – 3. starptautiskā zinātniskā konference „Pedagoăija:
teorija un prakse” Liepājas Pedagoăijas akadēmijā
2004 - Starptautiskā zinātniskā konference Rēzeknes
augstskolā
2003 - Starptautiskā zinātniskā konference Liepājas
Pedagoăijas akadēmijā
2002 - Starptautiskā zinātniskā konference ViĜĦas
Pedagoăiskajā universitātē
2001 - Starptautiskā zinātniskā konference Rēzeknes
augstskolā
2000 - Armada Conference Centre, Bristol (Anglija), Position
held: Workshop Presenter – “Enganging local communities –
democratic innovation in practice”.
1998 - Starptautiskā konference programmas “Soli pa solim” ietvaros Varnā
(Bulgārija).
1998 – Starptautiska ATEE konference Klaipēdas universitātē (Lietuva)
Prasmes:
Valodas: krievu, angĜu.
Darbs ar datoru (Microsoft Word, Excel, INTERNET,
PowerPoint).

01.11.2007.
A.Līdaka
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Curriculum vitae
Personas dati:
Diāna Līduma
pers. kods 240976-10848
dzīv. Kungu iela 76-1, Liepāja, LV-3401
tālr.(mob.) 29265976
Izglītība:
No 2000. g. – RTU ekonomikas doktorante.
2000.g. – RTU, ekonomikas zinātĦu maăistra grāds uzĦēmējdarbības vadībā.
1998.g. – RTU, inženierzinātĦu bakalaura grāds ekonomikā, transporta ekonomikas
un organizācijas specializācijā.
1995.g. – RTU Liepājas MZTK komercklase, uzĦēmējdarbības vadīšanas un
organizācijas specialitāte, uzĦēmējdarbības organizatora kvalifikācija.
1991.g. – pamatizglītība, Liepājas 10. vsk.
Papildus izglītība:
2003.g. 10. novembris - 2004.g. 29. marts – LU Pedagoăijas un psiholoăijas
institūts, Sertifikāts par kursu "Augstskolu didaktika: mūsdienu teorija
un prakse" apgūšanu.
2001.g. 10.-15.februāris – ŠauĜu universitāte, OEKOWI/ECOSYS apmācību programma, licencēta kursu vadītāja.
2000.g.11.augusts – RPIVA, apliecība par semināru “Vizuālā plānošana kā viena no
stratēăiskās plānošanas metodēm”.
1999.g.21.oktobris – Rīgas Pedagoăijas un izglītības vadības augstskola, sertifikāts
par semināra "Projektu vadība" noklausīšanos.
1999.g.26.augusts – Valsts Administrācijas skola un Valsts Pārvaldes Reformas
PHARE projekta vienība Latvijā, sertifikāts par apmācības programmas
"Finanšu menedžments" beigšanu.
1999.g.20.augusts – Valsts Administrācijas skola un Valsts Pārvaldes Reformas
PHARE projekta vienība Latvijā, sertifikāts par apmācības programmas
"Projektu menedžments" beigšanu.
Darba pieredze:
No 1998.g. – LPA, nodarbību vadīšana: ekonomikas teorija, uzĦēmējdarbība, vadības
teorija, tūrisma vadība, tirgzinības, uzĦēmējdarbības loăistika, biznesa vadība;
No 1998.g. – RPIVA, Liepājas nodaĜa, nodarbību vadīšana: mikroekonomika,
makroekonomika, mārketings, loăistika, uzĦēmējdarbības vadīšana, praktiskā
uzĦēmējdarbība,;
No 1998.g. – RTU Liepājas filiāle, nodarbību vadīšana: uzĦēmējdarbības ekonomika,
uzĦēmējdarbības plānošana, ekonomisko procesu analīze, mikroekonomika,
tirgzinības, transporta ekonomika un tirgzinības, tirgzinības transportā,
tirgzinības rūpniecībā;
2004.g.- 2006.g. – Nodarbinātības valsts aăentūra Liepājas filiāle, kursu vadīšana: "Cilvēks
uzĦēmējdarbības vidē", "UzĦēmējdarbības pamati";
1999.-2001.g. – Rīgas Komercskolas Liepājas nodaĜa, nodarbību vadīšana: biznesa
pamati, likumdošanas pamati, kā arī kuratores pienākumi;
1998.-2001.g. – Rīgas Komercskolas Sestdienas skolas Liepājas nodaĜa, nodarbību
vadīšana: ekonomikas pamati, praktiskā uzĦēmējdarbība, projektu vadīšana;
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1996.-2000.g. – RTU Liepājas MZTK Vidējā skola, nodarbību vadīšana: vispārējā
tautsaimniecība, uzĦēmējdarbība.
Radošais darbs:
Starptautiskās zinātniskās konferences –
–

2002. gada 12. aprīlis Biznesa Augstskola “Turība” starptautiskā konference
“UzĦēmējdarbība un tās tiesiskā vide: procesi, tendences, rezultāti”;
– KauĦas Tehniskā universitāte starptautiskā konference “Economics and
management – 2002”;
– 2002. gada 17.maijs RTU starptautiskā zinātniskā konference “Tautsaimniecības un izglītības attīstības problēmas mūsdienu periodā”;
– 2003. gada 25. aprīlis KauĦas Tehniskā universitāte starptautiskā konference
“Economics and management – 2003”.
Publikācijas:
– Loăistikas metožu un paĦēmienu pielietošana Kurzemes reăiona uzĦēmumos
– Starptautiskā konference: rakstu krājums “UzĦēmējdarbība un tās tiesiskā
vide”, Turība, 2002.,164.lpp.(5 lpp. apj.);
– Применение методов логистики предпринемательской деятльности на
предприятиях Курземского региона – International conference proceedings
Volume 2 “Economics and management – 2002”, Kaunas University of
Technology, 48.lpp., (3 lpp.apj.);
– Логистика посреднической деятельности и практика ее применения на
предприятиях Курземского региона – International conference proceedings
Volume 2 “Economics and management – 2003”, Section THE PROBLEMS
OF ECONOMIC THEORY AND THE PRACTICAL REALIA, Kaunas
University of Technology, 77.lpp., (3 lpp.apj.);
– Loăistikas starpniekdarbības pielietojuma novērtējums Kurzemes reăionā –
RTU zinātniskie raksti “Ekonomika un uzĦēmējdarbība", "Tautsaimniecība:
teorija un prakse" (7 sējums), RTU, Rīga, 2003, 104.lpp.(6 lpp. apj.);
– Loăistikas nozīme uzĦēmējdarbībā un Latvijas augstākās izglītības iestāžu
piedāvājuma novērtējums atbilstošu speciālistu sagatavošanā – RTU IEF
Starptautiskās zinātniskās konferences zinātniskie raksti "Tautsaimniecības
un uzĦēmējdarbības attīstības problēmas". – R.: RTU Izdevniecība, 2005. –
438 lpp. (8 lpp. apj.)
Sabiedriskā darbība:
No 2003.g. – LPA Dabas un sociālo zinātĦu fakultātes domes locekle;
1998.-2000.g. – RTU Studentu parlamenta locekle;
1995.-1998.g. – RTU Studentu parlamenta Liepājas pašpārvaldes prezidente.
Prasmes un iemaĦas:
– organizatora spējas;
– iemaĦas darbā ar auditoriju;
– prasme strādāt ar datoru (MS Word, Excel, Outlook Express)
– B kategorijas vadītāja apliecība
Valodu zināšanas:
Krievu – pārvaldu brīvi;
AngĜu – sarunvalodas līmenī;

2008. gada 7. janvārī

/D.Līduma/
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Curriculum vitae
Informācija par personu – ILVA MAGAZEINA
Dzim. 1967.g. 6.jūnijs Pers.kods 060667 - 10871
ZiĦas par dzīves vietu un darba vietu -

Dzīvo:
Darba v.:

Lielā ielā 2 dz.30, Liepājā, LV – 3401,Mob.tel. 26304590
LPA, Lielā ielā 14, Liepājā, LV – 3401 Tel. 34 23023

Profesionālā un akadēmiskā izglītība –
no 2005.g. līdz šim laikam – studē Liepājas Pedagoăijas
akadēmijas pedagoăijas doktora studiju programmā;
2005.g. – Liepājas Pedagoăijas akadēmija, izglītības
zinātĦu maăistra grāds pedagoăijā;
1990.g. - Rīgas Tehniskā universitāte, Lietišėās
matemātikas specialitāte, inženiera – matemātiėa
kvalifikācija.
Profesionālā darbība –
no 1999.g. - līdz šim laikam - SIA ”Reklāma &
Poligrāfija”, direktore;
no 1997.g. – 2000.g. – Liepājas 6. vidusskola, informātikas
skolotāja;
no 1990.g. – līdz šim laikam - Liepājas Pedagoăijas
akadēmija, Matemātikas un informātikas katedra, asistente;
no 1990.g. – līdz 2007.g. - Liepājas Pedagoăijas akadēmija,
Matemātikas un informātikas katedra, datoru laboratorijas
vadītāja, no 2007.g. – datortehnikas inženieris
Zinātniskā darbība –
no 2006.g. – piedalīšanās ESSF projektā Tālākizglītības
e-kursa “Datordizains IT speciālistiem” izstrāde un
aprobācija;
no 1996.g. līdz 2000.g. – piedalīšanās TEMPUS projektā
“Modernās informācijas tehnoloăijas tālākizglītībā”;
no 1994.g. līdz 1996.g. – piedalīšanās TEMPUS projektā
“Multimediju un datoru tehnoloăijas izglītībā”.
Publikācijas - 7-tā starptautiskā matemātikas mācīšanas konference
“Audiovizuāli mācību materiāli matemātikas apguvē”
Prasmes un intereses –
Valodas prasmes:
krievu – pārvaldu brīvi, angĜu, vācu – sarunvalodas līmenī.
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03.04.2008.

I.Magazeina
Curriculum vitae

Informācija par personu Sandra OkuĦeva
Personas kods: 180560-10845
Dzīvo: Siguldas ielā 13 – 1, Liepāja, LV – 3416
Tālrunis: darbā 34 83780, mājās 34 36782
Akadēmiskā un profesionālā izglītība
1998. – iegūts filoloăijas maăistra grāds latviešu literatūrā
1993. -1997. studijas Latvijas Universitātes doktorantūrā
1979. – 1983. studijas V. Lāča Liepājas Valsts pedagoăiskā institūta Latviešu
valodas un literatūras un matemātikas fakultātē, iegūta latviešu valodas un
literatūras skolotāja kvalifikācija
Akadēmiskā un profesionālā darbība
No 2005. - Liepājas Pedagoăijas akadēmija, Humanitārās fakultātes prodekāne
No 1998. – Liepājas Pedagoăijas akadēmija, Literatūras katedras lektore
1996. – 2005. – Liepājas Pedagoăijas akadēmija, rektora palīdze sabiedriskajā
darbā
1993. – 1998. - Liepājas Pedagoăijas akadēmija, Latviešu valodas un literatūras
katedras lektore
1989. – 1993. - Liepājas Pedagoăiskais institūts, Latviešu valodas un literatūras
katedras asistente
1983. – 1989. – Liepājas 10.vidusskola, latviešu valodas un literatūras skolotāja
Docētie kursi: Valodas kultūra, Izteiksmīga runa, Oratora māksla, Retorika,
Diskusijas māksla, Publiskā runa, Bērnu literatūra, 19.gs. ārzemju literatūra,
V. PlūdoĦa dzeja.
Zinātniskās intereses
Latviešu dzeja 20.gs. 1.pusē. Latviešu bērnu literatūra. Komunikācija.
Publikācijas
Zinātniski raksti – 9; konferenču tēzes – 3; metodisks raksts – 1.

2008.gada 15. marts

S. OkuĦeva
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Curriculum vitae
Personas dati Ārijs Orlovskis
dzimis 1961.gadâ Liepājā
dzīvo Priekules ielā 3 dz. 9, Liepājā, LV 3416
tālr. m. 34 36463
tālr. d. 34 83491
Izglītība
1980.- Liepājas J.RaiĦa 6.vidusskolu – atestāts.
1980. -1985. pabeidzu LVU Vēstures un filozofijas fakultāte, vēsturnieka, vēstures
un sabiedrisko zinātĦu pasniedzēja kvalifikācija, diploms KB nr. 220753.
2003. jūnijs – izglītības zinātĦu maăistra grāds pedagoăijā, diploms Nr 000490.
2005. – šobrīd studijas LPA doktorantūrā
Darba pieredze
1985.- Liepājas Vēstures un mākslas muzejā par filiāles vadītāju.
1988.- līdz šim brīdim, Liepājas Pedagoăijas akadēmijā Sociālo zinātĦu katedrā
lektors, lasu vēstures, politoloăijas un tiesību, civilzinību kursus.
1997.- izveidoju un vadu LPA Civilzinību centru (no 19.09.2005. Pilsoniskās
izglītības centrs), kura mērėis ir sekmēt pilsoniskās izglītības attīstību Kurzemes
reăionā, kā arī sekmēt sabiedrības informētību un izpratni
par
cilvēktiesībām,
demokratizācijas, integrācijas un ekonomiskiem
procesiem valstī .
no 2002. gada strādāju LR NP Kurzemes reăiona informācijas centrā.
Papildus izglîtîba
1997.gadâ papildināju zināšanas pilsoniskās izglītības jomâ Indiânas un Ilinoisas
universitâtēs ASV
1997.gadā ar sertifikātu pabeidzu kursus “Tālmācības projekts.Tālmācības materiālu
izstrādāšana”
1999.gadā ar sertifikātu pabeidzu Eiropas Savienības PHARE programmas Treneru
kursus politikas analīzē
1999.gadā ar sertifikātu pabeidzu Valsts Administrācijas skolas kursus “Eiropas
Savienības pamatnostādnes”
2001.gadā ar Vācijas Komunikācijas akadēmijas sertifikātu pabeidzu kursus
“Sabiedriskās attiecības. Krīzes menedžments”.
2004.g. Luksemburgā ar sertifikātu pabeidzu Luksemburgas IM rīkotos kursus
“XXgs.
Eiropas vēstures problēmas”.
2004.g. ar sertifikātu pabeidzu Starptautiskā Sarkanā Krusta kursus “Ievads
humanitārajās tiesībās”.
2005.g. ar sertifikātu pabeidzu Valsts Administrācijas skolas kursus
“ES reăionālā politika un strukturālie fondi”,
“ES kopējā lauksaimniecības politika”,
“Politikas ietekmes novērtēšana”,
“Sieviešu un vīriešu tiesības un iespējas”,
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“Cilvēktiesības”.
2007.g. ar sertifikātu pabeidzu Valsts Administrācijas skolas kursu “Sarunu vešana
ES”.
Autordarbi
Orlovskis Ā. Pilsoniskās izglītības programma pieaugušo tālākizglītībā.-R.:LPIA,
2005.
Orlovskis Ā. Mūsu kopējā vēsture.- R.: Izglītība, 2002.
Orlovskis Ā., Mana valsts.- R.: Remarks-R,1999.

Līdzautors
ES piedalos. Pilsoniskās līdzdalības rokasgrāmata.-R.,2004.
Integrēta sociālo zinību programma 7.-9.klasei.-R.: Izglītība, 2002.
Vēsture un sociālās zinības. Uzdevumu paraugu krājums vēsturē un sociālajās zinībās
pamatskolai. LR IZM ISEC –R.: ISEC,2001.
Es.Sabiedrība.Valsts. Rokasgrāmata pasniedzējiem pilsoniskajā izglītībā.
Latvijas Pieaugušo izglītības apvienība.- R.: Remarks- R, 1999.
Civilzinības 9.klasei. Demokrātijas attīstības centrs.- Aizkraukle :Krauklītis,1996.
Civilzinības. Es un citi. Tu un valsts. Skolēna darba burtnīca. Demokrātijas attīstības
centrs.- R.: Izglītība, 1994.
Civilzinības. Es un citi. Tu un valsts. Skolēna darba burtnīca. Demokrātijas attīstības
centrs.- R.: Izglītība, 1994.
Civilzinību kursa ekonomikas nodaĜa. Demokrātijas attīstības centrs.- R.: Izglītība,
1994.
Civilzinību kursa ekonomikas nodaĜa. Skolēna darba burtnīca. Demokrātijas attīstības
centrs.- R.: Izglītība, 1994.

APBALVOJUMI
* Liepājas pilsētas domes Atzinība par ārvalstu un Latvijas finansējuma piesaistīšanu
mācību materiālu publicēšanai un Civilzinību centra izveidi – 17.11.2002.
* Eiropas vēstures skolotāju asociācijas atzinība par materiālu “Pilsoniskums
vēstures un sociālo zinību stundās” – 26.11.2002.
* Integrācijas Ministrijas Atzinības raksts par sekmīgu piedalīšanos Starpkultūru
izglītības projektā – 03. 2004.
05.05.2008.

Ā.Orlovskis
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Curriculum vitae
Vārds, uzvārds:

Rita Ozola

Dzimšanas dati:

1940. gada 21.februāris

Personas kods:

210240-10813

Dzīves vieta:

Lielā 2 - 43, Liepāja, LV- 3401, tālr. 9504441

e- pasts:

arodbiedriba@lieppa.lv

Izglītība:

1998.gads - Liepājas Pedagoăiskā augstskolā iegūts
pedagoăijas maăistra grāds;
1963.gads - Liepājas Pedagoăiskā institūta diploms
pamatskolas skolotāja specialitātē.

Darba pieredze:

1982.gads – līdz šim laikam - Liepājas Pedagoăijas akadēmija
arodorganizācijas priekšsēdētāja;
1982.gads – līdz šim laikam - Liepājas Pedagoăijas akadēmijas
Pedagoăijas katedras lektore;
1975. - 1982.gadi - Liepājas 48.arodvidusskolā skolotāja;
1963. - 1975.gadi - Liepājas 11.vidusskolā skolotāja un
direktora vietniece audzināšanas darbā.

Valodu prasmes:

latviešu - dzimtā valoda;
krievu - brīvi pārvaldu;
angĜu – pamatzināšanas.

Papildus izglītība, kursi:
1995. - 2001. gadi - piedalīšanās starptautiskajos projektos “Arodpedagoăiskā
izglītība”
2000. –2001. – starptautiski kursi (Somija, Vācija) “Izglītošana profesionālās
izglītības skolās”, sertifikāts
2001. - 2002. gadi - piedalīšanās starptautiskajā projektā “Aktīva mācīšanās”
2003. – LPA semināru cikls: “Vērtībizglītība”, “Didaktikas modeĜi”,
“Reformpedagoăija Vācijā”
2005. – kursi “Studiju programmu izstrādes metodika”
2005. – 2006. - IZM Lielbritānijas padomes, Latvijas skolotāju
izglītības
asociācijas kursi “Jauno skolotāju mentoru sagatavošana”, sertifikāts
2006. – starptautisks semināru cikls (Latvija-Vācija) “Skolas kultūra un kvalitāte”
2006. – IZM Kultūras un izglītības centra angĜu valodas kursi, apliecība
Docējamie kursi:

Vispārīgā pedagoăija
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Skolas pedagoăija
Pedagoga darba ētika

Zinātniskā darbība 2002.-2006. – piedalīšanās LPA starptautiskajās
zinātniskajās
konferencēs “Pedagoăija: teorija un prakse”

2005. – piedalīšanās Rēzeknes augstskolas
starptautiskajā
konferencē: “Sabiedrība, integrācija, izglītība”
2005. – piedalīšanās Starptautiskās izglītības organizācijas
Baltijas jūras valstu konferencē “Izglītības kvalitāte un
BoloĦas procesa iedzīvināšana”
2006. – piedalīšanās LPA V starptautiskajā zinātniskajā
konferencē “Valodu apguve: problēmas un perspektīva”
2006. – LPA 4.starptautiskā konference “Pedagoăija: teorija un
prakse”.
2007. – piedalīšanās starptautiskajā konferencē (Latvija –
Slovākija) „BoloĦas procesa sociālā dimensija”
2008. – piedalīšanās ar referātu „Pedagoăiskās kompetences
teorētiskie aspekti” VI internacionālajā konferencē
Anadolas universitātē Turcijā

2008.gada 10. jūnijā

R.Ozola
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Curriculum vitae
Informācija par personu – ĥina Petrauska
Dzim. 1950.g. 18.augusts
Pers.kods 180850 - 10836
ZiĦas par dzīves vietu un darba vietu Dzīvo:
“Jūrmalas”, Nīcas pagasts, Liepājas rajons, LV – 3416
Tālr. 26543090
Darba v.:

LPA, Lielā ielā 14, Liepājā, LV – 3400, Tālr. 34 25477,
34 29249, 34 07750
Profesionālā un akadēmiskā izglītība 1993. – 1995. studijas Liepājas Pedagoăiskā augstskolā
Matemātikas didaktikā, pedagoăijas maăistre;
1968. – 1972. studijas Liepājas Pedagoăiskajā institūtā,
vidusskolas matemātikas specialitātē. Kvalifikācija –
vidusskolas matemātikas skolotājs.
Papildus izglītība –
2008.g. projekta „Ieklausies, izproti pieĦem” koordinatore Liepājā
2007.g. līdz šim brīdim līdzdalība projektā „Pedagogu tālākizglītības metodiskā
tīkla un nodrošinājuma izveide”;
2006.g. kursi „Organizāciju pedagoăija”;
2005.g. Tālmācības kursi „Dators iesācējiem”;
2004.-2005.g. līdzdalība projektā „Jauniešu pilsoniskās līdzdalības veicināšana
multikulturālās pilsētās” Nr. 2002/000-590-01-01/1-57/2
2003.g. Vērtībizglītība, didaktikas modeĜi, reformpedagoăija Vācijā;
2000. – 2001.g. līdzdalība projektā Organizāciju attīstība arodizglītībā;
2000.g. kursi Projekta ciklu vadīšanā;
1999.g. DELATE II projekts Arodpedagoăiskās pamatizglītības programmas
ieviešana Latvijas augstskolās;
1999.g. Skolu un augstskolu sadarbības modeĜu izveide (apguva kooperatīvās
mācīšanas metodi 48 stundas);
1997. – 1998.g. Latvijas – ZiemeĜvalstu projekts “Skolas
attīstība” (sertifikāts – skolas konsultants);
1997.g. Tālmācības projekts. Tālmācības materiālu
izstrādāšana (48 stundas);
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1994. – 1997.g. TEMPUS II projekts. Pieaugušo izglītība
un interaktīvās metodes.
Profesionālā darbība –
no 1994.g. līdz šim brīdim - Liepājas Pedagoăijas
akadēmijas Pieaugušo izglītības nodaĜas vadītāja;
no 1994.g. līdz šim brīdim - atbildīga par pedagogu un citu
interesentu izglītības un tālāk izglītības iespējām;
no 1991.g. līdz šim brīdim - lektore LPA Matemātikas un
informātikas katedrā. Docējamie kursi: matemātikas
mācīšanas metodika (no 1993.g.), matemātika pamatskolas
un speciālās pedagoăijas specialitātei (1977. – 1995.g.);
1977. – 1991.g. asistente LPA matemātikas katedrā;
1975. – 1977.g. Liepājas 31. AVS matemātikas skolotāja;
1972. – 1975.g. VaiĦodes 1.vsk. matemātikas skolotāja.

Prasmes un intereses –
Krievu valodas zināšanas; minimālas zināšanas vācu val.

10.06.2008.

ĥ.Petrauska
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Curriculum vitae
Personas dati:

Rihards Rubīns, dzimšanas gads 1930.gada 16. novembris

ZiĦas par dzīves un
darba vietu
Klaipēdas iela 72 - 43, Liepāja, LV-3416,
Liepājas Pedagoăijas akadēmija,
Lielā iela 14, Liepāja – LV- 3401

Akadēmiskā izglītība:

1950 - 1952 Cēsu Skolotāju institūts;
1965 – 1968 Daugavpils pedagoăiskais institūts.
Vēstures fakultāte.

Profesionālā izglītība:

kopš 1952. gada augusta – līdz šim brīdim Liepājas
pilsētas mācību iestādes skolotājs;
1952 – 1959 RaiĦa vidusskolas;
1959 – 1971 Em. MelngaiĜa Mūzikas vidusskola;
1971 – 1994 Liepājas Lietišėās mākslas vidusskolas
direktors;
1994 – 1999 Liepājas Vakarskolas skolotājs;
kopš 1978 līdz šim brīdim (ar nelieliem pārtraukumiem)
LPA lektors.

Docējamie kursi:
1. Vispārējā vēsture
2. Latvijas vēsture
3. Kultūrvēsture
4. Filosofija
5. Estētika
Īpaši specializējies metodisko problēmu aspektā. 10 grāmatu autors. Vismaz 1001
publikācija.
Apbalvojumi:
1987 „Nopelniem bagātais pasniedzējs”
1988 „L. BērziĦa prēmijas laureāts”
2001 „Latvijas Kultūrkapitāla fonda mūža stipendiāts”
IemaĦas, prasmes un
intereses:

ne tikai skolotājs, bet arī profesionāls žurnālists un
teātru uzvedumu režisors.
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Pārvalda latviešu, krievu, vācu valodu (pēdējo sarunu līmenī)
Sarakstītās un izdotās grāmatas:
R. Rubīns: „Saulīt’ tecēj tecēdama” 3. daĜas. 1990 – 1992. gads Liepājas Tipogrāfija
„Populārzinātnisks sacerējums par Lejaskurzemes vēsturi”
R. Rubīns: „No pašu ielas līdz Nīcai” 1992. gads Liepājas Tipogrāfija. (veltījums
slavenam Latvijas, Liepājas politiėim M. Valteram)
R. Rubīns: „Sudrabota saule lec” 1993. gads Rīga. Izdevniecība „Avots” (Latvijas
valsts dibināšanās 1919. gads Liepājā)
R. Rubīns: „Zentas MauriĦas mūžs attēlos” 1997. gads Liepājas Tipogrāfija.
(veltījums slavenai rakstniecei. Izdots sakarā ar prēmijas istabu izveidošanu GrobiĦā
(iekārtoja R. Rubīns). Atkārtots izdevums 2007. gadā)
R. Rubīns: „Kārlis XII Lejaskurzemē” Buklets latviešu un zviedru valodās 2001.
gads Liepājas Tipogrāfija. (izdots sakarā ar R. Rubīna izveidoto prēmijas zīmi Virgā)
R. Rubīns: „Filosofija? Zāles dvēselei” 2006. gads
„Filosofija? Cilvēces saprāts grēksūdze” 2006. gads
„Filosofija? Kultūras kultūra” 2007. gads
LPA tipogrāfija LiePa
(Visas trīs grāmatas domātas tālvadībai, tiem kam jāstudē filosofija un estētika)

2008.gada 12. maijs

R. Rubīns
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Curriculum vitae
Personas dati:
Alīda Samuseviča, dzimšanas gads 1956.gada 15.janvāris
ZiĦas par dzīves un
darba vietu
Toma ielā 41 –1, Liepāja, LV-3401, Tālr. 6 3481502,
E –pasts: alida@lieppa.lv
Liepājas Pedagoăijas akadēmija,
Lielā iela 14, Liepāja – LV- 3401
Tālr. 6 34 07760, Fakss 6 34 24223
Profesionālā un
akadēmiskā izglītība:
1984 – 1987 Latvijas Valsts Universitāte,
Pedagoăijas un psiholoăijas katedra, aspirante;
1976 – 1980 Liepājas Pedagoăiskais institūts,
Pamatskolas pedagoăijas fakultāte, studente;
iegūta pamatskolas skolotājas kvalifikācija.
Akadēmiskie un
zinātniskie grādi
pedagoăijas doktora grāds, 1993. - nostrifikācija
Latvijas Universitāte;
Pedagoăijas zinātĦu kandidāta grāds, 1987. –
Latvijas Valsts Universitāte.
Profesionālā darbība:
Kopš 2003. gada 18.marta –līdz šim brīdim
Liepājas Pedagogijas akadēmijas
Pedagoăijas katedras profesore;
-Pedagoăijas doktora studiju programmas direktore;
-Augstākā līmeĦa akadēmiskās studiju programmas
“Izglītības zinātĦu maăistrs pedagoăijā” direktore;
-LPA Senāta priekšsēdētāja;
-LPA Vispārīgās pedagoăijas zinātĦu nozares vadītāja;
-LPA Zinātnes padomes locekle;
-LPA Izdevējpadomes locekle.
Strādāju LPA kopš 1987.gada septembra.
Docējamie kursi:

Konfliktoloăija, Konfliktu vadība

Pētījumu metodoloăija
Atbalsta sniegšana un konsultēšana.
Darbība projektos:
 2006. – līdz šim brīdim ERAF projekta “Inovatīvi programmatūras
inženierijas spēĜu risinājumi zināšanu sabiedrības prasmju attīstīšanai” –
projekta vadītāja
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2006. – līdz šim brīdim Vispārējās izglītības kvalitātes novērtēšanas valsts
aăentūras un ESF nacionālās programmas projekts “Pedagogu tālākizglītības
metodiskā tīkla nodrošinājuma izveide”
2006. – līdz šim brīdim ESF projekts “Izglītības programmu pilnveide
Saldus Profesionālajā vidusskolā” – izglītības eksperte
(līguma Nr.2005/0265/VPD/ESF/PIAA/04/APK/3.3.1?0075/0017) – izglītības
eksperte



2005. -Sociālās integrācijas projektā “Draudzīgi un motivējoši zināšanu
sabiedrības risinājumi jauniešiem ar speciālām vajadzībām sociālai
integrācijai”
(līgumaNr.2005/0015/VPD1/ESF/PIAA/04/APK/3.3.7./0013/0007) – izglītības
eksperts.
 2005. – līdz šim brīdim Eiropas Sociālā fonda finansētais projekts (3.2.3.2.
aktivitātē) “Doktorantūra un maăistrantūra e- studiju tehnoloăiju jomā
atbilstoši Lisabonas mērėiem RTU, DU un LPA”- programmu attīstīšanas
eksperts.
 2003. – 2004. piedalīšanās Skolu atbalsta centra projektā “Kritiskās
domāšanas prasmju attīstīšana augstskolā”.
 2003. SAC un SFL starptautiskais EAST projekts “Shared Values, Scared
Cultures”
 1999. –2003. darbība Sorosa fonda programmā “PārmaiĦas izglītībā” projektā
“Atvērtā skola” par sabiedrības integrāciju izglītības sfērā.
Darbība ārzemēs:2007 – 5. -7.05.Padeborna (Vācija) referāts plenārsēdē Padebornas
Koledžā Eiropas nedēĜas pasākumu kontekstā
2006 – 4.- 7.09. Bruno (Čehija) piedalīšanās starptautiskā konferencē
2005 – 17.-21.01. Vendgrēbe (Vācija) piedalīšanās K.Adenauera fonda Izglītības
centra seminārā “Eiropas nākotne – Latvijas un Vācijas dialogs”.
2005 –21. – 23.01. Leipzigas Universitāte (Vācija) piedalīšanās starptautiskajā
konferencē “Ekonomikas globalizācija – skolotāju izglītības internalizācija”.
2004 – 1.-2.03.Parīze (Francija) UNESCO piedalīšanās ar referātu starptautiskajā
zinātniskajā konferencē “Lietojot, izvēloties vai veidojot nākotni”.
2003 –Halle (Vācija) piedalīšanās 24. Vācijas izglītības vadītāju forumā.
2003 – Uniwersytet Rzeszowski (Polija), Pedagoăijas institūts, piedalīšanās ar
referātu zinātniskajā konferencē,
2002 – Bristoles Rietumanglijas universitāte (Anglija), darbība ERASMUS
starptautiskajā projektā.
2001 – Hamburga (Vācija) piedalīšanās Vācijas izglītības vadītāju forumā,
2001- Bekeščobas augstskola (Ungārija) , darbība ERASMUS starptautiskajā
projektā,
2001 – Pieredzes apmaiĦa par sociālo darbinieku izglītošanas problēmām Skipper
Klemet seminārā Alborgā (Dānija)
2000 – Bristoles Rietumanglijas universitāte, starptautiskais projekts (Anglija)
2000 – Administratīvās un sadarbības pieredzes veidošanas semināri Elblongas
augstskolā (Polija)

Zinātniskā darbība: Pedagoăijas nozares Vispārīgās pedagoăijas apakšnozare
Zinātniskās pētniecības pamattēmas ir veltītas audzināšanas
problēmu, topošo skolotāju profesionālās darbības un pedagoăiskās
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kompetences problēmu izpētei, pedagoăisko konfliktu risināšanai un analīzei,
aktuāliem pedagoăiskā procesa un skolēna personības veidošanās
jautājumiem, starpkultūru izglītības un bilingvālo mācību realizācijai Latvijas
skolās.
Publikāciju skaits:

vairāk par 70 publikācijām.

Darbība redkolēăijās:
 Rakstu krājuma “Pedagoăija: teorija un prakse” (ISSBN 9984-654-82-6)
starptautiskās zinātniskās redkolēăijas vadītāja (Liepājas Pedagoăijas
akadēmija);
 Rakstu krājuma “Sabiedrība un kultūra” (ISSN 1407-6918) redakcijas
kolēăijas locekle (Liepājas Pedagoăijas akadēmija);
 Žurnāla “Zinātniskie raksti” (ISSN 1822-119X) zinātniskās redkolēăijas
locekle (ŠauĜu Universitāte- Lietuva);
 Žurnāla “Skolotājs” redkolēăijas locekle.
Darbība profesionālajās organizācijās:
The International Academy for the Humanization
of Education (IAHE) locekle
- biedrības
Latvijas
Pedagoăijas
Zinātnieku
Asociācijas biedre, LPZA Domes locekle;
- Latvijas Augstskolu profesoru asociācijas locekle;
- Baltijas pedagoăijas vēsturnieku asociācijas biedre,
valdes locekle;
- Latvijas
Universitātes
Pedagoăijas
nodaĜas
Profesoru padomes locekle.
Darba novērtējums:
 Latvijas Republikas Izglītības un Zinātnes ministrijas
Atzinības raksts par aktīvu un daudzpusīgu darbību Latvijas skolotāju
izglītošanā, 2004. gada 20.oktobrī
 Liepājas pilsētas Atzinības raksts par nozīmīgo ieguldījumu skolotāju
tālākizglītošanā un darbu sabiedrības integrācijas procesā, 2002. gada
17.novembrī.
 Liepājas Pedagoăijas akadēmijas Atzinības raksts par aktīvu darbu
maăistrantūras veidošanā un vadīšanā, 1999.gada 5.novembrī.
 Latvijas Republikas Izglītība un Zinātnes ministrijas Atzinības raksts par
nozīmīgu ieguldījumu Latvijas augstākajā izglītībā, 1997.gada 27.augusts.
Speciālās prasmes:

-labas svešvalodu zināšanas: krievu un vācu valodās,
angĜu valodā - ar vārdnīcas palīdzību,
-darbs ar datoru (MS Word).

A.Samuseviča
2007.gada 5.oktobrī
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Curriculum vitae
Personas dati:
Vineta TrumsiĦa
dzim. 1957.gada 24.septembrī
dzīv. Kr.Valdemāra ielā 20/24- 12, Liepājā, LV- 3401
tālr. 34 07781
Izglītība:
2004 - pašlaik
1998
1982 - 1987
kurss
1976 – 1980
1965 – 1976

Daugavpils Universitāte, doktorantūra, 4.kurss
Liepājas Pedagoăijas akadēmija, filoloăijas maăistra grāds, Mg.philol.
Latvijas ZinātĦu akadēmija, aspirantūra filoloăijā, pilns teorētiskais
Liepājas Valsts Pedagoăiskais institūts, latviešu valodas un literatūras
skolotāja
Liepājas 5.vidusskola, vidējā izglītība

Darba pieredze:
2002 - pašlaik Liepājas Pedagoăijas akadēmija, Pedagoăijas katedra, lektore
1991 – 2007 LPA Pedagoăijas fakultāte, dekāne
1981 – 2005 LPA Literatūras katedra, lektore
1980 – 1981 Liepājas 5.vidusskola, skolotāja
Darbs amatu savienošanas kārtībā:
1999 - pašlaik Liepājas pilsētas Dome, Izglītības komisijas locekle
2006 – pašlaik Vispārējās Izglītības kvalitātes Valsts novērtēšanas centrs, projekta
dalībniece
2005 – 2006 Liepājas rajona padome, EQUAL projekts „Soli pa solim”, grupas
dalībniece
Papildu izglītība, kursi:
2007
Vestfālenas Kultūras un Izglītības Forums; Paderborna, Vācija,
profesionālā izglītība Eiropas Savienības dalībvalstīs
2007
EQUAL projekta „Soli pa solim” kursi „Sociālo darbinieku un sociālo
pedagogu specializācija darbam ar patvēruma meklētājiem”
2007
Latvijas Universitāte, tālākizglītības programma augstskolu didaktikā
2007
augstskolu mācībspēku tālākizglītības darbseminārs „Latvijas
pedagoăisko augstskolu mācībspēku profesionālo kompetenču
pilnveide zinātniskās pētniecības jomā”
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2005

2003
2003
2000 – 2003
2002
1996 - 1997
1997

LR IZM, Lielbritānijas Padome, Latvijas Skolotāju izglītotāju
asociācija, tālākizglītības programma „Topošo un jauno skolotāju
mentoru sagatavošana”
SFL, IZM tālākizglītības programma „Starpkultūru un bilingvālā
izglītība”
LPA, Hildesheimas Universitāte, Vācija, semināru cikls
„Vērtībizglītība. Didaktikas modeĜi. Reformpedagoăija Vācijā”
IZM, SFL tālākizglītības programma „Starpkultūru un bilingvālā
izglītība”
LR IZM, tālākizglītības programma „Pedagoăiskās kompetences
attīstīšana bilingvālajā mācību vidē”
Lielbritānijas Padome, kursi „Izglītības iestāžu un institūciju attīstība;
publiskās attiecības un resursu piesaiste”
Filadelfija, „Praktikums publiskajās attiecībās valsts un privātajās
izglītības iestādēs”

Citas aktivitātes:
2007 – pašlaik „Baltic & Black Sea Circle Consortium” locekle
2004 – pašlaik Izglītības Iniciatīvu centra Padomes locekle
2004
Liepājas pilsētas Dome, Izglītības stratēăijas izstrādes darba grupas
locekle
2002 – pašlaik
starptautiska projekta „Europawoche. Bildung und Kultur”
dalībniece
2002 – pašlaik
International Academy for the Hymanization of Education locekle
2002 – 2006
starptautiska projekta „European Counceller of Multicultural
Affairs”
Valodu zināšanas:
latviešudzimtā
krievupārvaldu brīvi
vācupārvaldu brīvi
angĜusarunvalodas līmenī, ar vārdnīcas palīdzību
Papildu informācija:
Prasmes darbā ar datoru:

PowerPoint, Word, Exel

27.05.2008.
/V.TrumsiĦa/

74

Curriculum vitae
Vārds, uzvārds

IVETA TUMAŠČIKA

Izglītība (augstskola,
specialitāte, studiju
gadi)

Augstākā, maăistra grāds tiesību zinātnē
- Latvijas Policijas akadēmija, maăistrantūra, publiskās tiesības,
2005.-2007.;
- Latvijas Policijas akadēmija, Valsts tiesību zinātnes, bakalaura
grāds, 5.līmeĦa profesionālā kvalifikācija - jurists, 1995.-2000.;
- Liepājas Pedagoăiskais institūts, matemātikas specialitāte,
kvalifikācija – skolotāja, 1984.-1988.

Dzīves vietas adrese,
telefons,
e-pasts

Siena 3-28, Liepāja
mob. t.: 29619735
e-pasts: iveta@lieppa.lv

Svarīgākās
līdzšinējās darba
vietas un amati

- Liepājas Pedagoăijas akadēmija, juriskonsulte; asistente,
Sociālo zinātĦu katedra, 20.11.2006.;
- SIA „TOLMETS”, juriste, 01.02.2005.-17.11.2005.;
- LR UzĦēmumu reăistrs, valsts notārs, 08.01.2002.-01.02.2005;
- LR Naturalizācijas pārvalde, Liepājas reăionālās nodaĜas
vadītāja vietniece, 01.02.1995.-08.01.2002.

Piedalīšanās kursos,
semināros (vieta,
gads)

- Administratīvais process mācību iestādē, SIA „RAJOS”, 27.03.2008.
- Pats sev jurists: svarīgākais, kam jāpievērš uzmanība, slēdzot
līgumus, SIA „Arhīvs L”, 11.03.2008.
- Iekšējo normatīvo aktu izstrādāšana un piemērošana, SIA
„Ekspresdruka”, 20.03.2007.;
- Administratīvais process iestādē un tiesā, Latvijas tiesnešu mācību
centrs, 08.12.2006.;
- Projektu vadīšana, Profesionālo studiju skola „Citadele”,
15.12.2005.-18.01.2006.;

Akadēmiskie kursi

Publiskās tiesības – 2 KRP
Komerctiesības – 2 KRP
Tūrisma darījumu tiesiskās attiecības – 2 KRP
Darba tiesiskās attiecības – 1 KRP
Starptautiskās tiesības – 1 KRP
Civiltiesības – 2 KRP
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Valodas zināšanas

Latviešu, krievu, angĜu

2008.gada 28.aprīlī
I.Tumaščika

CURRICULUM VITAE
Vispārīgās ziĦas:
Vārds, uzvārds:
Rita UkstiĦa
Personas kods:
190246 – 10808
Dzimšanas dati:
1946.gada 19.februāris
ZiĦas par dzīves vietu un darba vietu:
Dzīvo:
Alejas ielā 37/39 - 41 Liepāja tel 2 9534359,
E – pasts uksrita@one.lv
Darba vieta: Liepājas Pedagoăijas akadēmija
Liepājā Lielā iela 14
Tālr. 6 34-07781
Izglītība:
2002. – 2004. g. LU Pedagoăijas un psiholoăijas institūts, Izglītības zinātĦu maăistrs
(sociālā pedagoăija)
2001. – 2002. Sociālā darba un sociālās pedagoăijas augstskola “Attīstība”, Sociālais
pedagogs
1965. – 1969. Liepājas V.Lāča Valsts pedagoăiskais institūts, Vidusskolas pedagoăijas
fakultāte, Vidusskolas matemātikas skolotāja
Akadēmiskie nosaukumi un Zinātniskais grāds:
2006. g. – asoc. profesore sociālajā pedagoăijā
2004. g. Izglītības zinātĦu maăistrs (sociālā pedagoăija), dipl. Sērija – MD A
Nr. 0516
1995.g. – Pedagoăijas doktore, dipl. C-D № 003150
Profesionālā darbība:
2006. g. – Liepājas Pedagoăijas akadēmijas as. profesore (sociālā pedagoăija)
2006. g. - Liepājas Pedagoăijas akadēmijas docente (sociālā pedagoăija)
2000.g. – Liepājas Pedagoăijas akadēmijas docente
1997.-1999.g. Liepājas Pedagoăijas akadēmijas lektore
1994.- 1997.g. Liepājas Pedagoăiskās augstskolas Pirmsskolas pedagoăijas
katedras vadītāja
1986.- 1994.g. Liepājas Pedagoăiskās augstskolas lektore
1974.-1986.g. Liepājas pilsētas 33. un 39. bērnudārza vadītāja
1970.-1974.g. Liepājas pilsētas 28. bērnudārza audzinātāja
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1969.-1970.g. Liepājas rajona Virgas pamatskolas skolotāja
Docētie studiju kursi:
Studiju programmā: „Sociālais pedagogs”:
1. Sociālā pedagoăija – 3 KRP / no 2002. gada/
2. Sociāli apdraudētās iedzīvotāju grupas – 1 KRP / no 2002. gada
3. Sociālā pedagoăija un psiholoăija – 2 KRP / no 2005. gada
4. Novērtēšana sociāli pedagoăiskajā darbā ar klientu– 1 KRP /no 2002. gada
5. Saskarsmes pedagoăija sociāli pedagoăiskajā darbā ar klientu – 2 KRP / no
2002. gada
Izvēles kursi:
1. Attīstošo spēĜu izmantošana bērna intelektuālajā attīstībā – 1 KRP
2. Bērnu sagatavošana skolai – 1 KRP
3. Patvēruma meklētāju bērnu un ăimeĦu integrācija sabiedrībā – 2 KRP
Studiju programmā „Pirmsskolas izglītības skolotājs”:
1. Matemātisko priekšstatu veidošanas teorija un metodika – 4 KRP
2. Bērnu sagatavošana skolai – 2 KRP
3. M.Montesori pedagoăiskā sistēma /lasu no 1994.gada/ (aķī studiju
programmā „Mūzikas terapeits”).
6. Attīstošo spēĜu izmantošana bērna intelektuālajā attīstībā – 1 KRP
7. Agrās bērnības pedagoăija - 1 KRP
8. Pirmsskolas pedagoăija -2 KRP
Izstrādātās studiju programmas:
1. Izstrādāta studiju programma „Sociālais pedagogs”, akreditēta 2001. gadā
2. Izstrādāta studiju programma „Izglītības zinātĦu maăistrs (sociālā pedagoăija),
akreditēta 2005. gadā
Esmu minēto studiju programmu direktore.
Kvalifikācijas celšana:
2006. g. Tālmācības kursi „e – studiju didaktika”
2003.g. – Pasaules brīvo latviešu apvienība / kursi „ĂimeĦu sistēmu teorija un
terapija, īsterapija vērsta uz atrisinājumiem.
2003.g. – Tālmācības kursi sadarbībā ar Vācijas (Hildesheimes) profesoriem
„e – studiju didaktika”
2000.g. – piedalījos Sorosa fonda finansētā projekta “PārmaiĦas izglītībā”
“Lasīšana un rakstīšana kritiskās domāšanas attīstīšanai” augstskolu grupā.
2000.g. Dānijas SKIPER CLEMENT SEMINARIET kopkursi ar LPA
„Developing a Learning Environment”
1999.g. sertifikāts par 40 stundu kursu “Bērnudārzu vadītājs” beigšanu.
Piedalīšanās starptautiskos projektos pēdējos sešos gados:
1. „SOCIAL INCLUSION, COMMUNITY PERSPECTIVE”-2003. gads.
Kopprojekts ar RTU, Somiju un Norvēăiju par virtuālās vides izmantošanu
studentu izglītošanā. Projekta rezultātā izveidots studiju kurss „Sociālā
iesaiste”, kuru studenti apgūst tālmācības variantā. Kursu vada Tālmācības
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centra speciāliste – sociālā pedagoăe Lāsma Ulmane – OzoliĦa, es strādāju kā
instruktore.
2. „EQUAL projekts „Soli pa solim”.
3. Kopprojekts ar BeĜăiju, Lietuvu, VācijU, Latvijas migrācijas lietu pārvaldi,
Liepājas pilsētu un rajonu u.c. institūcijām par patvēruma meklētāju bērnu un
ăimeĦu integrāciju sabiedrībā. Izstrādāta apmācības programma sociālajiem
pedagogiem, sociālajiem darbiniekiem, pieteikti kursi par speciālistu (sociālo
pedagogu, sociālo darbinieku)sagatavošanu darbam ar bēgĜiem un viĦu
ăimenēm. (2005. – 2007. gads)
4. Eksperte Liepājas rajona Izglītības pārvaldes koordinētajā kopprojektā ar
bērnu brīvā laika pavadīšanas iestāžu, bērnu rehabilitācijas un krīžu
centru, probācijas dienestu speciālistiem:
„Sociālās atstumtības riskam pakĜauto ăimeĦu Sociālās rehabilitācijas centra
programmu izveide VaiĦodes internātpamatskolā” Veikts pētījums par
projekta efektivitāti

un atbilstoši tam izstrādati ieteikumi vecākiem un

pedagogiem – kā veiksmīgi veidot attiecības ar bērniem. Organizētas tikšanās
ar bērniem, vecākiem, nometene kopā bērniem, vecākiem un sociālajiem
pedagogiem. Projektā līdzdarbojās Akadēmiju beigušie Sociālie pedagogi no
Liepājas pilsētas un VaiĦodes internātpamatskolas. (2005. – 2006. gads.)
Piedalīšanās Latvijas Zinātnes Padomes finansētajos granta projektos:
1.

„Mijiedarbība ar pieaugušo kā pirmskolas vecuma bērna pašapziĦas un
personības attīstības veicinātāja”. (2004. – 2007. g.)

2. „Kā palīdzēt bērnam (5 – 7 gadi) veidot savu identitāti”. (1997. – 2000. g.)
3. „Kā palīdzēt pirmsskolas vecuma bērnam (5 – 6 gadi) kĜūt par pētnieku un
motivēt savu darbību”.(1993. – 1997. g.)
4. „Pirmsskolēna personības veidošana”.(1991. – 1993. g.)
Piedalīšanās ar referātu cita veida konferencēs:

1. Piedalīšanās ar referātu konferencē “Imigrācijas jautājumu risinājumi Latvijas
sociāli ekonomiskajā un kultūras vidē”(2007. g.) “Sociālā pedagoga darbība
starpprofesionāĜu komandas veidošanā darbā ar patvēruma meklētāju bērniem
un ăimenēm”
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2. Ievadreferāts Pirmsskolas izglītības asociācijas UNESCO kustības „Izglītība
visiem” konfereĦcē 2005. g 30. novembriss: „Matemātiskās domāšanas
attīstīšana pirmsskolā”. Konferencei sagatavotas divas nepilna laika studentes
kā sekciju vadītājas, kuras va’dija sekciju darbu par sava bakalaura darba
tēmām;
1. Anita Sīle (Kuldīgas PII „Bitīte” par tēmu: „RotaĜu ar matemātiskiem
uzdevumiem efektivitāte pirmsskolas vidējā vecuma bērniem”.
2. Vija KalniĦa (Ventspils PII „Rūėītis”) par tēmu: „Matemātiskie priekšstati
vecākajā grupā”, (attīstošo spēĜu izmantošana matemātisko priekšstatu
veidošanā).
Tika sagatavots izdales materiāls – tēzes par ievadreferātu – 8 lpp. un tēzes, rotaĜu
apraksti un attēli – 39 lpp.

Publikācijas: (pēdējo sešu gadu)
1. UkstiĦa R. Vides ietekme uz pusaudžu socializācijas procesu internātskolā
sociālā pedagoga skatījumā / Zin. rakstu krājums: Sabiedrība, integrācija,
izglītība. – Rēzekne, 2007., 416 – 425. lpp.
2. UkstiĦa r. Pusaudžu neapmierināto vajadzību ietekme uz attiecību veidošanos
ăiemnē / Zin. rakstu krājums: Sabiedrība, integrācija, izglītība. – Rēzekne,
2007., 138. – 148.. lpp.
3. UkstiĦa R. Pusaudža nesekmības un sociālās vides mijsakarības.// Sabiedrība,
integrācija, izglītība. Zinātnisko rastu krājums. [Elektroniskā versija] –
Rēzekne, 2005.
UkstiĦa R. Sociālā pedagoga kompetences nesekmīgo pusaudžu sociālās
funkcionēšanas veicināšanā. Uzstāšanās ViĜĦas Universitātes konferencē un nodots
raksts. 2005. g. oktobris.
UkstiĦa R. Pedagoga loma 6 – 7 gadus vecu bērnu izziĦas interešu veidošanā attīstošā
vidē / Raksts zin. konf. RPIVA.- Rīga, 2006. 475. – 480.lpp.
6. UkstiĦa R. Valodas loma bērnu intelektuālajā attīstībā / Raksts zin. konf.:
Valodu apguve: problēmas un perspektīva. – Liepāja: Liepa, 2001. – 268. –
280. lpp.
Grāmata:
UkstiĦa R., RudĦicka Z., Elme A. ĂimeĦu izglītība sociālajā pedagoăijā. –
Rīga: Raka, 2002. – 145 lpp.
Mācību līdzekĜi:
1. UkstiĦa R. Didaktiskās rotaĜas 3 – 5 gadus vecu bērnu matemātiskās
domāšanas attīstībai. – Rīga: Izglītības soĜi, 2005. –36 lpp.
2. UkstiĦa R. Didaktiskās rotaĜas 3 – 5 gadus vecu bērnu matemātiskās
domāšanas attīstībai / pielikums. – Rīga: Izglītības soĜi, 2005.
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3. UkstiĦa R. Matemātisko priekšstatu veidošana pirmsskolas vidējā vecuma
bērniem. – Liepāja: Liepa, 1996. – 86 lpp.
4. Pirmsskolas vecuma bērnu iepazīstināšana ar laiku (elektroniskā veidā –
tālmācības variants).
Citas publikācijas:
1. UkstiĦa R. Atsevišėu valstu pedagoăiskās pieredzes izpēte par bērna un
pedagoga mijiedarbības aspektiem attīstošā vidē / Raksts zin. konf.
„Pedagoăija: teorija un prakse” – Liepāja: LiePA, 2005. –182..– 190. lpp
2. UkstiĦa R. Ăeometrisko figūru izmantošana pirmsskolas vecuma bērnu
domāšanas attīstībai / raksts žurn. Pirmsskolas izglītība 2005/3, 12 – 15. lpp.
3. UkstiĦa R. Intelektuālo spēĜu izmantošana 6 – 7 gadus vecu bērnu
pašvērtējuma veidošanā / Raksts zin. konf.: Bērna identitātes veidošanās
pirmsskolas vecumā. – Liepāja: Liepa. 2002, 123. – 137. lpp.
4. UkstiĦa R. Intelektuālās attīstības nozīme bērna sagatavošanai skolai / Raksts
zina. konf. – Liepāja LPA, 2000.
5. UkstiĦa R.
Matemātisko priekšsatatu veidošana 5 – 7 gadus veciem
bērniem. Raksts gr.: “Es gribu iet skolā” .– R.: Raka, 2002. 67 – 78. lpp.
6. Intelektuālo spēĜu nozīme bērnu sagatavošanai skolā. Raksts. –
Liepāja:LPA,2002
7. Bērna patstāvīgā darbība didaktiskajās rotaĜās matemātikā pirmsskolā. Raksts,
žurnāls “Pirmsskolas izglītība” – 35. – 38.lpp., 1998.
8. Didaktiskās rotaĜas matemātisko priekšstatu veidošanai 3-5 gadus veciem
bērniem. Metodisks līdzeklis. – Liepāja: LPA, 1997. – 56 lpp.
9. Matemātisko priekšstatu veidošana pirmsskolas vidējā vecuma bērniem.
Mācību līdzeklis. Liepāja: LPA, 1996. – 90 lpp.
10. Didaktiskās – matemātiskās rotaĜas kā pirmsskolas vecuma bērnu attīstības
līdzeklis. Promocijas darba kopsavilkums. Rīga, 1996.
11. Kam vajadzīga palīdzība? Kas to sniegs? (Pirmsskolas bērnu audzināšanas
problēmas). Raksts // IK. – 1995. – 29. Jūn. 9. Lpp.
12. LPA Pirmsskolas katedras jauno specialistu sagatavošanas perspektīvas.
Raksts/ Round – table Discussions; “A teacher at a pre – school. What does it
mean?”. – Daugavpils, 1995.
13. Liepājas pedagoăiskā augstskolā – jubilejas gads. Raksts // IK. – 1994. – 27.
Okt.
14. Sirdssāpes nepalīdzēs. Liepāja gudro…{Pēc b/d likvidācijas viĜĦa Latvijā) //
IK. – 1994. – 1. Sept. – 14. Lpp.
15. RotaĜas izmantošana matemātisko priekšstatu veidošanā pirmsskolā. – Raksts.
Liepāja: LPA, 1993. – 167. – 178.lpp.
16. Metodisks palīglīdzeklis audzinātājām elementāro matemātisko priekšstatu
veidošanā 2.jaun.grupā. – Liepāja: LPA, 1989. – 54 lpp.
Liepāja,
2008. gads, 20. marts

R.UkstiĦa
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Curriculum Vitae
Informācija par personu: Silvija Zaėe
dzim. 1942.gada 17.martā
Personas kods 170342 – 10825
ZiĦas par dzīvesvietu un darba vietu:
Dzīvo: Klaipēdas 59/63 – 31, Liepāja, LV – 3416, tālr.: 6 34 34559
Darba vieta: LPA, Lielā iela 14, Liepāja, LV – 3400, tālr.: 6 34 07781
Profesionālā un akadēmiskā izglītība:
1992. – šodienai Liepājas Pedagoăijas akadēmijas docente
1984. – 1992.g. Pedagoăijas un psiholoăijas katedras vadītāja
1983. – 1984.g. Liepājas pedagoăiskā institūta lektore
1982. – 1983.g. Liepājas pedagoăiskā institūta asistente
1979. – 1982.g. Hercena v.n. ěeĦingradas Valsts Pedagoăiskā institūta
aspirante
1963. – 1979.g. Liepājas 1. vidusskolas skolotāja
Zinātniskais grāds
1992.g. Disertācijas nostrifikācija Latvijas Universitātes habilitācijas un
promocijas padomē. 1993.g. 15.janv. lēmums: Nr. 79 Piešėirts pedagoăijas
doktora zinātniskais grāds.
1988.g. Pedagoăijas un psiholoăijas katedras docente
1982.g. Hercena v. nos. ěeĦingradas Valsts Pedagoăiskais institūts.
Disertācijas tēma: „Dažāda vecuma pionieru mijiedarbība pionieru vienības
kolektīvā”.
Profesionālā darbība
Liepājas Pedagoăijas akadēmija, Pedagoăijas katedras docente.
Docējamie kursi:
1. Pedagoăijas teoriju attīstības vēsture
2. Latvijas Pedagoăiskā doma
3. ANO Bērna tiesību konvencija
4. Salīdzinošā pedagoăija
5. Profesionālās izglītības sistēmas attīstība
6. Mācību metodisko līdzekĜu izveide
Vadu studentu kursa darbus, projekta darbus, kvalifikācijas darbus, bakalaura darbus,
maăistra darbus, doktora darbus.
Papildus ziĦas par profesionālo darbību
1) Vadu akreditētu studiju programmu „Profesionālās izglītības skolotājs”,
2) Realizēt dzīvē projekta DELATE 1, DELATE 2 idejas,
3) Profesionālās kvalifikācijas celšana:
- semināru cikls „Vērtībizglītība, didaktikas modeĜi, reformpedagoăija
Vācijā”, 2003.29.01. – 2003.12.06.
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- nodarbību cikls „Augstskolu didaktikā” 2005.g. sept. – 2006.g. februāris.
Zinātniskā darbība
Nozare – pedagoăija, bērna tiesību aizsardzība, profesionālās izglītības sistēmas
mācību iestāžu pedagoăijā.
Sadarbība ar ārzemju partneriem - BeĜăijā: Ăentes universitātē, Dānijas arodskolas
institūtā, Polijā: Varšavas Cilvēktiesību centrā, Šveicē: mācību centrā CIFEDHOP, EIP
(Šveicē) profesionālās kvalifikācijas pilnveide.
Zinātniski referāti un praktisko nodarbību vadīšana starptautiskajās
konferencēs: Ščecina (Polija)-2001.g., Ženēva (Šveice)-1998., Varšava (Polija)1998.g., Linkolna (Lielbritānija)-1994.g., Šefīlda (Lielbritānija)-1992.g., Jimo (Gimo)
(Zviedrija) – 1991.g.
Dalība semināru ciklā „Vērtībizglītība. Didaktikas modeĜi”, 2003. janvāris - jūnijs
Publikācijas no 1999. līdz 2007.gadam
1. Zaėe S. Bērna tēls vēstures griežos. Krāj. Profesionālā pedagoga sagatavošanas
problēmas; II d., Rēzekne, 1998.g. 8 lpp.
2. Zaėe S. Programma. Arodpedagoăiskā izglītība. Metodisks palīglīdzeklis, Liepāja
1999./2000., 36 lpp.
3. Zaėe S. Vadlīnijas prakses vadītājam. Liepāja 1999./2000., 9 lpp.
4. Zaėe S. Vēsturisks ieskats sabiedrības attieksmes pret bērnu izmaiĦās. Sociālā
darba speciālistu rokasgrāmata. Liepāja : LiePa,2007, 61.-67.lpp.
Publikācijas:
Kopējais publikāciju skaits – 27
Zinātnisko publikāciju skaits – 19
Metodisko publikāciju skaits – 18
Prasmes un intereses: pārvaldu latviešu, krievu, angĜu, poĜu valodu.
Liepājā,
07.04.2008.

S. Zaėe
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Curriculum Vitae
Informācija par personu : VIJA ZĒLERTE
Dzim. 1957.gada 3. februārī
ZiĦas pa dzīves vietu un darba vietu:
Mājas adrese: Kungu iela 79/4, m.t. 26426065
Darba vietas adrese: LPA, Lielā iela 14 , LV – 3401, Tālr. 34 07781
Profesionālā un akadēmiskā izglītība:
1997.- 1999.g. – studijas LU doktorantūrā.
1994.- 1997.g. mācības Latvijas Universitātes maăistratūrā, iegūts maăistra grāds
psiholoăijā;
1988. – 1989.g. mācības ěeĦingradas universitātē, iegūta praktiskā skolu psihologa
kvalifikācija;
1981. – 1987.g. mācības Liepājas Valsts pedagoăiskajā institūtā, iegūta pamatskolas
skolotāja kvalifikācija.
Profesionālā darbība
2000.g. – lektore Liepājas Pedagoăijas akadēmijā, vadu kognitīvās, eksperimentālās,
vispārīgās, attīstības, pedagoăiskās, saskarsmes, speciālās, biznesa un vadības
psiholoăijas kursus.
1994.g. – lektore Liepājas Pedagoăiskajā augstskolā, vadu vispārīgās, attīstības,
saskarsmes, pedagoăiskās psiholoăijas kursus.
1992.g. – lektore, Liepājas pedagoăiskajā institūtā, vadu vispārīgās psiholoăijas
kursu, strādāju par skolas psihologu Liepājas 5.vidusskolā.
Tālākizglītība
2006. 11. – 2007. 25.05. - apgūts mediācijas mācību kurss LR Tieslietu ministrijas
projekta ietvaros
un Vācijas Starptautiskās tiesiskās sadarbības ES Twinning
“Mediācijas ieviešana Latvijā” saĦemts
mediatora
sertifikāts.
2005.g. – 2006. g. veikta profesionālā pilnveide programmā „Augstskolu mācībspēku
pedagoăiskā pilnveide (Inovācijas augstākās izglītības sistēmā/ Izglītības darba
vadība.
2001.g. - 2004.16.decembris pabeigts Igaunijas Ăimenes terapeitu asociācijas organizēta
3 gadu speciāla apmācības programma ăimenes psihoterapijā un iegūtas tiesības
strādāt par ăimenes terapeitu.
2003.g. – piedalījos vidējā
līmeĦa
vadītāju
pilotkursā projekta “Reăiona
ekonomiskā un sociālā attīstība Liepājā, Latvijā” ietvaros. (27.–31.01.2003.)
Tēmas: vadīšanas lomas, veidi, līmeĦi;
– personāla vadība un motivēšana;
– konfliktu vadība;
– komandas veidošana;
– pārmaiĦu vadība.
2002.g. – iegūta apliecība par 26 st. kursu “Individuālpsiholoăiskās metodes ăimenes
konsultēšanā”. Semināra vadītājs: Francis X.Walton, Ph.D. (ASV).
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2001.g. – iegūta apliecība par 20 st. kursu “Individuālpsiholoăiskās
konsultēšanas process un struktūra”. Lektors Samuel Schuerer
(Šveice).
2001.g. – iegūta apliecība par 32 stundu kursu “Uz atrisinājumu fokusētā
psihoterapija, pamatojoties individuālpsiholoăijas principiem”.
Semināra vadītājs: Timothy D.Evans, Ph.D. (ASV).
2001.g. – iegūta apliecība par 24 stundu kursu “Dzīves stila noteikšana pēc
bērnības atmiĦām”. Semināra vadītājs Samuel Schurer (Šveice).
1999.g. iegūta apliecība par pilnas programmas DELATE II projektā
Arodpedagoăiskās pamatizglītības programmas ieviešanu Latvijas
augstskolās apgūšanu.
1997.g. – iegūts sertifikāts par mūsdienu arodpedagoăiskās izglītības kursa, kurš
tika organizēts ar abpusēju līgumu starp Latvijas izglītības ministriju
un Dānijas arodskolu institūtu, beigšanu.
1998.g. – iegūts sertifikāts par piedalīšanos pirmajā Baltijas Valsts vadošajā
Adlera psiholoăijas konferencē skolu psihologiem par tēmu:
“Skolotāju un ăimeĦu konsultēšana”.
1995.g. – iegūts sertifikāts par pilnu pieaugušo apmācības metodoloăijas kursa
pie Nīderlandes speciālista Harija Lista apgūšanu.
1994.g. – Dānijā, Ronnē iegūts sertifikāts par pilna saskarsmes trenera kursa
apgūšanu darbam ar pieaugušajiem saskarsmes psiholoăijā.
Cita pieredze:
No 2006. gada darbs "Vudkoka-Džonsona starptautiska izdevuma Kognitivo
spēju testa" aprobācijas grupā sadarbībā ar Latvijas skolu psihologu
asociāciju.
No 2006. gada esmu iekĜauta darba grupā Eiropas Savienības projekta ietvaros
par mediatoru sagatavošanas iespējām Latvijā.
No 2005. gada veicu zinātniski pētniecisko darbu par ăimeĦu savstarpējo
attiecību problēmām Latvijā, sistēmiskās pieejas pielietojuma
iespējām strādājot ar vardarbību ăimenē.
No 2004. Latvijas Ăimenes psihoterapeitu asociācijas biedrs
No 1995.gada esmu profesionālo skolas psihologu asociācijā. Regulāri vadu
seminārus skolotājiem un tikšanās ar vecākiem galvenokārt par saskarsmes
jautājumiem, attiecību veidošanu, mācību un audzināšanas problēmām un to
risināšanas iespējām.
Valodu prasmes: Latviešu- dzimtā
Krievu – Ĝoti labā līmenī
AngĜu – labā līmenī.
Zinātniski pētnieciskā darbība: skolotāja personības ietekme uz viĦa profesionālo
darbību; audzēkĦu nesekmības cēloĦi un tās radīto seku novēršanas iespējas.
Prasmes un intereses: ceĜošana
2008-05-07

V.Zēlerte
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4. Studiju kursu programmas
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KURSA KODS
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

Valodas kultūra I
Profesionālās izglītības skolotājs, A daĜa, 1.studiju gads

Kursa nosaukums
Statuss (A, B, C daĜa)
Kredītpunktu skaits

1 KRP

Vārds, uzvārds
Sandra OkuĦeva

KURSA AUTORS
Struktūrvienība
Literatūras katedra

Amats, grāds
Lektore, Mg. philol.

Kopējais stundu skaits
Lekciju skaits
Semināru vai praktisko nodarbību
skaits
Laboratorijas darbu skaits
Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; P –
profesionālais*, 5-6 – maăistra; 7doktora)
Pārbaudes forma
Priekšzināšanas (kursa nosaukums,
programmas daĜa, kurā kurss
jāapgūst)
ZinātĦu nozare/apakšnozare
Kursa mērėi

40
2
2

Kursa uzdevumi

1) studēt teorētisko literatūru par literārās valodas normām;
2) analizēt dažādus lietišėo rakstu paraugus, valodas
līdzekĜu izvēli atbilstoši valodas stilam, situācijai un
mērėim.

Kursa rezultāti (apgūstamās
kompetences)
Kursa valoda

Izpratne par literārās valodas normām, to ievērošanu
profesionālajā saziĦā
Latviešu

P

Ieskaite ar atzīmi
-

Valodniecība/ Praktiskā valodniecība

Pilnveidot komunikatīvās kompetences publiskajā saziĦā

KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
Kursa ietvaros tiek papildināts priekšstats par literārās valodas jēdzienu un literārās valodas stiliem, precizētas
zināšanas par valodas līdzekĜu izvēles nosacījumiem un verbālās komunikācijas izpratnei.
Tēmu apguve notiek plānveidīgi, atbilstoši kursa saturam un programmai lekciju, praktisko darbu, diskusiju un
patstāvīgā darba veidā.
KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma

Apakštēma

Apjoms
stundās

Ievads

Literārās valodas jēdziens. Literārās
valodas izpausmes veidi. Literārās
valodas normas jēdziens.

1

Veids (lekcijas,
semināri, praktiskās
nodarbības,
laboratorijas darbi)
Lekcija

Valodas kultūra un literārās valodas
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normas.
Literārās valodas stili

Lietišėie raksti un
valodas kultūra
Ortogrāfijas galvenie
principi
Pieturzīmju lietošana
jeb interpunkcija
Vārdu izvēles
nosacījumi

Literārās valodas stili, to atšėirības.
Literārās valodas lietojums dažādās
situācijās. Valodas līdzekĜu izvēles
nosacījumi.
Vēstule, iesniegums, CV.

1

Seminārs

1

Seminārs

Lietvārdu, īpašības vārdu, skaitĜa vārdu,
vietniekvārdu, divdabju, apstākĜa vārdu,
darbības vārdu pareizrakstība.
Lielo sākumburtu lietošana.
Interpunkcijas jēdziens. Interpunkcijas
principi. Pieturzīmes teikumā.

2

Seminārs

2

Lekcija

1

Seminārs

Frazeoloăismu lietojums.

Studenta patstāvīgais darbs
Teorētiskās literatūras studijas. Eseja par valodas kultūras nozīmi
personības pilnveidē. Lietišėo rakstu paraugi.

Apjoms stundās
32

Prasības KRP iegūšanai

1) piedalīšanās
lekcijās
un
praktiskajās
nodarbībās;
2) patstāvīgi veicamo darbu sekmīga izpilde.

Mācību pamatliteratūra

1. Freimane I. Valodas kultūra teorētiskā skatījumā.- R. 1993.
2. Paegle Dz., Kušėis J. Kā latvietis runā… - R. - 1994.
3. Rozenbergs J. Latviešu valodas stilistika.- R.- 1995.
1. Ezera I., GraudiĦa I., Dreiberga S. Lietišėā
komunikācija.- R. - 2000.
2. SkujiĦa V. Valsts valodas prasme lietvedības
dokumentos.- R.

Mācību papildliteratūra

Periodika, interneta resursi un citi
avoti
Kursa autors:
Kurss apstiprināts:
Katedras vadītājs:

Sandra OkuĦeva
Paraksts
Paraksta atšifrējums
Literatūras katedra
Nr. 3
Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr.
Zanda Gūtmane
Paraksts
Paraksta atšifrējums

20.10.2007.
Datums
19.10.2007.
Datums
20.10.2007.
Datums

* Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju programmā
(profesionālais bakalaurs, profesionālais maăistrs, profesionālā studiju programma)
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KURSA KODS
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

Valodas kultūra II
Profesionālās izglītības skolotājs, B daĜa, 2.studiju gads

Kursa nosaukums
Statuss (A, B, C daĜa)
Kredītpunktu skaits

1 KRP

Vārds, uzvārds
Sandra OkuĦeva

KURSA AUTORS
Struktūrvienība
Literatūras katedra

Amats, grāds
Lektore, Mg. philol.

Kopējais stundu skaits
Lekciju skaits
Semināru vai praktisko nodarbību
skaits
Laboratorijas darbu skaits
Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; P –
profesionālais*, 5-6 – maăistra; 7doktora)
Pārbaudes forma
Priekšzināšanas (kursa nosaukums,
programmas daĜa, kurā kurss
jāapgūst)
ZinātĦu nozare/apakšnozare
Kursa mērėi

40
4
4

Kursa uzdevumi

1) studēt teorētisko literatūru par publisko runu;
2) analizēt dažādas runas situācijas;
3) sagatavot uz uzstāties ar pārliecināšanas runu.

Kursa rezultāti (apgūstamās
kompetences)
Kursa valoda

Izpratne par publiskās runas veidiem, pilnveidotas publiskās runas
prasmes.
Latviešu

P

Ieskaite ar atzīmi
-

Valodniecība/ Praktiskā valodniecība

Pilnveidot komunikatīvās kompetences publiskajā saziĦā

KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)

Kursa ietvaros tiek papildināts priekšstats par publisko runu (runas uzbūvi -sākumu, ievadu, galveno
daĜu, nobeigumu – un runu iedalījumu), akcentējot komunikatīvo prasmju attīstību. Īpaša uzmanība
tiek veltīta runas tehnikas, kā arī verbālās un neverbālās komunikācijas izpratnei.
KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma

Apakštēma

Apjoms
stundās

Veids (lekcijas,
semināri, praktiskās

88

Ievads

Komunikācijas jēdziens, mūsdienu
komunikācijas pamatprincipi.

2

nodarbības,
laboratorijas darbi)
Lekcija

Publiskā runa

Runas uzbūve (sākums, ievads, galvenā
daĜa, nobeigums).

2

Lekcija, seminārs

2

Seminārs

Runu klasifikācija (runu veidi).
Informatīvā runa. Svinību runa.
Pārliecināšanas runa. Prezentācija.
Runas tehnika

Runas tehnikas jēdziens.

Balss. Elpošana. Runas dikcija.
Neverbālā
komunikācija

Runas
sagatavošana.
Uzstāšanās

2
Runas intonācijas elementi (runas
izteiksmīguma līdzekĜi): loăiskais
akcents, pauze, intonatīvais temps,
intonatīvais tembrs, intonatīvais spēks,
intonatīvais pārgarums, teikuma
melodija.
ĖermeĦa valoda (acu kontakts, mīmika,
roku žesti, stāja, distance publiskajā
runā).

Runas sagatavošanas procesa principi
un posmi.
Uztraukuma mazināšanas iespējas.

Studenta patstāvīgais darbs
Teorētiskās literatūras studijas. Eseja par uztraukuma mazināšanas
iespējām. Sagatavota publiskā runa, uzstāšanās, runas videomateriāla
analīze.
Prasības KRP iegūšanai

Mācību pamatliteratūra

Mācību papildliteratūra

1

Lekcija, seminārs

Seminārs

Apjoms stundās
32

1) piedalīšanās praktiskajās nodarbībās;
2) patstāvīgi veicamo darbu sekmīga izpilde.
3) sekmīgi nokārtota ieskaite (pārliecināšanas runa).
1.
2.
3.
4.
5.
1.

Apele A. Runas māksla.- R.- 1982.
Geikina S. Retorikas pamati. – R. – 2003.
Hindls T. Prasme uzstāties. - R. - 2000.
Mencels V. Retorika. – R. – 2002.
Pīzs A. ĖermeĦa valoda. - R. - 1995.
Graumanis Z. Argumentācijas teorija un polemikas
prasme.- Liepāja, 1998.
2. Omārova S. Cilvēks runā ar Cilvēku. - R. – 1998
3. Ezera I., GraudiĦa I., Dreiberga S. Lietišėā
komunikācija.- R. - 2000.
4. Kārnegī D. Kā attīstīt pašapziĦu un ietekmēt cilvēkus
publiskās runās.-R.- 1992.
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Periodika, interneta resursi un citi
avoti
Kursa autors:
Kurss apstiprināts:
Katedras vadītājs:
Vārds, uzvārds
Ārijs Orlovskis
•

Sandra OkuĦeva
20.10.2007.
Paraksts
Paraksta atšifrējums
Datums
Literatūras katedra
Nr. 3
19.10.2007.
Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr. Datums
Zanda Gūtmane
20.10.2007.
KURSA AUTORS
Struktūrvienība
Amats, grāds
Sociālo zinātĦu katedra
lektors, Mg.paed.
Paraksts
Paraksta atšifrējums
Datums

Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā
studiju programmā (profesionālais bakalaurs, profesionālais maăistrs, profesionālā
studiju programma)

KURSA KODS

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA
Kursa nosaukums
Statuss (A, B, C daĜa)
Kredītpunktu skaits

Politoloăija

Kopējais stundu skaits
Lekciju skaits
Semināru vai praktisko nodarbību
skaits
Laboratorijas darbu skaits
Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; P –
profesionālais*, 5-6 – maăistra; 7doktora)
Pārbaudes forma
Priekšzināšanas (kursa nosaukums,
programmas daĜa, kurā kurss
jāapgūst)
ZinātĦu nozare/apakšnozare
Kursa mērėi

10
40
3

Kursa uzdevumi

Kursa rezultāti (apgūstamās
kompetences)
Kursa valoda

1

2

ieskaite ar atzīmi
nav nepieciešamas

Panākt, lai studenti izprastu politikas būtību, tās lomu
sabiedriskajos procesos, tās dalības spēkus, nosacījumus,
vēsturiskās tendences.
Palīdzēt studentiem kompetenti izvēlēties un ieĦemt savu nostāju
politikā.
1. Iepazīt un izanalizēt politikas zinātnes avotus un literatūras
paustās atziĦas.
2. Apzināt un izanalizēt, ar ko demokrātiskie režīmi atšėiras no
autoritārajiem un totalitārajiem režīmiem un kā notiek pāreja
no viena režīma uz otru.
Studenti iegūs priekšstatu par politikas būtību, tās teorijām un
praksi.
latviešu

KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
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Kursa ietvaros tiks sniegtas zināšanas par politikas būtību, tās tipiem un formām, ideoloăijām, interešu
grupām, kustībām un partijām, kā arī ar piemēriem no pasaules un Latvijas politiskās prakses tiks apskatīts, kā
dažādos režīmos risina sociālās, nacionālās, konstitucionālās problēmas, stabilizē varas sistēmu. Tiks analizēts
ar ko demokrātiskie politiskie režīmi atšėiras no autoritārajiem un totalitārajiem režīmiem un kā notiek pāreja
no viena režīma uz citu režīmu.
KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma

Apakštēma

Politikas saturs

Kas ir politika? Grupu un sabiedrības 1
intereses politikā. Politikas objekts un
subjekts. Politikas efektivitāte. Politikas
tipoloăija un formas. Politikas līdzekĜi.

Politiskie režīmi

Jēdziens. Demokrātiskie režīmi. Autoritārie 1
un totalitārie režīmi. Pāreja no viena
režīma uz otru.
1
Pilsoniskās sabiedrības pamatiezīmes.
Pilsoniskās
sabiedrības
veidošanās
priekšnosacījumi. Valsts un pilsoniskā
sabiedrība.

Pilsoniskā sabiedrība

Apjoms
stundās

Veids (lekcijas,
semināri, praktiskās
nodarbības,
laboratorijas darbi)
Lekcija/ seminārs

Lekcija/ seminārs

Lekcija/ seminārs

Politiskā līdzdalība

1
Līdzdalība: kāpēc? Kāda? Cik bieži?
Politiskā līdzdalība un valsts politiskā un
sociāldemokrātiskā attīstība.

Lekcija/ seminārs

Politiskās partijas

Partiju tapšana. Partijas funkcijas. Partiju 1
tipoloăija. Partiju sistēmas.

Lekcija/ seminārs

Interešu grupas

Interešu grupas atšėirība no politiskās 0,5
partijas. Interešu grupu tipoloăija. Ietekmes
kanāli.

Lekcija/ seminārs

Sociālās kustības

Sociālās kustības veidošanās cēloĦi. 0,5
Sociālā bāze. Stihiskums un organizētība
sociālajās kustībās.

Lekcija/ seminārs

Politiskā ētika

Politikas sakars ar morāli. Morāle un 0,5
politiskās rīcības regulēšanas veids. Mērėu
un līdzekĜu attieksmes politikā. Morāle un
politiskie režīmi.

Lekcija/ seminārs

Tiesības

0,5
Trīs tiesiskās demokrātijas pamatkritēriji.
Sociālais taisnīgums. Personas brīvības.
Vienlīdzība.
Tiesību
un
brīvību
klasifikācija.

Lekcija/ seminārs

Konstitūcija

Konstitūciju rašanās. Konstitūciju veidi
un tipi. Konstitūcija un citi likumi un
noteikumi. Cilvēku konstitucionālo
tiesību un brīvību vēsturiskā attīstība.

0,5

Lekcija/ seminārs
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Varas institūcijas

Varas būtība un loma. Valsts tipi. Valsts
forma. Varas dalīšana. Likumdevējvara.
Izpildvara. Tiesu vara. Valsts kontrole.

0,5

Lekcija/ seminārs

Valsts aparāts un
birokrātija

Birokrātijas rašanās un būtība. Birokrātijas
korporatīvās intereses. Birokrātijas kultūra.
Birokrātija un demokrātija. Demokrātiskas
pārvaldes aparāta veidošana.

0,5

Lekcija/ seminārs

Pašvaldības

Pašvaldību jēdziens un principi. Pašvaldību
modeĜi un līmeĦi. Funkciju sadale starp
valsti un pašvaldību. Starptautiskie tiesību
dokumenti par pašvaldībām. Pašvaldību
reformu būtība.

0,5

Lekcija/ seminārs

Konflikts un sadarbība

Saistība starp konfliktu un sadarbību.
Konfliktu klasifikācija un cēloĦi. Konfliktu
ietekme uz sabiedrību. Konfliktu
risināšanas veidi. Starptautisko
organizāciju loma konfliktu novērošanā.

0,5

Lekcija/ seminārs

Starptautiskā politika

Kas ir starptautiskā politika? Pieejas
starptautiskai politikai. Starptautisko
organizāciju raksturojums.

0,5

Lekcija/ seminārs

Studenta patstāvīgais darbs
Analizēt konkrētos notikumus, dot savu vērtējumu salīdzināt ar
līdzīgiem politiskiem notikumiem citās valstīs.

Apjoms stundās
30

Prasības KRP iegūšanai

Sekmīga piedalīšanās semināru nodarbībās un referātu
uzrakstīšana un aizstāvēšana – ieskaite.

Mācību pamatliteratūra

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mācību papildliteratūra

9.
10.
11.
1.
2.
3.
4.
5.

Ievads politikā,-R.,1998.,353.lpp.
Ašmanis M. Politikas teorija.-R.,2004.,215.lpp.
Cipeluss R. Vispārējā mācība par valsti.-R.,1998.,290.lpp.
Globalizācija un globālā politika.-R., Stratēăiskās analīzes
komisija, 2005., 145.lpp.
TauriĦš G. Politika. I, II., III. sēj. –R.,2001.-2003., 840.lpp.
Bealey F. Ihe blackwell dictionary of political science.Oxford, 1999, 383p.
Delury G.E. Political systems and parties. Volume I-III -New
York, 1999.,1269p.
International encyclopedia of government and politics.
Volume one, two. –London, 1996.,1557p.
Maddex R. Constitutions of the world.-London, 1996.,338p.
Myxaeв Р. Хрестоматия по политологии-M.,2000.,420lpp.
Вебер М. Политика как профессия. –M.,1990.,175.lpp.
Orlovskis Ā., Nikolajeva J. Mana valsts.-R.,1999.,123lpp.
Es. Sabiedrība.Valsts.-R.,1999.,149lpp
Frenks Dž. Demokrātiskas valdības modeĜi.-R.,1996.,90lpp.
Finns Č.,Krisps dž.,Forsaists A. u.c. Politika brīvā sabiedrībā.R.,1995.,101lpp.
Latvija.Pārskats par tautas attīstību.-R., 1996.-2006.
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6. Tautas attīstība.-R.,2002.,153lpp.

KURSA AUTORS
Vārds, uzvārds
Silvija ZAĖE

Amats, grāds
Struktūrvienība
PEDAGOĂIJAS KATEDRA

Periodika, interneta resursi un citi
avoti

Dr.paed., doc.

ž. “Likums un Tiesības” –R., sākot no 2000.
ž. “Эxo плaнеты” –M., sākot no 2001.
www.politika.lv
Ārijs Orlovskis
Paraksta atšifrējums

Kursa autors:
Paraksts

27.03.2008.
Datums

Kurss apstiprināts:
Kursa nosaukums

Katedras vadītājs:

BĒRNA TIESĪBU AIZSARDZĪBA
Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr. Datums
A. Medveckis
Paraksts
Paraksta atšifrējums
Datums

* Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju programmā
(profesionālais bakalaurs, profesionālais maăistrs, profesionālā studiju programma)

KURSA KODS TiesP002
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA
Statuss (A, B, C daĜa)
A daĜa
Kredītpunktu skaits
1 KRP
Kopējais stundu skaits
Lekciju skaits
Semināru vai praktisko nodarbību
skaits
Laboratorijas darbu skaits
Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; P –
profesionālais*, 5-6 – maăistra; 7doktora)
Pārbaudes forma
Priekšzināšanas (kursa nosaukums,
programmas daĜa, kurā kurss
jāapgūst)
ZinātĦu nozare/apakšnozare
Kursa mērėi
Kursa uzdevumi

40
4
1
P

Ieskaite ar atzīmi

A daĜa
Pedagoăija/ sociālā pedagoăija

Pedagoga profesionālās kvalifikācijas pilnveide.
1.Iepazīstināt ar ANO Bērna tiesību konvencijas (BTK) būtību,
izprast tās saturu.
2. Saskatīt iespējas BTK satura salīdzināšanai ar Latvijas
likumdošanu, tās izvērtēšana.
3. Gatavot studentus, topošos pedagogus patstāvīgai dzīvei
demokrātiskā sabiedrībā, pirlirtojot praktiskajā darbībā gūtās
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starptautisko dokumentu zināšanas un atziĦas.
Apgūtas zināšanas vīriešu un sieviešu (zēnu un meiteĦu)
psiholoăiskajās atšėirībās un apgūtas prasmes izprast klienta
dzimuma ietekmēto iespējamo domāšanas veidu, uztveri un rīcību
latviešu

Kursa rezultāti (apgūstamās
kompetences)
Kursa valoda

KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
Kurss „Bērna tiesību aizsardzība” sniedz studentiem ieskatu par ANO Bērna tiesību konvencijas (BTK)
izveidi, saturu, tajā pausto atziĦu aktualitāti pasaulē un Latvijā. BTK satura realizācijas pedagoăiskie aspekti.
KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma

1. Bērns kā sociāla būtne gadsimtu
gaitā.
2. ANO Cilvēktiesību deklarācija.
3. ANO BTK būtība, saturs
4. ANO BTK garantijas

5. ANO BTK saistība ar Latvijas
likumdošanu.
6. BTK prasību neievērošanas
sekas Latvijā

7. Bērnu ar īpašām vajadzībām
tiesības, to ievērošana pasaulē,
Latvijā
8. ANO BTK un pedagoăiskā
prakse

Apakštēma

4.1. Civiltiesību nodrošināšana
4.2. Politisko tiesību nodrošināšana.
4.3. Ekonomisko tiesību
nodrošināšana.
4.4. Sociālo tiesību nodrošināšana.
4.5. Tiesības uz kultūru
nodrošināšana

Veids (lekcijas,
semināri, praktiskās
nodarbības,
laboratorijas darbi)

2

L

4
2

L
L

2

L

2

Prakt.nodarb.

6.1. Sabiedrības attīstība un
nepilngadīgo sociālās problēmas.
6.2. Nepilngadīgo likumpārkāpumi.
6.3. Nepilngadīgo narkomānija,
toksikomānija.
6.4. Bērnu seksuālā izmantošana
6.5. Nepilngadīgo prostitūcija

8.1. Darbs ar sabiedriskām
institūcijām un sabiedrību.
8.2. Darbs ar pedagoăisko kolektīvu
8.3. Darbs ar bērnu vecākiem
8.4. Darbs ar bērniem

Studenta patstāvīgais darbs
Izstudēt, izprast konvencijas tekstu.
Salīdzināt konvencijas prasības ar Latvijas likumdošanu.
Izstrādāt konspektu un nodrošināt tā realizāciju par BTK atklāsmi
(darba formu, metodes students izvēlas pats)
Prasības KRP iegūšanai

Apjoms
stundās

Apjoms stundās
30

Teorētiskā kursa apguve.
Brīvi orientēties dokumentu saturā.
Iepazīstināt kursa biedrus ar praktiskās darbības pieredzi.
Konkrētā uzdevuma izpilde: prasme teorētiskās zināšanas pielietot
praksē.
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KURSA AUTORS
Amats, grāds
Vārds, uzvārds
Vija Kriėe
Mācību pamatliteratūra

Struktūrvienība
Sociālo zinātĦu katedra
lektore
1. ANO Bērna tiesību konvencija.
2. Lomanova F. Tavas tiesības un pienākumi. – SIA
„Izglītības soĜi”., 2002. I daĜa (302 lpp.), II daĜa (252 lpp.)
3. Nacionālie ziĦojumi par Bērna tiesību aizsardzības
stāvokli Latvijā.

Mācību papildliteratūra
Periodika, interneta resursi un citi
avoti

Kursa autors:

Katedras vadītājs:

S.Zaėe
Paraksts
Paraksta atšifrējums
Pedagoăijas katedra
Protokols Nr. 3
Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes
protokola Nr.
A.Līdaka

Kursa nosaukums

Ievads socioloăijā

Kurss apstiprināts:

Paraksts

Paraksta atšifrējums

27.09.2007.
Datums
28.09.2007.
Datums
28.09.2007.
Datums

KURSA KODS
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA
A daĜa
Statuss (A, B, C daĜa)
1 KRP
Kredītpunktu skaits
Kopējais stundu skaits
Lekciju skaits
Semināru vai praktisko nodarbību
skaits
Laboratorijas darbu skaits
Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; P –
profesionālais*, 5-6 – maăistra; 7doktora)
Pārbaudes forma
Priekšzināšanas (kursa nosaukums,
programmas daĜa, kurā kurss
jāapgūst)
ZinātĦu nozare/apakšnozare
Kursa mērėi
Kursa uzdevumi

40
3
2

Kursa rezultāti (apgūstamās
kompetences)

Izveidota sapratne par socioloăiju, tās vietu un lomu sabiedrībā,
prasme atrast nepieciešamo informāciju socioloăijā, apgūtas
prasmes veikt sociālu pētījumu

ieskaite ar atzīmi

Socioloăija

sniegt ieskatu par socioloăijas būtību un savdabību
1) radīt priekšstatu par socioloăijas vietu, lomu un nozīmi;
2) apgūt socioloăisko faktu vākšanas un apkopošanas
prasmes
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latviešu

Kursa valoda

KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
Socioloăijas vispārējais raksturojums. Ieskats socioloăijas attīstības vēsturē. Socioloăijas vieta un loma
sabiedrībā un citu zinātĦu vidū. Socioloăijas, filozofijas, sociālās psiholoăijas, psiholoăijas, pedagoăijas
savstarpējās attiecības. Socioloăijas jēdzieni: sociālā sistēma, sociālā funkcija, sociālā integrācija, sociālā
grupa, sociālā organizācija, kultūra, sociālais institūts, vērtība, pozīcija, norma, novirze, sociālā
stratifikācija, sociālā savstarpējā sadarbība, sociālais stāvoklis. Sabiedrības zinātniska pētīšana.
Socioloăiskais fakts. Divi pētīšanas līmeĦi: mikrolīmenis un makrolīmenis. Sociālo pētījumu metodes.
Aptauja, anketēšana, intervēšana. Novērošana. Dokumentu analīze. Ăenerālkopa un izlase. Iegūto datu
interpretēšana un izmantošana.
KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma

Apakštēma

Apjoms
stundās

Socioloăijas kā zinātnes
raksturojums.

Socioloăijas vieta, loma citu zinātĦu vidū,
socioloăijas, filozofijas, sociālās
psiholoăijas, pedagoăijas savstarpējās
attiecības
Jēdzienu sociālā sistēma, funkcija,
integrācija, sociālā grupa, sociālā
organizācija, kultūra, sociālais institūts,
vērtība, pozīcija, norma, novirze,
stratifikācija, sociālā savstarpējā sadarbība,
sociālais stāvoklis u.c. skaidrojums
Sociālais fakts. Pētīšanas līmeĦi.
Pētījumu metodes: aptauja, novērošana,
dokumentanalīze.
Respondentu atrašana (jēdziens izlase),
informācija par datu apstrādi un datu
interpretēšanu.

2

Galvenie jēdzieni
socioloăijā

Sabiedrības zinātniska
pētīšana

Studenta patstāvīgais darbs
Rakstiski interpretēt, paskaidrot pamatjēdzienus socioloăijā, saistot ar
piemēriem no savas profesionālās darbības.
Izstrādāt sociālam pētījumam aptaujas anketu.

Veids (lekcijas,
semināri, praktiskās
nodarbības,
laboratorijas darbi)

1

1

1
2

1

2

Apjoms stundās
15
15

Prasības KRP iegūšanai

Izstrādāti un pozitīvi novērtēti patstāvīgie darbi

Mācību pamatliteratūra

∗ Cilvēks un dzīve socioloăijas skatījumā. (Ievadkurss skolām un
pašmācībai). –R.,1996.
∗ Ozolzīle G. Socioloăija: mācību līdzeklis.- R.:RTU Izdevniecība,
2006.
∗ Socioloăisko pētījumu metodoloăija, metodika un tehnika. – R., 1981.
∗ Bernard Harvey Russell. Social Research Methods Qualitative and
Quantitative. – London, 2000
∗ Социология (разные учебные пособия ) – М,1995,1996,1998 и
др.
∗ Ядов В.А. Стратегия социологического исследования – М. 2000

Mācību papildliteratūra

•

Buceniece E. Sociālās attīstības modeĜi. – R.: RTU Izdevniecība,
2006.
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•
•
•
•
•
•
•

Graumanis Z. Sociālās politikas virzieni Latvijā. – Liepāja: LiePA,
2006.
KrieviĦš V. Izglītība socioloăija. – R.: RaKa, 1997.
Kūle M. Eirodzīve: formas, principi, izjūtas. – R.: LU Filozofijas un
socioloăijas institūts, 2006.
Laėis P. Socioloăija. Ievads socioloăijā. – R., Zvaigzne ABC, 2002.
Socioloăija. Latvijas Universitātes raksti, 701.sēj. – R.:Latvijas
Universitāte, 2006.
Socioloăijas skaidrojošā vārdnīca – R.,1997.
Социологический энциклопедический словарь на русском,
английском, немецком, француском - 1998

www.politika.lv; www.latvianfacts.lv ; www.tns.lv
Periodika, interneta resursi un citi
www.skds.lv u.c. pēc studenta izvēles
avoti
Kursa autors:
Paraksts
Paraksta atšifrējums
Datums
Kurss apstiprināts:
Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr. Datums
Katedras vadītājs:
Paraksts
Paraksta atšifrējums
Datums

KURSA KODS
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA
Kursa nosaukums
Statuss (A, B, C daĜa)
Kredītpunktu skaits

Latvijas vēsture
A daĜa
2

Vārds, uzvārds
Rihards Rubīns

KURSA AUTORS
Struktūrvienība
Pedagoăijas katedra

Kopējais stundu skaits
Lekciju skaits
Semināru vai praktisko nodarbību
skaits
Laboratorijas darbu skaits
Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; P –
profesionālais*, 5-6 – maăistra; 7doktora)
Pārbaudes forma
Priekšzināšanas (kursa nosaukums,
programmas daĜa, kurā kurss
jāapgūst)
ZinātĦu nozare/apakšnozare
Kursa mērėi

Kursa uzdevumi

Amats, grāds
lektors

80
5
3
P

Ieskaite ar atzīmi
A

Vēsture, Latvijas vēsture
1. Veidot studentiem objektīvu izpratni par Latvijas vēturi.
2. Veidot priekšstatu par vēsturiskiem notikumiem un to ietekmi
uz Latvijas sabiedrību.
3. Veidot prasmes un iemaĦas vēsturisko notikumu skaidrošanā.
4. Veidot prasmi strādāt ar literatūru un citiem avotiem par
vēsturi.
1. Piedāvāt studentiem plašu, daudzpusīgu (arī pretrunīgu)
bibliogrāfisko materiālu. Vēsture Histogrāfija. Vēstures
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filozofija. Vēsturiskā daiĜliteratūra.
2. Veidot iemaĦas un prasmes veikt vēstures noteikumu
zinātnisko un māksliniecisko skaidrojumu.
3. Nepārtraukta radošās domāšanas rosība, postmoderniskās
pasaulizjūtas kontekstā.
Protams, vēlamais. Padomju vēstures skolas atziĦu strikts
Kursa rezultāti (apgūstamās
nobeigums.
kompetences)
Students, kam ir interese par Tēvzemes vēsturi, iemaĦas, prasmes,
pats galvenais, griba pilnveidot savas vēsturiskās zināšanas.
latviešu
Kursa valoda
KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
Latvijas vēstures atklāsmen no senvēstures līdz mūsdienām. Radoši meklēt idejas, domas, atziĦas, faktorus,
līdzības vēsture notikumu izprašanā. Atrast vietu Latvijas vēsturei Eiropas un Pasaules vēstures kontekstā.
KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma

Apjoms
stundās

Veids (lekcijas, semināri,
praktiskās nodarbības,
laboratorijas darbi)

1. Kas vēsture? Vēstures notikums, avoti? Vēstures filozofija?
2
L
Historogrāfija?
2. Latvijas vēstures bibliogrāfiskais apskats. Obligāti izlasāmo
2
L
darbu norāde. Zinātniskais un mākslinieciskais vēsturē.
3. Mūsu senvēsture XIII gadsimts Kristietības rašanās un attīstība
2
L
4. Latvijas svešu valstu jūgā Dzimtbūšanas dialekta
2
L
5. Tautas cīĦa par kulturālo, nacionālo, politisko brīvību. No „BrāĜu
2
L
draudzēm” līdz „Neatkarības karam”.
6. Latvijas valsts rašanās, attīstība, tās traăiskais liktenis 20.
2
P
gadsimtā
7. Mūsu tautas traăēdija okupāciju jūgā. Mācību ekskursija muzejā.
2
P
8. Mācību ekskursija Liepājā, Lejas-Kurzemē 1919. gads „Liepāja –
2
P
Latvijas galvaspilsētā” (katram mācību gadam sava tēma)
Studenta patstāvīgais darbs
Apjoms stundās
1. Iepazīt, izlasīt, prast komentēt, saprast augstskolas līmeni pašus
populārākos vēstures un vēsturiskās daiĜliteratūras darbus.
Piemēram, „Indriėa hronika”, A. Pumpurs „Lāčplēsis”, „Bargais
gads”
2. Izvēlēties, izstrādāt (tekstuāli + vizuāli) izdales materiālu par kādu
64
no Latvijas vēstures tēmām. Prast to metodiski pareizi (zinātniski +
emocionāli) pasniegt pārējiem grupas biedriem.
3. Būt savas dzimtas puses lokālpatriotam. Sagatavot par vēstures
tēmu publikāciju vietējā, vai rajona laikrakstā.
1. Lekciju obligāts apmeklējums. Pats
Lekciju obligāts apmeklējums. Pats galvenais,
Prasības KRP
galvenais, aktīva līdzdalība studiju
aktīva līdzdalība studiju procesā.
iegūšanai
procesā.
Patstāvīga darba daudzpusīgs novērtējums.
2. Patstāvīgā darba daudzpusīgs
Prasme uzstāties grupas priekšā Izmantotās
novērtējums.
metodes, mākslas līdzekĜi satura atklāsmei.
3. Prasme uzstāties grupas priekšā,
Izmantotās metodes, mākslas līdzekĜi
satura atklāsmei.
Mācību pamatliteratūra

1. Autoru kolektīvs: Latvijas kultūras vēsture. Rīga: Zinātne,
2004.
2. Dunsdorfs E., KārĜa UlmaĦa dzīve. Zviedrija: Daugava, 1978.
3. Dunsdorfs E., Senie stāsti. Latvijas vēstures lasāmgrāmata.
Melnburna, 1955.
4. Gimbutiene M., Balti aizvēsturiskoas laikos. Rīga: Zinātne,
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1994.
5. Johanson A., Latvijas kultūras vēsture 1710 – 18000.
Zviedrija: Daugava, 1975.
6. Juškevics J., Hercoga Jēkaba laikmets Kurzemē. Rīga, 1932.
7. Rubīns R., Saulīt’ tecēj tecēdama. 3. daĜas. No Apšu ielas līdz
Nīcai. Saudrabota Saule lec. 1900. – 1993.
8. Skalbe K., Mazās piezīmes. Rīga: Zinātne, 1990.
9. Straubergs J., Rīgas vēsture. Apgādniecība: Grāmatu draugs,
1937.
7.
Valters M., AtmiĦas un sapĦi. Zviedrija: Daugava, 1969.
Mācību papildliteratūra
Periodika, interneta resursi un citi
avoti
Kursa autors:
R. Rubīns
Paraksts
Paraksta atšifrējums
Kurss apstiprināts:
Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr. 11
Katedras vadītājs:
L. Latsone
Paraksts
Paraksta atšifrējums

14.03.2008.
Datums
20.03.2008.
Datums
14.03.2008.
Datums

* Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju programmā
(profesionālais bakalaurs, profesionālais maăistrs, profesionālā studiju programma)
KURSA KODS
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA
Kursa nosaukums
Statuss (A, B, C daĜa)
Kredītpunktu skaits

Estētika
A
1

Vārds, uzvārds
Rihards Rubīns

KURSA AUTORS
Struktūrvienība
Pedagoăijas katedra

Kopējais stundu skaits
Lekciju skaits
Semināru vai praktisko nodarbību
skaits
Laboratorijas darbu skaits
Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; P –
profesionālais*, 5-6 – maăistra; 7doktora)
Pārbaudes forma
Priekšzināšanas (kursa nosaukums,
programmas daĜa, kurā kurss
jāapgūst)
ZinātĦu nozare/apakšnozare
Kursa mērėi
Kursa uzdevumi

Kursa rezultāti (apgūstamās
kompetences)

Amats, grāds
lektors

40
6
4
P

Ieskaite ar atzīmi
filozofijas pamati un / vai filozofijas vēsture
Filozofija
veicināt estētiskās teorijas pamatatziĦu apgūšanu
1. apgūt estētikas kā zinātnes pamatjēdzienus;
2. izprast estētikas nozīmi sabiedrībā;
3. saistīt teorētiskās zināšanas ar estētisko praksi un
audzināšanu.
Apgūtas zināšanas par estētikas attīstības pamatposmiem un
attiecīgajām teorijām, ir izpratne par estētiskā izpausmi un
estētisko kvalitāšu vērtēšanu, apgūtas prasmes saskatīt un vērtēt
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estētisko, veikt analīzi, balstoties uz teorijām, profesionālo
kompetenci un māksliniecisko pieredzi.
Latviešu

Kursa valoda

KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
Studiju kursā paredzēts apgūt estētikas teoriju, to saistīt ar praktiskā pielietojuma un interpretācijas
nozīmīguma akcentēšanu, balstoties uz filozofijas un mākslas teorētiskajām atziĦām un to vēsturi.
KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma

Apakštēma

1. Estētikas priekšmets
un uzdevumi

Estētikas priekšmets. Estētikas kā zinātnes
raksturojums, tās metodoloăiskais pamats.
Estētikas un mākslas teoriju daudzveidība.
Estētiskie priekšstati mītiskajā pasaules
ainā. Estētiskā doma Senās Grieėijas
kultūrā. Estētisko uzskatu izpausme
Agrajos viduslaikos(5.-11.gs.), estētiskās
domas evolūcija attīstītajos
viduslaikos(12.-13.gs.). Renesanses
estētika (14. –16.gs.) Personību loma
estētiskās domas attīstībā: indivīds un
radošā darbība, mākslas un skaistuma
dominante. Klasicisma un baroka laika
estētika (17.gs.). Apgaismības (17.gs.
beigas –18.gs.) estētikas idejas:
saprātīgums un skaistuma dabiskums;
estētiskās gaumes , mākslas vērtējuma un
estētiskās audzināšanas un manipulēšanas
iespējas. Romantisma estētika
(18.gs.beigas –19.gs. sākums. Vācu
klasiskā filozofija un estētika (18.gs. beigas
–19.gs.sākums). 19.gs klasiskās estētikas
pārvērtējums Nīčes filozofijā un 20.gs.
mūsdienu estētikas attīstības tendences.
Estētisko uzskatu un kategoriju
daudzveidība. Estētikas pamatkategoriju
iedalījuma specifika. Estētiskais kā
estētikas metakategorija. Skaistais,
neglītais. Traăiskais, komiskais. Cildenais,
zemiskais.

2. Estētiskās domas
attīstības periodizācija

3. Estētikas
pamatkategorijas

4. Estētiskā gaume
5. Postmoderniskais
estētikas izpratums.
Mode. Gaume.

Prasības KRP iegūšanai

Ārpus plāna: izrāžu, izstāžu, koncertu
apmeklējums. Pārrunas un diskusijas par
redzēto, dzirdēto. Uzstāšanās grupas
priekšā, iegūstot ieskaiti.

Apjoms
stundās

Veids (lekcijas,
semināri, praktiskās
nodarbības,
laboratorijas darbi)

2

Lekcija

2

Lekcija

2

Lekcija

4

Seminārs

1) aktīva līdzdalība – nodarbībās, veikti konkrēti uzdevumi, to prezentācija.
2) lekciju un nodarbību apmeklējums – 30 %, patstāvīgais darbs – 40 %,
ieskaite – 30 %

100

Mācību pamatliteratūra

Kursa autors:

1. Celma J. Fedosejeva I. Estētisko ideju vēsture Eiropā. – R.: Zvaigzne
ABC, 2000.- 91 lpp.
2. Estētika. - R., 1989.
3. Freiberga E. Mūsdienu estētikas skices.- R.: Zvaigzne ABC, 2000. – 135
lpp.
4. Freibergs I. Laiks. Laikmets. Mode. – R., Madris, 1998. – 271 lpp.
5. Kants I., Spriešanas spējas kritika. Liepāja, 1790
6. Kavacis V., Kultūras vēsture jautājumos un atbildēs. Rīga, 2000
7. Kincāns V. Estētikas pamati. – Rīga: LU, 2003.
8. Autoru kolektīvs: Latvijas kultūras vēsture. Rīga: Zinātne, 2004
9. Tabūns B., Modernisma virzieni latviešu literatūrā. Rīga, 2003
10. Стопвиг А.Н., Красота. Добро. Истина.. Москва, 1994
11. Publikācijas laikrakstos un žurnālos.

14.03.2008.
Datums
20.03.2008.
Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr.11 Datums
Lāsma Latsone
14.03.2008.
Paraksts
Paraksta atšifrējums
Datums

Paraksts
Kurss apstiprināts:
Katedras vadītājs:

Rihards Rubīns
Paraksta atšifrējums

* Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju programmā
(profesionālais bakalaurs, profesionālais maăistrs, profesionālā studiju programma)
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KURSA KODS
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA
Kursa nosaukums
Statuss (A, B, C daĜa)
Kredītpunktu skaits

Lietišėā etiėete
A daĜa
1 KRP

Vārds, uzvārds
Agrita Jankina

KURSA AUTORS
Struktūrvienība
Mākslas un dizaina
katedra

Kopējais stundu skaits
Lekciju skaits
Semināru vai praktisko nodarbību
skaits
Laboratorijas darbu skaits
Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; P –
profesionālais*, 5-6 – maăistra; 7doktora)
Pārbaudes forma
Priekšzināšanas (kursa nosaukums,
programmas daĜa, kurā kurss
jāapgūst)
ZinātĦu nozare/apakšnozare
Kursa mērėi
Kursa uzdevumi

Kursa rezultāti (apgūstamās
kompetences)

Kursa valoda

Amats, grāds
lektore, Mg. paed.

40
3
2

Ieskaite ar vērtējumu
Lietišėā komunikācija

Veidot studentu izpratni par etiėetes un lietišėas etiėetes nozīmi
cilvēku dzīvē, darbā un savstarpējā saskarsmē.
1. Noskaidrot lietišėas etiėetes būtību, nozīmi saskarsmē
2. Izpētīt lietišėo etiėeti starptautiskajā biznesā
3. Saistīt teorētiskās zināšanas ar praksi un saskarsmi
Apgūtās zināšanas par lietišėo etiėeti, tās principiem un vēsturi.
Izpratne par etiėetes izpausmi un uzvedības vērtēšanu; apgūtās
zināšanas un prasmes saskatīt un vērtēt etiėetes būtību
profesionālajā kompetencē.
Latviešu

KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
Studiju kursā paredzēts apgūt etiėetes teoriju, to saistīt ar praktiskā pielietojuma un nozīmīguma akcentēšanu,
balstoties uz tās vēsturi un principiem. Studiju kurss ietver zināšanas dažādās tēmās: verbālā un neverbālā
etiėete, lietišėais apăērbs, uzvedība pie galda, runas kultūra.
KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma

Apakštēma

Apjoms
stundās

Etiėetes priekšmets.
Etiėetes būtība un vēsture.
Etiėetes veidi.
Etiėetes principi.

2

Veids (lekcijas,
semināri, praktiskās
nodarbības,
laboratorijas darbi)
lekcijas
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Lietišėās etiėetes principi
2
semināri
Darbs grupās pa 4-5 cilvēkiem savstarpējās
diskusijās noskaidrot lietišėās etiėetes
principus;
sagatavot un precizēt katras darba grupas
rezultātus.
2. Neverbālā etiėete
Sarokošanās. Apkampiens. Skūpsts.
lekcijas
Smaids. Vizītkartes.
2
semināri
Mīmika. Žesti. Pozas.
praktiskās nodarbības
Gaita un stāja.
Sarakste – vēstules.
3. Verbālā etiėete
Sasveicināšanās. Iepazīšanās un
2
lekcijas
iepazīstināšana. Uzruna. Atvainošanās.
semināri
Aicināšana. Kompliments. Atvadīšanās.
praktiskās nodarbības
Aizliegtās sarunu tēmas. Oratora talants.
Telefona sarunas.
4. Etiėetes atribūti
Ārējais izskats svinīgos pasākumos,
lekcijas
pieĦemšanā.
2
semināri
Prasības ikdienas lietišėam apăērbam
sievietēm, vīriešiem – 3 apăērba stili.
Rotaslietas. Kosmētika.
Studenta patstāvīgais darbs
Apjoms stundās
Izmantojot literatūru, preses izdevumus, interneta resursus u. c.
630
informācijas avotus, patstāvīgi sagatavot materiālus (referātus,
konspektus) semināriem, praktiskām nodarbībām un ieskaitei par
tēmām: „Dāvanas darba vietā”, „Viesmīlības etiėete”, „Pieklājības
normas ārzemēs”.
Aktīva piedalīšanās semināros un praktiskajās nodarbībās. Radoši izpildīti
Prasības KRP
patstāvīgie uzdevumi, sagatavota un uzrādīta ideju krātuvīte, nokārtots
iegūšanai
pārbaudījums.
1. Fosters D. Lietišėā etiėete Eiropā. -R.: Zvaigzne ABC, 2005. – 400 lpp.
Mācību
2. Mouls Dž. Biznesa kultūra un etiėete Eiropas valstīs. – R.: SIA JāĦa Rozes
pamatliteratūra
apgāds, 2003.- 335 lpp.
3. Kincāns V. Etiėete. –R.: Biznesa partneri, 2003. -269 lpp.
4. Ėestere I. Lietišėā etiėete. Eiropas pieredze. -R.: Zvaigzne ABC, 2007. –
272 lpp.
1. Архангельская М. Бизнес – этикет, или Игра по правилам. – Изд. З –
Mācību
е, доп. - М.: Изд-во Эксмо, 2006. – 176 с.
papildliteratūra
2. Джен Ягер Деловой протокол. стратегия личного успеха.- М.:
Альпина Бизнес Букс, 2005.-320 с.
3. Эмили Пост Этикет классическое руководство.-М.:Рипол Классик,
2002.-800 с.
4. Джей Р.Бизнес ланч.-М.:Издю Добрая книга, 2006.-288 с.
Periodika, interneta
resursi un citi avoti
Kursa autors:
Paraksts
Paraksta atšifrējums
Datums
Kurss apstiprināts:
Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr. Datums
Katedras vadītājs:
Paraksts
Paraksta atšifrējums
Datums

* Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju programmā
(profesionālais bakalaurs, profesionālais maăistrs, profesionālā studiju programma)
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KURSA KODS
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA
Kursa nosaukums
Statuss (A, B, C daĜa)
Kredītpunktu skaits

IZGLĪTĪBAS KVALITĀTE
A
1
KURSA AUTORS
Struktūrvienība
Matemātikas un
Informātikas katedra

Vārds, uzvārds
Kārlis Dobelis

Kopējais stundu skaits
Lekciju skaits
Semināru vai praktisko nodarbību
skaits
Laboratorijas darbu skaits
Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; P –
profesionālais*, 5-6 – maăistra; 7doktora)
Pārbaudes forma
Priekšzināšanas (kursa nosaukums,
programmas daĜa, kurā kurss
jāapgūst)
ZinātĦu nozare/apakšnozare
Kursa mērėi
Kursa uzdevumi

Kursa rezultāti (apgūstamās
kompetences)

Kursa valoda

Amats, grāds
Docents, matemātikas zinātĦu
doktors
40
3
2
P

Ieskaite ar atzīmi
Matemātiskā statistika (pamatjēdzieni)
Vadības zinātnes
Sniegt pamatzināšanas par kvalitātes jēdzienu, izglītības kvalitāti,
kvalitātes mērīšanu
Attīstīt praktiskas iemaĦas kvalitātes – izglītības kvalitātes
vērtēšanā.
Noskaidrot studentiem:
• kvalitātes jēdziena saturu, iepazīstināt studentus ar
dažādām kvalitātes definīcijām un to pielietošanas
iespējām kvalitātes mērīšanā;
• W.E. Deminga teorijas pamatprincipus kvalitātes
pilnveidē.
Noskaidrot jēdzienu: misija, pamatvērtības, vīzija,
stratēăija, mērėu būtību un formulēšanas metodiku.
Iepazīstināt studentus ar vērtēšanas galvenajiem principiem.
Attīstīt prasmes dažādu kvalitātes pilnveides rīku
pielietošanā.
Studentiem jāapgūst prasmes un iemaĦas procesa un produkta
kvalitātes vērtēšanā, jāprot formulēt pamatjēdzienus: misija, vīzija,
stratēăija, mērėis un pielietot vienkāršākos kvalitātes pilnveides
rīkus
latviešu

KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
Kursā aplūkoti kvalitātes jēdziena pamatprincipi. Analizēti Deminga kvalitātes pamatprincipi un to praktiskā
pielietošana kvalitātes nodrošināšanā. Aplūkota kvalitātes standarta ISO – 9000 definīcija un Harvija – Grīna
kvalitātes definīcijas. Analizētas to pielietošanas iespējas un lietderība dažādās jomās. Sniegti praktiski padomi
pamatvērtību formulēšanā. Dots ieskats par kvalitātes pilnveides rīkiem.
KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS

104

Tēma

Apakštēma

1. Kvalitātes teorijas
pamatprincipi.
Kvalitātes definīcijas.

W.E.
Deminga
kvalitātes
teorijas
pamatprincipi, Deminga cikls. Deminga
cikla pielietojums izglītības kvalitātes
pilnveidē; cikla darbības piemēri. Produkta
un servisa dažādās kvalitātes dimensijas. J.
Jūrāna teorijas pamatprincipi.
ISO – 9000 sērijas definīcija, Hārvija Grīna kvalitātes definīcijas. Definīcija kā
mērīšanas
rīks:
atbilstība
mērėim,
pārmaiĦu reăistrācija, kĜūdu uzskaitījums,
slieksnis – normatīvo dokumentu prasību
izpilde.

2. Vērtējums un
vērtēšana.

Apjoms
stundās

Veids (lekcijas, semināri,
praktiskās nodarbības,
laboratorijas darbi)

2

lekcija

Vērtēšanas būtība. Vērtēšanas divas
dimensijas:
pašvērtējums
un
ārējā
vērtēšana.
Novērtējuma
indikatori.
Pašvērtējuma realizācija.

2

lekcija

3. Izglītības kvalitātes
vērtēšana.

Izglītības
iestādes
pašvērtējums;
pašvērtējuma praktiskā realizācija. Individa
pašvērtējums, pašvērtējuma karte. Jēdziens
par kvalitātes pilnveides rīkiem.

2

seminārs

4. Procesorientētas
organizācijas efektīvas
darbības cikla
pamatelementi.
Kvalitātes vadības
sistēma un to loma
kvalitātes
nodrošināšanā

Organizācijas misija, pamatvērtības, vīzija,
stratēăija, mērėi. Šo jēdzienu apzināšana,
formulēšana un nozīme organizācijas darbā
un tās attīstībā.
Kvalitātes vadības sistēmas definīcija, tās
galvenie principi, veidi, kvalitātes vadības
sistēmas izveidošana.

2

lekcija

5. Organizācijas misija,
vīzija stratēgija mērėi.
Jēdziens par kvalitātes
vadības sistēmu.

Praktiski
piemēri
pamatjēdzienu
formulēšanai: misijas, vīzijas formulēšana,
stratēăijas izvēle un mērėu formulēšana.
Kvalitātes vadības sistēmas izveide,
kvalitātes vadības sistēmas dokumentācija:
kvalitātes
politikas
un
procedūru
rokasgrāmatas; normatīvo dokumentu
kopa.

2

seminārs

Studenta patstāvīgais darbs

Apjoms stundās30
Deminga cikla izstrādes piemērs.
6
Organizācijas pašvērtējuma plāna un tā realizācijas apraksta
12
izveide.
8
Individa pašvērtējuma kartes izstrāde.
4
Mērėu formulējumi konkrētas problēmas risināšanai (problēmu
kokam atbilstošais mērėu koks)
Studentiem jāizprot kvalitātes jēdziena būtība, jāzin galvenās
Prasības KRP iegūšanai
kvalitātes definīcijas un jāprot tās pielietot kvalitātes

105

mērīšanā un pilnveidē. Jāpiedalās semināros.
Jāizpilda patstāvīgā darba tēmas
Mācību pamatliteratūra

1. I.ěihačova. Kvalitatīva skolas attīstība. Raka, Rīga, 2003. -108 lpp.
2. E. KivriĦa, I. France, I. Vilāne, H. Līce. Skolu vērtēšanas
rokasgrāmata. Rīga, 2001.
3. Kvalitātes vadības sistēmas. ZBS 1., 2., 3. daĜas – KVS pamati.
Biznesa partneri. Rīga, 2002. – 111 pp.
4. Kvalitātes sistēmas pasaulē un Latvijā. Kvalitātes nodrošināšanas
nacionālā programma. Rīga, 1996.- 24. lpp.
5. James R. Evans, Jame W. Dean, I.K. Total Qquality Management,
Organization and Strategy, 2002.
6.Vincent K. Omachonu, Joel E. Ross. Principles of Total Quality.Third
Edition,CRCS PRESS Boca Raton London New York Washington, D.C.,
2004.- 493 pp.

Mācību papildliteratūra

1. Z. Goša. Statistika. Rīga,”SIA” Izglītības soĜi, 2003. – 334
lpp.
2. Uz EFQM modeli balstīta augstākās izglītības kvalitātes
pilnveides metode. www.aic.lv

Periodika, interneta resursi un citi
Žurnāls „Kvalitāte”. Rīga
avoti
Kursa autors:
K. Dobelis
Paraksts
Paraksta atšifrējums K.
Datums
Dobelis
Kurss apstiprināts:
Matemātikas un
informātikas katedra
Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr. Datums
Katedras vadītājs:
K. Dobelis
Paraksts
Paraksta atšifrējums
Datums
K. Dobelis
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KURSA KODS
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA
Kursa nosaukums
Statuss (A, B, C daĜa)
Kredītpunktu skaits

Ekonomikas teorijas pamati
A
2

Vārds, uzvārds
Diāna Līduma

KURSA AUTORS
Struktūrvienība
VadībzinātĦu katedra

Kopējais stundu skaits
Lekciju skaits
Semināru vai praktisko nodarbību
skaits
Laboratorijas darbu skaits
Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; P –
profesionālais*, 5-6 – maăistra; 7doktora)
Pārbaudes forma
Priekšzināšanas (kursa nosaukums,
programmas daĜa, kurā kurss
jāapgūst)
ZinātĦu nozare/apakšnozare
Kursa mērėi

Kursa uzdevumi

Kursa rezultāti (apgūstamās
kompetences)
Kursa valoda

Amats, grāds
Lektore,mg.oec.

80
4
8
P

Ieskaite ar atzīmi
-

Ekonomika

Iepazīstināt studentus ar ekonomikas pamatproblēmām,
sniegt zināšanas par tirgus ekonomikas funkcionēšanas
pamatiem, veidojot izpratni par tirgus ietekmējošo faktoru,
patērētāju, ražotāju un valsts savstarpējo mijiedarbību tirgus
vidē.
Izprast:
• ekonomikas pamatproblēmu,
• tirgus mehānisma darbības būtību,
• ražošanas jautājumus, izmaksu veidus un
konkurenci,
• makroekonomisko nestabilitāti, fiskālo un
monetāro politiku nostādnes,
• starptautisko ekonomisko sakaru būtību.
Ekonomikas pamatvērtību izpratne un pielietošana praktiski.
Latviešu

KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)

Kursa mērėis ir Iepazīstināt studentus ar ekonomikas pamatproblēmām, sniegt zināšanas par tirgus
ekonomikas funkcionēšanas pamatiem, veidojot izpratni par tirgus ietekmējošo faktoru, patērētāju,
ražotāju un valsts savstarpējo mijiedarbību tirgus vidē.
Studiju kursa saturs: veidot zināšanas par ekonomikas pamatproblēmu, tirgus mehānisma darbības
būtību, ražošanas jautājumiem, izmaksu veidiem, kā arī makroekonomisko nestabilitāti, fiskālo un
monetāro politiku nostādnēm. Tādējādi radot izpratni par vispārējām ekonomiskajām
likumsakarībām, kā arī šo likumsakarību pielietošanu gan saimnieciskā darbībā, gan arī ikdienas
dzīvē.
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KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma

Apakštēma

Ekonomikas teorijas
priekšmets.
Ekonomikas
pamatproblēma

Vajadzību teorija. Resursi un to 2
ierobežotība.
Mikroekonomika
un
makroekonomika.
Ekonomikas
pamatvirzieni.

Lekcija

Preces pieprasījums,
piedāvājums, tirgus
līdzsvars, elastība un
valsts loma tirgus
sistēmā

Pieprasījums un cena. Pieprasījuma
funkcija. Ārpuscenas faktoru ietekme uz
preces un pakalpojumu pieprasījumu.

Lekcija, seminārs,
patst.d. Nr.1(10st.),

Ražošanas teorija,
izmaksas un
ieĦēmumi
Tirgus tipi.
Konkurence un
peĜĦas
maksimizēšana
Makroekonomiskā
nestabilitāte.
Nacionālo norēėinu
sistēma Fiskālā
politika. Monetārā
politika
Starptautiskie
ekonomiskie sakari

Apjoms
stundās

4

patst.d. Nr.2(15st.)

Piedāvājums un cena. Piedāvājuma
funkcija. Ārpuscenas faktoru ietekme uz
preces un pakalpojumu piedāvājumu.
Pieprasījuma un piedāvājuma līdzsvars.
Tirgus cenas. Pieprasījuma un piedāvājuma
elastība.
Tirgus saimniecības funkcionēšanas
vispārējie pamati un valsts loma.
Ekonomiskās izmaksas un to veidi.
2
Bezzaudējumu punkts.
Tirgus formas un tipi.
Pilnīgas konkurences tirgus modelis.
Monopola tirgus modelis. Monopolistiskā
konkurence un oligopola tirgus modelis.

2

Nestabilitāte makroekonomikā. Biznesa 4
cikli. Nodarbinātība un bezdarbs. Inflācija.
Iekšzemes
kopprodukts.
Nacionālais
kopprodukts. LR iekšzemes kopprodukts
un tā dinamika.
Fiskālās politikas jēdziens. Valsts budžets.
NodokĜi. Naudas būtība, funkcijas, naudas
formas. Centrālā banka un komercbankas.
Starptautiskie ekonomiskie sakari.
2
Starptautiskā tirdzniecība. Eksports.
Imports. Ekonomiskā integrācija.

Studenta patstāvīgais darbs
1. Mājas darbs “Tirgus funkcionēšanu ietekmējošie faktori”.
[Izmant. masu informācijas līdz., stat. datu un elektroniskos
resursus]
2. Mājas darbs: uzdevumu risināšana par tirgu, pieprasījumu un
piedāvājumu.
3. Mājas darbs: literatūras studēšana par tēmu “Ražošanas
izmaksas uzĦēmumā, t.sk., pakalpojumu sniedzējiem” [Ieteic.
teor. avoti: 5,12,13,15] un uzdevumu risināšana par izmaksām,
ieĦēmumiem un peĜĦu. [Izmant. sagat. uzdevumus]
4. Mājas darbs “Statistikas dati par Latvijas makroekonomisko
situāciju.”

Veids (lekcijas,
semināri, praktiskās
nodarbības,
laboratorijas darbi)

Seminārs,
patst.d. Nr.3(20st.)
Lekcija

Lekcija, seminārs,
patst.d. Nr.4(20st.)

Seminārs

Apjoms stundās
Diskusija grupās.
(vērt.– iesk.)
Darba apjoms 10st.
Diskusijas seminārā.
(vērt.– iesk.)Darba apjoms 14st.
Vērtēšana ieskaitē
(vērt. – atzīme)
Darba apjoms 20st.
Sagatavotā ziĦojuma prezentācija
(~5min.).
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(vērt.– iesk.) Darba apjoms 20st.
Pastāvīgā darba uzdevumu izpilde un sekmīga noslēguma
pārbaudījuma nokārtošana.
1. GODS U. Mikroekonomika. I, II d. – R.,2000
2. LIBERMANIS G. Tirgus ekonomikas pamati un Latvija
ceĜā uz Eiropas Savienību. – R., 2002
3. NEŠPORS V. Mikroekonomika : [Māc. līdz.] / V.Nešpors,
I.Ruperte, J.Saulītis ; V.Nešpora red. - Rīga : Kamene,
2000. - ISBN 9984636399. - 132 lpp.NEŠPORS V. Ievads
mikroekonomikas teorijā. – R., 2001.
4. NEŠPORS V. Ievads ekonomikā / Viktors Nešpors. Rīga : Kamene, 2002. - 193 lpp. ISBN 9984-636-74-7
5. ŠKAPARS R. Mikroekonomika. – R., 2001.
6. VILNE D. Ekonomika : Eksperim.māc.gr. - Rīga :
Kamene, 2001. - 237 lpp. : il. ISBN 9984-15-169-7
1. Ekonomikas skaidrojošā vārdnīca : mācību palīglīdzeklis
vidusskolām - Rīga : Biznesa augstskola "Turība", 2007. 93 lpp. - Bibliogr.: 92.-93.lpp. ISBN 9789984766881
2. Ekonomika un uzĦēmējdarbība. UzĦēmējdarbība un
vadīšana = Economics and Business. Business and
Management : RTU zinātniskie raksti - Rīga : RTU, 2006.
3. Mazā biznesa kurss : mācību līdz. - Rīga : Jumava, 2006
(Rēzekne : Latgales druka). - 326 lpp.
4. JakovĜevs Pāvels. Ekonomika. Uzdevumi un lietišėās
spēles : Eksperim. māc. līdz. / Pāvels JakovĜevs. - Rīga :
RaKa, 1998. - 236 lpp. + tabulas.
5. Ekonomika un vadības zinātne = Economics and - Rīga :
Latvijas Universitāte, 2006. 696.sēj. Latvijas
Universitātes raksti. - 309 lpp. ISBN 9984-7839-0-1
6. Tonkiss Fran. Contemporary economic sociology :
globalisation, production, inequality - London :
Routledge, 2006. - 196p.
7. Ekonomika, V = Economics, V : Latvijas Universitātes
raksti. 702.sēj. LU. - Rīga : Latvijas Universitāte,
2006.702.sēj. Latvijas Universitātes raksti : Ekonomika,
V. - 611 lpp.

Prasības KRP iegūšanai
Mācību pamatliteratūra

Mācību papildliteratūra

Periodika, interneta resursi un citi
avoti

Kursa autors:
Paraksts

Datu bāzes:
Lursoft; Nozare.lv; EBSCO ;Rubricon ; ProQuest;
SAGE ; SpringerLink
Diāna Līduma
Paraksta atšifrējums

Datums

Kurss apstiprināts:
Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr.

Datums

Katedras vadītājs:
Paraksts

Paraksta atšifrējums

Datums

* Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju programmā
(profesionālais bakalaurs, profesionālais maăistrs, profesionālā studiju programma)
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KURSA KODS TiesP018
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA
Darba tiesiskās attiecības

Kursa nosaukums

KURSA AUTORS
Struktūrvienība
Sociālo zinātĦu katedra
A daĜa

Vārds, uzvārds
Iveta Tumaščika
Statuss (A, B, C daĜa)
Kredītpunktu skaits

Amats, grāds
Mg.iur

1 KRP

Kopējais stundu skaits
Lekciju skaits
Semināru vai praktisko nodarbību skaits
Laboratorijas darbu skaits
Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; 5-6 –
maăistra; 7- doktora)
Pārbaudes forma
Priekšzināšanas (kursa nosaukums,
programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst)
ZinātĦu nozare/apakšnozare
Kursa mērėi

Kursa uzdevumi

Kursa rezultāti (apgūstamās
kompetences)
Kursa valoda

40
3
1
P
Ieskaite ar atzīmi

Tiesību zinātnes
Veidot izpratni par darba tiesiskām attiecībām, darba tiesību
galvenajiem institūtiem, problemātiku normatīvo aktu
piemērošanā.
Sniegt priekšzināšanas par normatīvajiem aktiem, kas regulē darba
tiesiskās attiecības, teorētiskās zināšanas par darba tiesiskajām
attiecībām, nepilngadīgo personu nodarbinātību, veidot praktiskās
iemaĦas darba likumu normu piemērošanā.
Radīta izpratne par darba tiesisko attiecību galvenajiem
institūtiem. Iegūtas prasmes patstāvīgi sastādīt CV, motivācijas
vēstuli, darba līgumu.
latviešu

KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
Nejuridisko programmu studentiem dot ievirzi darba tiesiskajās attiecībās; pamatzināšanas Darba likuma
normu pielietošanā; iepazīties ar normatīvajiem dokumentiem, kas reglamentē darba tiesisko attiecību sfēru.
KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma

Apakštēma

1.Darba tiesiskās
attiecības
reglamentējošie tiesību
akti Ministru kabineta un
minnistriju kompetence
nodarbinātības jomā

Satversme
Civillikums
Darba likums
Vispārīgie tiesību principi
Eiropas Savienības regulas
Profesiju klasifikators

2.Darba meklētājs

Darba meklētāja statuss
CV
Darba līguma jēdziens
Darba tiesisko attiecību nodibināšana

3. Darba līgums

Apjoms
stundās

2

Veids (lekcijas,
semināri, praktiskās
nodarbības,
laboratorijas darbi)
lekcija

1

seminārs

1
1

lekcija
seminārs
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4. Darba tiesisko
attiecību nodrošinājums

5. Darba kārtība

6. Darba organizāciju
tiesības

Darba līguma izpilde
Darba līguma izbeigšana
Darba un atpūtas laiks
Darba samaksa
Garantijas un kompensācijas
Nepilngadīgo personu nodarbinātība
Darba kārtības noteikumi
Disciplinārsodi
Apbalvošana
Ētikas kodeksi
Darba strīdi, to izskatīšana
Darba organizāciju būtība
Darba devēju organizācijas
Arodbiedrība
Darba koplīgums

1

lekcija

1

lekcija

1

lekcija

Studenta patstāvīgais darbs
gatavošanās semināra nodarbībai,
patstāvīgais darbs ar normatīvajiem aktiem;
mājas darbu sagatavošana – CV, motivācijas vēstule, darba līgums
Prasības KRP iegūšanai

Piedalīšanās lekcijās (apmeklējums), aktīva līdzdarbošanās
semināros, patstāvīgais darbs ar tiesību avotiem, mājas darba
sagatavošana, ieskaitē iegūts sekmīgs vērtējums

Mācību pamatliteratūra

-

Mācību papildliteratūra

Periodika, interneta resursi un citi avoti

Kursa autors:
Paraksts
Kurss apstiprināts:

Apjoms stundās
32

Profesiju klasifikators
Darba likums
Civillikums. Saistību tiesību daĜa Darba likums un
komentāri/ sast. D.Teice.-R.: Mans Īpašums, 2002.
Ulmane.V. darba tiesības. R.:kamene, 2003.
Ose D. Darba tiesību pamati. R.:RTU izdevniecība, 2006.
Bišers V. Tiesību pamati. Tālmācības kurss. 2004.
Latvijas Republikas Civillikuma komentāri. Saistību tiesības. Prof.
Torgāns K.Vispārīgā zinātniskā redakcijā. R.: Mans Īpašums,
1998.
Latvijas Vēstnesis
Jurista Vārds
Komersanta Vēstnesis
Likums un tiesības
www.likumi.lv
www.lv.lv
www.mk.gov.lv
I. Tumaščika
Paraksta atšifrējums

08.05.2008.
Datums

Sociālo zinātĦu
Nr.9
Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr. 11

Katedras vadītājs:
Paraksts

A.Medveckis
Paraksta atšifrējums

08.05.2008.
Datums

08.05.2008.
Datums
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KURSA KODS
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA
Projektu izstrāde un vadīšana

Kursa nosaukums

KURSA AUTORS
Struktūrvienība
Mg. OEC.
A daĜa
2

Vārds, uzvārds
Uldis DrišĜuks
Statuss (A, B, C daĜa)
Kredītpunktu skaits

Kopējais stundu skaits
Lekciju skaits
Semināru vai praktisko nodarbību
skaits
Laboratorijas darbu skaits
Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; 5-6 –
maăistra; 7- doktora)
Pārbaudes forma
Priekšzināšanas (kursa nosaukums,
programmas daĜa, kurā kurss
jāapgūst)
ZinātĦu nozare/apakšnozare
Kursa mērėi

Kursa uzdevumi

Kursa rezultāti (apgūstamās
kompetences)
Kursa valoda

Amats, grāds

80
8
2

P
Eksāmens

Sekmēt studentu izpratni par projekta izstrādes procesu, saprast
projekta vadības būtību, attīstīt praktiskās iemaĦas projekta
pieteikuma sagatavošanā un projekta prezentēšanā.
Sniegt teorētiskās zināšanas par projekta izstrādi
Sniegt teorētiskās zināšanas par projekta vadīšanu
PadziĜināti sniegt zināšanas par projekta gaitu, tā attīstību un
pamatsastāvdaĜām, Projekta dzīve cikls, projekta attīstības fāzes.
Projekta struktūrplāns. Projekta resursu plānošana.
Sniegt informāciju par fondiem Latvijā, to pieteikuma veidlapu
paraugiem.
Projekta idejas aizstāvēšana, prezentēšanas prasme un
argumentēšanas prasme.
Patstāvīgi izstrādāt projekta pieteikumu un to sekmīgi aizstāvēt.

Latviešu
KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
Pēdējo gadu laikā projektu vadīšana un izstrādes zināšanas ir nepieciešams pielietot gandrīz ikvienā
darbā. Grūti nosaukt tādu jomu, kurā šodien projekti nebūtu aktuāli. Vienlaicīgi ir pieaudzis arī pieprasījums
pēc kompetentiem projektu vadīšanas speciālistiem ar labām zināšanām par projektu vadīšanas metodēm un
instrumentiem un spējām tos izmantot praksē.
Lekciju laikā iegūtās zināšanas Ĝaus izprast projekta darbu patstāvīgi izstrādāt projekta pieteikumu. Analizēt un
izprast projekta nozīmi par plānotajiem un realizētajiem projektiem Latvijā. PadziĜināti Ĝaus izprast projekta
metodes nozīmi un patstāvīgi pielietot to savā darbā.
Studentiem paredzētas praktiskās nodarbības, kas Ĝaus strādāt komandā un pieĦemt vienotus lēmumus un
realizēt uzstādīto mērėi.
KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma

Apakštēma

Apjoms
stundās

Veids (lekcijas,
semināri, praktiskās
nodarbības,
laboratorijas darbi)

Kas ir projekts

Projekta darba priekšrocības un trūkumi.
Projekta klasificēšana.

6

Teorija (lekcijas un
praktiskā nodarbība)
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Projekta vadīšana

Prezentēšana
(Projektu aizstāvēšana)

Komerciālie projekti

Aktuālie projekti

Projektu vadīšanas mērėi
Projekta etapi (fāzes)
Galvenie etapi: definēšana, plānošana,
īstenošana, novērtēšana pabeigšana.
Projekta komandas veidošana (personāls)
Sagatavošanās prezentācijai
Prezentēšana
Runātprasme
Atbildes uz Jautājumiem
Tēla radīšana
Projektu piemēri, kurus izmanto peĜĦas
gūšanai un piesaista auditorijas uzmanību,
lai radītu popularitāti.
Aktuālākā informācija projektu jomā.

Studenta patstāvīgais darbs
Sagatavot projekta pieteikumu un aizstāvēt projekta ideju

12

Teorija (lekcijas un
praktiskā nodarbība)

6

Teorija (lekcijas un
praktiskā nodarbība)

4

(lekcijas un praktiskā
nodarbība ,seminārs)

4

(Lekcijas, diskusija)
Apjoms stundās

20

Prasības KRP iegūšanai
Mācību pamatliteratūra

Mācību papildliteratūra

1. Projektu vadība. Juris Uzulāns (Rīga: Jumava, 2004.)
2. Projektu menedžments. Ilgvars Forands (Rīga: Latvijas
Izglītības fonds, 2006.)
3. Projektu vadīšanas pamati. Džeimss P. Lūiss ( Rīga: Puse
plus, 1997.)
4. Projektu vadīšana. I. Geipele T. Tombovceva (Rīga:
Valters un Rapa, 2004.)
5. Kailā patiesība par projektu menedžmentu. Vilfrīds
Reiters (Rīga: Vaidelote, 2004.)
6. Projektu vadība. Hanss D. Like (Rīga: De Novo, 2003.)
7. Projektu vadīšanas rokasgrāmata. (Rīga: Dienas Bizness)
8. Strategic Project Management. T.Grundy L.Brown
(London: Thomson 2002)
9. Successful project management. Jack Gido, James P.
Clements. Thomson/South-Western, 2003
10. Strategic Project Management. Tony Grundy, Laura
Brown. (London : Thomson, 2002.)
11. Doing research projects in marketing, management and
consumer research. Chris Hackley. (New York :
Routledge, 2003)
12. Business Research Projects. A.D.Jankowicz (Thomson,
2005.)
13. ZiĦojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību. LR
Ekonomikas ministrija. (Rīga, 2007.gada jūlijs)
14. Vadības teorija. V. Ukolovs A. Mass I. Bistrjakovs (Rīga:
Jumava, 2006.)
15. Darba grupas vadība. Roberts Hellers (Rīga: Zvaigzne
ABC, 2000. )
16. Vadītājs un vadīšana. Ilgvars Forands (Rīga: Kamene,
2001.)
17. Stratēăiskā vadīšana. J. Caune A. Dzedons L. Pētersons
(Rīga: Kamene)
18. Zinības Vadītājam. A. Klauss (Rīga: Preses Nams, 2002.)
19. Prasme Pārdot. Roberts Hellers (Rīga: Zvaigzne ABC,
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2001.)
20. Cirriculum Vitae. Saimons Hovards (Rīga: Zvaigzne
ABC, 2001.)
21. Biznesa kultūra un etiėete Eiropas valstīs. Džons Mouls
(Rīga: J. Rozes apgāds, 2003.)
22. Prezentēšana. Klaudija Nelke (Rīga: De Novo, 2003.)
23. Maotivācija. R. Nīrmeijers M. Zeiferts (Rīga: De Novo,
2006.)
24. Finanšu grāmatvedības pamati. I. Jevinga Z. Sundukova
(Rīga: RTU, 2004.)
25. Loăistika. V. Praude I. BeĜčikovs (Rīga: Vaidelote, 2003.)
26. Retorika. Volfgangs Mencels (Rīga: De Novo, 2002.)
27. Komandas vadība. D. Volfgangs Krīgers (Rīga: De Novo,
2003.)
28. How to find information. Sally Runsey
29. Strategy and management. A.Pettigrew H. Thomas R.
Whittington
30. Managers Handbook. Robert Heller
31. Managin Knowledge S. Little P. Quintas T. Ray
32. Case studies in organizational communication Ethical
perspectives and practices. Steve May. (London Sage
Publications, 2006).
Periodika, interneta resursi un citi
avoti

Kursa autors:
Paraksts

http://www.esfondi.lv (ES Struktūrfondu mājas lapa)
http://www.piaa.gov.lv (Profesionālās izglītības un attīstības
aăentūras mājas lapa)
http://www.vid.gov.lv (Valsts IeĦēmumu Dienesta mājas
lapa)
http://www.liaa.gov.lv (Latvijas Investīciju un attīstības
aăentūras mājas lapa)
http://www.em.gov.lv (Ekonomikas ministrijas mājas lapa)
Uldis DrišĜuks
Paraksta atšifrējums

Datums

Kurss apstiprināts:
Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr.

Datums

Katedras vadītājs:
Paraksts

Paraksta atšifrējums

Datums
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KURSA KODS
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA
Kursa nosaukums
Statuss (A, B, C daĜa)
Kredītpunktu skaits

UzĦēmējdarbības pamati
A daĜa
1

Vārds, uzvārds
Diāna Līduma

KURSA AUTORS
Struktūrvienība
VadībzinātĦu katedra

Kopējais stundu skaits
Lekciju skaits
Semināru vai praktisko nodarbību
skaits
Laboratorijas darbu skaits
Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; P –
profesionālais*, 5-6 – maăistra; 7doktora)
Pārbaudes forma
Priekšzināšanas (kursa nosaukums,
programmas daĜa, kurā kurss
jāapgūst)
ZinātĦu nozare/apakšnozare
Kursa mērėi

Kursa uzdevumi

Amats, grāds
Lektore,mg.oec.

40
2
4
P

Ieskaite ar atzīmi

Ekonomikas teorijas pamati
Vadībzinātne/ UzĦēmējdarbības vadīšana

Iepazīstināt studentus ar uzĦēmējdarbības
priekšnosacījumiem un principiem, sniedzot zināšanas par
uzĦēmējdarbības procesu ietekmējošiem ārējiem un
iekšējiem apstākĜiem, to savstarpējo mijiedarbību.
Izprast:
• uzĦēmējdarbības ekonomisko un tiesisko
pamatojumu,
• uzĦēmējdarbības makro un mikro vides faktorus,
• uzĦēmējdarbības procesa sastāvdaĜas,
• uzĦēmējdarbības plāna būtību.
Spēja:
• noteikt un analizēt dažādu mikro un makro faktoru ietekmi
uz uzĦēmumu;
• Pamatot analizēt un prezentēt biznesa idejas.
Latviešu

Kursa rezultāti (apgūstamās
kompetences)

Kursa valoda

KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)

Kursa mērėis ir: Iepazīstināt studentus ar uzĦēmējdarbības priekšnosacījumiem un principiem,
sniedzot zināšanas par uzĦēmējdarbības procesu ietekmējošiem ārējiem un iekšējiem apstākĜiem, to
savstarpējo mijiedarbību.
Studiju kursa saturs: veidot zināšanas par uzĦēmējdarbības ekonomisko un tiesisko pamatojumu,
uzĦēmējdarbības makro un mikro vides faktoriem. Tādējādi radot izpratni par uzĦēmējdarbības
procesu un saimnieciskā darbības plānošanu.
KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma

Apakštēma

Apjoms
stundās

Veids (lekcijas,
semināri, praktiskās
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UzĦēmējdarbības
ekonomiskais un
tiesiskais
pamatojums
UzĦēmējdarbības
makro mikro vide

UzĦēmējdarbības
process
UzĦēmējdarbības
plānošana

UzĦēmums tirgus saimniecībā un
ekonomiskajā apritē. UzĦēmējdarbību
reglamentējošie likumi. UzĦēmuma
dibināšana.UzĦēmējdarbības attīstība.
UzĦēmuma likvidācija.
Ārējās vides sastāvdaĜas. Faktoru
iedarbība un to novērtēšana UzĦēmuma
iekšējās vides raksturojums, tās
sastāvdaĜu novērtējums.
UzĦēmējdarbības procesa sastāvdaĜas,
to nozīmība no vadīšanas un finansu
viedokĜa.
UzĦēmējdarbības plāna būtība,
variācijas, praktiskais pielietojums.

2

nodarbības,
laboratorijas darbi)
Lekcija, patst.d.

Nr.1(10st.)

2

Seminārs,

patst.d. Nr.2(10st.)

2

Lekcija

2

Seminārs,
patst.d. Nr.3(12st.)

Studenta patstāvīgais darbs
Apjoms stundās 28
5. Mājas darbs: apkopot materiālu par izvēlēto saimnieciskās Grupu darbs un debates seminārā.
darbības formu. [Izmant. masu informācijas līdz., stat. datu un (vērt. – iesk.)
elektroniskos resursus]
Darba apjoms 10st.
Diskusijas seminārā.
6. Mājas darbs: noteikta uzĦēmuma ārējās vides tiešo un netiešo
(vērt.– iesk.)
ietekmes faktoru novērtējums.
Darba apjoms 10st.
Sagatavotā ziĦojuma prezentācija
7. Mājas darbs: izveidot noteikta uzĦēmuma raksturojumu
(~5min.).
ekonomiskajā apritē.
(vērt.– iesk.)
Darba apjoms 8st.
Pastāvīgā darba uzdevumu izpilde un sekmīga noslēguma
Prasības KRP iegūšanai
pārbaudījuma nokārtošana.
Mācību pamatliteratūra

1) AlsiĦa Rasma. UzĦēmējdarbības plānošanas principi un
metodes : mācību līdzeklis ekonomikas profila bakalauru
un profesionālo programmu studijām / Rasma AlsiĦa,
Gunārs Gertners ; Rīgas Tehniskā universitāte. Ražošanas
un UzĦēmējdarbības ekonomikas katedra. - 2., pārstr. un
papild. izd. - Rīga : RTU Izdevniecība, 2007. - 229 lpp.
2) Slavinska Inta. UzĦēmējdarbības plānošana un kontrole :
[mācību līdzeklis] / Inta Slavinska ; red. Vija Vāvere. - 2.,
papild. izd. - Rīga : Biznesa augstskola Turība, 2005. 175 lpp.
3) Abizāre Vēsma. Ievads uĦēmējdarbībā : mācību
līdzeklis / Vēsma Abizāre. - Rīga : RaKa, 2004. - 140 lpp.
4) Rurāne Marita. UzĦēmējdarbības organizācija un
plānošana / Marita Rurāne. - Rīga : Biznesa augstskola
Turība, 2002. - 330 lp.
5) Pettere Gaida. Riski uzĦēmējdarbībā un to vadība :
mācību līdzeklis / Gaida Pettere, Irina Voronova ; Banku
augstskola ; māksl. Ieva TiltiĦa. - Rīga : Rasa ABC, 2003
6) Zvirbule-BērziĦa Andra. Plānošana un ražošanas
procesa organizēšanas pamatprincipi : māc. līdz. / Andra
Zvirbule-BērziĦa, Līga Mihejeva, Anita AuziĦa. - Rīga :
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Mācību papildliteratūra

Periodika, interneta resursi un citi
avoti

Biznesa augstskola Turība, 2004
7) Blaits Džims. Mārketings: rokasgrāmata / Džims Blaits ;
no angĜu val. tulk. Ilze Dukāte. - Rīga : Zvaigzne ABC,
2004. - XVI, 284 lpp.
8) Boitmane Ilze. Personāla atlase un novērtēšana / Ilze
Boitmane. - Rīga : Lietišėās informācijas centrs, 2006. 160 lpp.
9) Praude Valērijs. Menedžments: teorija un prakse /
Valērijs Praude, Jakovs BeĜčikovs. - 2., pārstr. izd. - Rīga :
Vaidelote, 2001. - 509 lpp.
10) Herbst Dieter. Komunikācija uzĦēmumā / Dīters
Herbsts ; no vācu val. tulk. Silvija Ăibiete. - Rīga :
Zvaigzne ABC, 2007. - 119 lpp.
11) Herbsts Dīters. Sabiedriskās attiecības / Dīters Herbsts;
no vācu val. tulk. Dina Ăipsle ; red. Inese Miesniece. Rīga : Zvaigzne ABC, 2006.
1) ZemĜanovs Valērijs (Валерий Михайлович).
Komercnoslēpums un uzĦēmējdarbības drošība / Valērijs
ZemĜanovs ; māksl. Arta Ozola-Jaunarāja. - Rīga :
Jumava, 2005.
2) Leonoviča Ludmila. UzĦēmējdarbība un investīcijas :
mācību līdzeklis / L. Leonoviča ; Rīgas Tehniskā
universitāte. Tautsaimniecības un reăionālās ekonomikas
inst. – Rīga, 2005 : RTU. - 118 lpp.
3) Gregorija Anne. Sabiedrisko attiecību kampaĦu
plānošana un vadīšana / Anne Gregorija ; no angĜu val.
tulk. Santa Ludbārža ; lit. red. Valda Zvaigzne ; vāka
noform. Elīna Ducmane. - Rīga : Lietišėās informācijas
dienests, 2007.
4) Vīksna Aiva. Savs bizness/ Aiva Vīksna ; red. Ilona
Klinšāne-BērziĦa. - Rīga : Lietišėās informācijas dienests,
2007. - 175 lpp.
5) Vudss Kespians. No zīles līdz ozolam : kā uzsākt biznesu
un gūt tajā lieliskus panākumus / Kespians Vudss ; no
angĜu val. tulk. Baiba Apermane ; red. Leo Skulte. - Rīga :
Zvaigzne ABC, 2006.
6) Ešenvalde Inese. PārmaiĦu vadība / Inese Ešenvalde. Rīga : JāĦa Rozes apgāds, 2007. - 264 lpp.
7) Garleja Rasma. Darbs, organizācija un psiholoăija /
Rasma Garleja ; red. Rita CimdiĦa. - Rīga : RaKa, 2003. 200 lpp.
1) Periodika: Kapitāls, Direktors, Latvijas Ekonomists
2) Datu bāzes: Lursoft, LETA, Nozare.lv, NAIS, SAGE,
Latvijas statistika

3) Interneta resursi: www.biznesam.lv,
www.mazaisbizness.lv, www.franchising.lv.
Kursa autors:
Paraksts

Diāna Līduma
Paraksta atšifrējums

Datums

Kurss apstiprināts:
Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr.

Datums

Katedras vadītājs:
Paraksts

Paraksta atšifrējums

Datums

* Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju programmā
(profesionālais bakalaurs, profesionālais maăistrs, profesionālā studiju programma)
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KURSA KODS
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

INFORMĀCIJAS TEHNOLOĂIJAS I

Kursa nosaukums
Vārds, uzvārds
Ilva Magazeina
Dina Barute
Statuss (A, B, C daĜa)
Kredītpunktu skaits

KURSA AUTORS
Struktūrvienība
Matemātikas un informātikas katedra
Matemātikas un informātikas katedra
A daĜa
3

Kopējais stundu skaits
Lekciju skaits
Semināru vai praktisko nodarbību
skaits
Laboratorijas darbu skaits
Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; 5-6 –
maăistra; 7- doktora)
Pārbaudes forma
Priekšzināšanas (kursa nosaukums,
programmas daĜa, kurā kurss
jāapgūst)
ZinātĦu nozare/apakšnozare
Kursa mērėi
Kursa uzdevumi

Amats, grāds
asistente, mg. sc.educ.
asistente, mg. sc.educ.

120
0
24

P
eksāmens

Attīstīt studentiem prasmes datora iespēju izmantošanā
Nostiprināt un padziĜināt prasmes lietišėajā informātikā.
Dot iespēju apgūt datoru kā rīku dažādu vadības un organizatorisku
problēmu risināšanā.
Radīt priekšstatu par informācijas un komunikāciju tehnoloăiju
ietekmi sabiedriskajos un ekonomiskajos procesos.
Apgūt sekojoša iemaĦas un prasmes:
dokumentu noformēšanā,
tabulu, attēlu un shēmu izveidošanā,
diagrammu izveidošanā,
elektronisko prezentāciju izstrādē un izmantojot tās, efektīvi
organizēt nepieciešamās informācijas pasniegšanu,
Interneta pakalpojumu izmantošanā.
latviešu

Kursa rezultāti (apgūstamās
kompetences)

Kursa valoda

KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
Studenti iegūst prasmes dokumentu noformēšanā, prezentāciju veidošanā un interneta iespēju izmantošanā.
KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma

Apakštēma

Apjoms
stundās

Dokumentu veidošana,
noformēšana.
Tabulu veidošana
noformēšana
Lielformāta dokumenta
noformēšana

Teksta veidošanas un noformēšanas iespējas, 6
piemēri.
Tabulu veidošanas paĦēmieni. Tabulu
4
noformēšana.
Darbs ar teksta stiliem, automātiskais satura 6
rādītājs, lapu numerācija.

Veids (lekcijas,
semināri, praktiskās
nodarbības,
laboratorijas darbi)
praktiskās nod.
praktiskās nod.
praktiskās nod.
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Prezentāciju veidošana

Slīdu veidošana un noformēšana. Ievietotie
objekti slīdos. Prezentācijas noformēšana.
E-pasts, informācijas meklēšana.

Interneta izmantošana

6
2

Studenta patstāvīgais darbs
Lielformāta dokuments
Prezentācija

praktiskās nod.
Apjoms stundās 96

Iesniegti patstāvīgie darbi

Prasības KRP iegūšanai
Mācību pamatliteratūra
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pirmie soĜi pie datora. V.Vēža redakcijā. Rīga: LU., 2000.
Teksta redaktors Microsoft Word. V.Vēža redakcijā. Rīga: LU, 2000.
Elektroniskās tabulas Microsoft Excel. V.Vēža redakcijā. Rīga: LU, 2000.
Prezentācijas materiālu sagatavošanas pakete Microsoft PowerPoint. V.Vēža redakcijā. Rīga: LU, 2000.
Datortīkli un interneta pakalpojumu izmantošana. V.Vēža redakcijā. Rīga: LU, 2000.
WWW lappušu veidošana. V.Vēža redakcijā. Rīga: LU, 2000.
Augucēvičs J., Ozols J., Treiguts E. Datorzinības uzdevumi un to risinājumi. Rīga: Biznesa Augstskola “Turība”,
2002.
8. Augucēvičs J. Ievads datorzinībās. Rīga: Biznesa Augstskola “Turība”, 2001.
9. Dukulis I. Aprēėini un datu grafiskais attēlojums. Programma Microsoft Excel 2000. Rīga: Biznesa Augstskola
“Turība”, 2002.
10. Dukulis I. Prezentācijas materiālu sagatavošana. Programma Microsoft PowerPoint. Rīga: Biznesa Augstskola
“Turība”, 2002.
11. Informātikas vārdnīca. AngĜu, latviešu, krievu. Autoru kolektīvs. Rīga: “Avots”, 2001.

Mācību papildliteratūra
1.
Periodika, interneta resursi un citi
avoti

Kursa autors:
Paraksts

Kurss apstiprināts:

Ilva Magazeina
Paraksta atšifrējums
Dina Barute

05.05.2008.
Datums
05.05.2008.

Matemātikas un informātikas katedra
Katedras sēdes protokols Nr.
Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr.

Katedras vadītājs:
Paraksts

Kārlis Dobelis
Paraksta atšifrējums

Datums

Datums
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KURSA KODS
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

INFORMĀCIJAS TEHNOLOĂIJAS II

Kursa nosaukums
Vārds, uzvārds
Ilva Magazeina
Dina Barute
Statuss (A, B, C daĜa)
Kredītpunktu skaits

KURSA AUTORS
Struktūrvienība
Matemātikas un informātikas katedra
Matemātikas un informātikas katedra
A daĜa
1

Kopējais stundu skaits
Lekciju skaits

40

Semināru vai praktisko nodarbību skaits

5

Laboratorijas darbu skaits
Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; 5-6 –
maăistra; 7- doktora)
Pārbaudes forma
Priekšzināšanas (kursa nosaukums,
programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst)

ZinātĦu nozare/apakšnozare
Kursa mērėi
Kursa uzdevumi

Kursa rezultāti (apgūstamās
kompetences)

Kursa valoda

Amats, grāds
asistente, mg. sc.educ.
asistente, mg. sc.educ.

P
Ieskaite ar atzīmi
Informācijas tehnoloăijas I
Attīstīt studentiem prasmes datora iespēju izmantošanā
Iemācīties lietot populārās informatīvās sistēmas.
PadziĜināti apgūt un iemācīties profesionāli izmantot Microsoft
Office programmas.
Radīt priekšstatu par informācijas un komunikāciju
tehnoloăiju ietekmi sabiedriskajos un ekonomiskajos procesos.
Apgūt sekojoša iemaĦas un prasmes:
datu tabulu veidošanā,
matemātisku un ekonomisku aprēėinu veikšanā,
diagrammu izveidošanā,
informācijas apmaiĦā starp Windows programmām.
latviešu

KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
Studenti iegūst prasmes datu tabulu veidošanā un datu apstrādē.
KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma

Apakštēma

Apjoms
stundās

Veids (lekcijas,
semināri, praktiskās
nodarbības,
laboratorijas darbi)

Darba burtnīca un darba
lapa

Darbības ar darba burtnīcas lapām.
Informācijas ievadīšana un labošana. Darba
burtnīcas saglabāšana un atvēršana.

1

praktiskās nod.

Tabulas noformēšana

Rakstzīmju izskata maiĦa. Datu novietojuma
maiĦa šūnā. Šūnas vizuālā noformējuma
maiĦa. Datu formāti.
Elementārie aprēėini. Funkcijas. Šūnu
adresāciju veidi.
Diagrammu veidošana un noformēšana
Sarakstu veidošana. Saraksta sakārtošana
alfabētiskā secībā. Filtru izmantošana.

2

praktiskās nod.

4

praktiskās nod.

1
2

praktiskās nod.

Aprēėini tabulās
Diagrammu veidošana
Saraksti
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Studenta patstāvīgais darbs
Aptaujas anketas izstrāde. Aptaujas datu tabulas izveide, aprēėini un
diagrammas noformēšana.
Iesniegti patstāvīgie darbi
Prasības KRP iegūšanai

Apjoms stundās
30

Mācību pamatliteratūra
12. Pirmie soĜi pie datora. V.Vēža redakcijā. Rīga: LU., 2000.
13. Elektroniskās tabulas Microsoft Excel. V.Vēža redakcijā. Rīga: LU, 2000.
14. Augucēvičs J., Ozols J., Treiguts E. Datorzinības uzdevumi un to risinājumi. Rīga: Biznesa Augstskola “Turība”,
2002.
15. Augucēvičs J. Ievads datorzinībās. Rīga: Biznesa Augstskola “Turība”, 2001.
16. Dukulis I. Aprēėini un datu grafiskais attēlojums. Programma Microsoft Excel 2000. Rīga: Biznesa Augstskola
“Turība”, 2002.
17. Informātikas vārdnīca. AngĜu, latviešu, krievu. Autoru kolektīvs. Rīga: “Avots”, 2001.

Mācību papildliteratūra
Periodika, interneta resursi un citi
avoti

Kursa autors:
Paraksts
Paraksts
Kurss apstiprināts:

Ilva Magazeina
Paraksta atšifrējums
Dina Barute
Paraksta atšifrējums

Datums
Datums

Matemātikas un informātikas katedra
Katedras sēdes protokols Nr.
Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr.

Katedras vadītājs:
Paraksts

Kārlis Dobelis
Paraksta atšifrējums

Datums

Datums
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KURSA KODS
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA
Kursa nosaukums
Statuss (A, B, C daĜa)
Kredītpunktu skaits

Vispārīgā pedagoăija I, II (2 + 2)
A daĜa
4 KRP

Kopējais stundu skaits
Lekciju skaits
Semināru vai praktisko nodarbību
skaits
Laboratorijas darbu skaits
Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; P –
profesionālais*, 5-6 – maăistra; 7doktora)
Pārbaudes forma
Priekšzināšanas (kursa nosaukums,
programmas daĜa, kurā kurss
jāapgūst)
ZinātĦu nozare/apakšnozare
Kursa mērėi

160
6
10

Kursa uzdevumi

Kursa rezultāti (apgūstamās
kompetences)

Kursa valoda

P

Ieskaite ar atzīmi, eksāmens

Pedagoăija / Vispārīgā pedagoăija
sniegt izpratni par pedagoăijas zinātnes pamatjautājumiem, veidot
prasmes pielietot praksē teorētiskās zināšanas, sagatavot studentus
saskatīt un analizēt pedagoăiskās situācijas
rosināt interesi par pedagoăisko darbību, veidot prasmi strādāt ar
pedagoăisko literatūru, veidot studentu prasmes iekĜauties aktīvā
izziĦas procesā, sekmēt vēlmi pašizglītoties, iepazīties ar
jaunākajām pedagoăijas atziĦām, iepazīstināt ar pedagoăijas
sistēmu, pedagoăijas pamatkategorijām un likumsakarībām
prasme izvirzīt mērėus un plānot to sasniegšanu, prasme strādāt ar
zinātnisko literatūru, prasme izvēlēties mācību un audzināšanas
līdzekĜus, prasme noteikt skolēnu individuālas īpatnības, prasmes
veidot saskarsmi, prasme strādāt komandā u.c.
latviešu

KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
Pedagoăijas jēdziens, priekšmets, mērėi un uzdevumi. Pedagoăijas zinātĦu sistēma un saikne ar citām
zinatnēm. Personības attīstības īpatnības dažādos vecumposmos un šo īpatnību ievērošana. Pazīstamākās
izglītības teorijas. Izglītības organizācija, izglītības sistēmas jēdziens un struktūra. Alternatīvās teorijas.
Pedagoga personība. Pedagogs mūsdienu skolā.
KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma

Apakštēma

1.Pedagoăija kā
zinātne, māksla.

Pedagoăijas jēdziens. Pedagoăija dažādos
vēsturiskās attīstības posmos. Pedagoăiskās
vērtības, to nosacītība.
Pedagoăijas zinātnes priekšmets,
uzdevumi, problēmu loks. Pedagoăijas
zinātĦu sistēma.
Vispārīgās pedagoăijas saikne ar citām
zinātnēm.

Apjoms
stundās

Veids (lekcijas,
semināri, praktiskās
nodarbības,
laboratorijas darbi)
Lekcija

2

122

2. Personības attīstība,
tās virzošie spēki un
likumsakarības.

Personības jēdziens. Personības attīstības
koncepcijas, to nozīme pedagoăijā.
Personības attīstības bioloăisko un sociālo
faktoru savstarpējā sakarība un
mijiedarbība. Personības attīstības
īpatnības dažādos vecumposmos un šo
īpatnību ievērošana pedagoăijā.
Pedagoăiski psiholoăiskās problēmas
personības veidošanā. Skolēnu iepazīšana
un raksturošana. Ieskats pedagoăiskās
pētīšanas metodēs audzēkĦu iepazīšanā.

3

Seminārs

3. Pedagoăijas galvenie
jēdzieni, uzdevumi,
likumsakarības.

Izglītības jēdziens. Izglītības mērėa
problēma. Audzināšanas, mācību,
mācīšanās jēdzieni, to likumsakarības.
Attīstība u.c.

2

Lekcija

4. Izglītības sistēma.

Pedagoăiskās vērtības jaunajā izglītības
teorijā. PārmaiĦu objekts un subjekts.
Izglītības koncepcija un Izglītības likums.
Izglītības sistēma un struktūra. Mācību
iestādes Latvijā. Mūžizglītība.

4

Seminārs

5. Audzināšana kā
sabiedriska parādība.

Audzināšanas jēdziens. Audzināšanas
rašanās, tās sociālā nepieciešamība un
nosacītība. \Audzināšanas mērėis un
uzdevumi. Audzināšanas sociālās
funkcijas. Saskarsmes loma audzināšanā.

2

Seminārs

6. Pedagoga personība.
Pedagoăiskās darbības
būtība.

Pedagoga personības īpašības,
profesionālās zināšanas un prasmes, to
vēsturiskā nosacītība. Pedagoăiskās
darbības būtība. Vadības stili.

2
1

Lekcija
Seminārs

Studenta patstāvīgais darbs
Pedagoăijas avoti. Filozofija kā pedagoăijas pirmavots. Tautas
pedagoăija. Psiholoăijas un pedagoăijas saikne. Pedagoăijas teorija un
prakse.

Apjoms stundās 144
12

Pedagoăijas pamatidejas dažādos vēsturiskās attīstības posmos.
20.gs. izglītības teorijas. Izglītības humānā paradigma. Izglītības
uzdevumi 21.gs.

24

Izglītības sistēmu raksturojums ārvalstīs.

10

Eiropas Komisijas Mūžizglītības memorands.

10

Skolas jēdziens, būtība un funkcijas, skolu veidi un tipi, Skola – tautas
izglītības sistēmas pamatvienība.

16

Valdorfpedagoăijas un M.Montesori pedagoăijas pamatidejas.
G.Keršenšteinera izglītības yeorija. H.Gaudiga personības pedagoăijas
būtība. Jauniedibināmās izglītības idejas.to salīdzinājums.

14
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Skolēnu iepazīšana un raksturošana. Pedagoăiskās pētīšanas metodes
skolēnu iepazīšanā. Skolēnu iepazīšanas programmas izveide.

20

Pedagoăiskais process un mācību process kā skolēnu socializācijas
process.

12

Pedagoga lomas maiĦa mūsdienu mācību procesā. Skolotāja profesijas
Standarts

10

Prasības KRP iegūšanai

Sekmīgi apgūts teorētiskais kurss, izpildīti patstāvīgā darba
uzdevumi.

Mācību pamatliteratūra

Akopova Ž. ” Skolotāju komandas mācīšanās pašorganizācija „
RaKa 2007.
BeĜickis I. „Ieskats alternatīvajās izglītības teorijās”- R..1999
Cukermane G. „Saskarsmes veidi apmācībā”- R. Zvaigzne,1994.
Čehlova Z. „IzziĦas aktivitāte mācībās”. – R.: RaKa, 2002..
Fišers R. „Mācīsim bērniem mācīties”, R.: RaKa, 2005..
Gudjons H. „Pedagoăijas pamatatziĦas „R.: Zvaigzne ABC, 1998.
Lāščenko A., Druzika L, „Humānas un efektīvas skolas veidošana
– Izdevniec. RaKa 2004.
Pedagoăisko ideju attīstība – R. , izdevn. RaKa 2002.
Rudzītis J. „ Latviešu tautas pedagoăija „- izdevn. RaKa 2006.
Špona A. „Audzināšanas teorija un prakse „- R., izd. RaKa 2001.
Zelmenis V. „Īss pedagoăijas kurss „- R., Zvaigzne, 1991.
Zelmenis V. „ Pedagoăijas pamati „R., RaKa 2000.Žukovs L.
„Ievads pedagoăijā „- R., RaKa
Skolotāja rokasgrāmatas, dažādas enciklopēdijas un vārdnīcas,
zinātnisko konferenču rakstu krājumi
žurnāli „ Skolotājs „, Psiholoăijas pasaule” u.c.

Mācību papildliteratūra
Periodika, interneta resursi un citi
avoti
Kursa autors:
Kurss apstiprināts:
Katedras vadītājs:

R.Ozola
15.06.07.
Paraksts
Paraksta atšifrējums
Datums
Pedagoăijas katedrā
Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr. Datums
L.Latsone
Paraksts
Paraksta atšifrējums
Datums
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KURSA KODS
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA
Kursa nosaukums
Statuss (A, B, C daĜa)
Kredītpunktu skaits

A daĜa
5

Vārds, uzvārds
Rita Ozola
ĥina Petrauska

KURSA AUTORS
Struktūrvienība
Pedagoăijas katedra
Matematikas katedra

Didaktika

Kopējais stundu skaits
Lekciju skaits
Semināru vai praktisko nodarbību
skaits
Laboratorijas darbu skaits
Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; P –
profesionālais*, 5-6 – maăistra; 7doktora)
Pārbaudes forma
Priekšzināšanas (kursa nosaukums,
programmas daĜa, kurā kurss
jāapgūst)
ZinātĦu nozare/apakšnozare
Kursa mērėi

Amats, grāds
lektore, Mg. paed
lektore, Mg.paed.

200
6
10

P

Ieskaite ar atzīmi, eksāmens
Vispārīgā pedagoăija A daĜa

Pedagoăija/ Didaktika
Iegūt zināšanas par mācību organizēšanas teorētiskajiem
pamatiem; iegūt izpratni par mācīšanas un mācīšanās procesu
savstarpējām attiecībām; iegūt zināšanas par tradicionālajām un
netradicionālajām mācību metodēm, veicināt izpratni par
profesionālo kompetenci.
Iepazīt un izprast didaktikas pamatkategorijas : mācību process,
Kursa uzdevumi
izglītības mērėis, mācību principi u.c.; sekmēt dažādu mācību
darba organizēšanas metožu apguvi un prasmes to pielietošanā;
veidot prasmi izmantot atgriezenisko saiti kā ilgstošu novērtēšanas
metodi; veidot prasmi organizēt un pielietot interaktīvās mācību
metodes : mazo grupu darbu, projektu metodi, kooperatīvo
mācīšanos u.c.; veidot prasmes izstrādāt daudzveidīgas mācību
programmas un stundu norises plānus.
apgūta prasme organizēt mācību procesu, plāĦot un vadīt mācību
Kursa rezultāti (apgūstamās
stundas; prasme veidot mācību saturu, prasmes plānot savu laiku,
kompetences)
prasmes izvēlēties un pielietot dažādas mācību metodes,, prasme
izstrādāt mācību didaktisko projektu, prasme strādāt komāndā,
prasme uzklausīt citu viedokli un pieĦemt lēmumu.
Latviešu
Kursa valoda
KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
Studiju kurss tiek izstrādāts, lai studenti iegūtu zināšanas par skolas pedagoăiskā procesa organizācijas
likumsakarībām.; mācību principiem, mācību saturu un dažādām mācību metodēm un darba organizācijas
formām; kā arī skolēnu mācibu sasniegumu vērtēšanu.
Apjoms Veids ( lekcijas,
Apakštēma
Tēma
stundās

1. Didaktika kā zinātne
un tās attīstība.

1.1. Didaktikas galvenie jēdzieni : didaktika,
mācību mērėi. saturs, metodes, mācības,
mācīšanās, mācīšana.
1.2. Didaktikas saikne ar citām zinātnēm.
Didaktikas vēsturiskā attīstība.

2

2

semināri, praktiskās
nodarbības,
laboratorijas darbi )

Lekcija
Praktiska nodarbība.
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2. Pedagoăiskais process
profesionā-lajās mācību
iestādēs; būtība, saturs
un struktūra’
3.Izglītības un mācību
saturs.

4. Mācību process, tā
mērėi, būtība un saturs.

3.1. Normatīvie dokumenti : LR Izglītības
koncepcija, Valsts pamatizglītības standarts,
Vispārējās izglītības standarts, profesionālās
izglītības likums.
3.2. Izglītības un mācību satura raksturojums,

3

Seminārs

4.1. Dažādas mācību procesa koncepcijas.
Mācību procesa pamatfunkcijas.
4.2. Mācību procesa plānošana un specifika
profesionālajās izglītības iestādēs.
4.3. Mācīšanas un mācīšanās principi.
Mācīšanās stili un to noteikšana.
4.4. AudzēkĦiem nepieciešamo prasmju
veidošana profesionālajās izglītības iestādēs, to
izmantošana dzīvē.

2

Lekcija

2

Seminārs

2

Praktiska nodarbība.

6.1. Klasiskās mācību metodes, to iedalījums.
6.2. Interaktīvās mācību metodes, to izvēle.
aktīvās mācīšanas organizācija. Atgriezeniskās
saites ieguve.
7.1.Projekta darba būtība. Projektu klasifikācija
7.2. Projekta darba norise.
7.3. projekta izstrādāšanas posmu raksturojums.
7.4. Projekta prezentācija, tā vērtēšana.

2

Lekcija

2

Lekcija

2
2

Praktiska nodarbība
Praktiska nodarbība

8.1. Mācību darba organizācijas forma,
jēdziens, vēsturiskā attīstība. Mācību
stunda – mācību organizācijas pamatforma.
Stundu tipoloăija un struktūra.
8.2. 8.2. Galvenās prasības mūsdienu stundai.
Mācību stundas analīze.
8.3. Skolotāja loma mācību procesā mūsdienās,
8.4. Simulētā darbība. Koleăiālā supervīzija,
atgriezeniskās saites ieguve. Praktiska
stundu daĜu demonstrēšana un analīze.

2

Praktiska nodarbība

5. Mācību principi
6.Mācību metodes

7. Projekts kā mācīšanās
metode.

8. Mācību darba
organizācijas formas.

Skolēnu mācību
sasniegumu vērtēšana,
Studenta patstāvīgais darbs
1.Izglītības satura normatīvo aktu analīze , sagatavot informāciju
diskusijai.
2. Uzrakstīt vienā mācību priekšmetā mācību programmu.
3. Fiksēt konkrētu audzēkĦu grupas mācību uzdevumu, to novērtēt
divos veidos, izmantojot atšėirīgas metodes
4. Izstrādāt vismaz 8 stundu konspektus un tos prezentēt.
5. Studēt J.Komenska darbu „Lielā didaktika” sagatavot tēzes
seminārnodarbībai.
6.Iepazīties žurnālā „Skolotājs” un interneta resursos par skolotāja
lomas maiĦu mūsdienās, sākot ar 90-to gadu sākumu.

2
2

Seminārs
Praktiskā nodarbība

1

Seminārs

Apjoms stundās
10
40
15
30
15
10
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7. Sagatavot vienu mācību stundu un tās daĜu novadīt simulētā darbībā. 8
8. Studēt teoriju par projektu veidiem, to būtību.
8
9. Informācijas ieguve projekta darbam.
10
10. Projekta darba noformēšana.
14
semināru un praktisko nodarbību apmeklējums un uzdevumu
Prasības KRP iegūšanai
izpilde, nokārtota ieskaite un eksāmens
1. Albrekta D.Didaktika..- R.:RaKa,2001.
Mācību pamatliteratūra
2. BeĜickis I. Vērtīborientētā mācību stunda. - R.: RaKa, 2000.
3. Didaktika: Ievērojamākie pedagogi par mācību teoriju. - R.: RaKa, 2000.
4. Fišers R. Mācīsim bērniem mācīties. – R.: RaKa, 2005.
5. . Komenskis J.A. Lielā didaktika. - R.: Zvaigzne, 1992.
6. KomPas. Rokasgrāmata pieaugušo izglītības pasniedzējiem. –R: SIA
“Artekoms”, 2003.-225 lpp.
7. OliĦa Z. Mana projekta rokasgrāmata: Metodiskie ieteikumi
skolotājiem. – SIA Remarks – R, 2001.-33 lpp.
8. Pētersons E. Vispārīgā didaktika. - R.: izd. A.Gulbis, 1931.
9. Priedīte A., ŠiliĦa B. Projekta darbs skolā: LAT 2 Mācību metodikas
izdevumu sērija. – a/s Paraugtipogrāfija, 1998.-48 lpp.
10. Prets D. Izglītības programmu pilnveide: Pedagoga rokasgrāmata. R.:Zvaigzne ABC, 2000.
11. Rimma S. Sekmīgas mācīšanās noslēpumi. - R.: Jumava, 2000.
12. Skolotāja rokasgrāmata // Teorija un prakse. Tempus - // JET – 7188,
R.: 1997. –77 lpp.
13. Vidusskolas didaktika/ M.Skatkina red. - R.; Zvaigzne, 1984.
14. Žukovs L., Kopeloviča A., Didaktika, R: RaKa, 2000.
1. Alijevs R. Vidusskolēnu jaunrade mācībās. -R.: RaKa, 1999.
2. Allens D., Nerne D. Skolēnu izaugsmes veicināšana: Palīgs klases
audzinātājam. - R.: Skolu atbalsta centrs, 2000.
3. Fiīdmanis L., Volkovs K. Psiholoăijas zinātne - skolotājam. - R.:
Zvaigzne,
1988.
4. Geidžs N.L., Berliners D.C. Pedagoăiskā psiholoăija. - R.: Zvaigzne
ABC,
1999.
5. Gūža J. Lietišėais pētījums par projektu darbu// Skolotājs 6/ 98.112.lpp.
6. F. Klasvadība , - R:, Zvaigzne, 1999.
7. Kruteckis V. Skolēnu mācīšanas un audzināšanas psiholoăija. R.:
Zvaigzne, 1978.
8. LapiĦa L., RudiĦa V. Projektu metode skolā: Eksperimentāls
metodisks līdzeklis. – R.: Zvaigzne ABC, 1999.-84 lpp.
9. Markova A. Mācīšanās motivācijas veidošana skolēniem. - R.: Zvaigzne,
1986.
10. Paeglis U. Projekta metode kā pētniecisks darbs// Skolotājs 6./97.112.lpp.
11. Smits E. Paātrinātā mācīšanās klasē. - R.: Pētergailis, 2000.
12. Žogla I. Skolēna izziĦas attieksme un tās veidošanās. - R.: LU, 1994.
13. Žukovs L. Ievads pedagoăijā (pamatkurss). - R.: RaKa, 1997.

Mācību papildliteratūra

Periodika, interneta resursi un citi
avoti
Kursa autors:
Paraksts

Žurnāls „Skolotājs „” u.c.

R.Ozola, ĥ.Petrauska
Paraksta atšifrējums

Datums

Kurss apstiprināts:
Katedras vadītājs:

Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr. Datums
L. Latsone
Paraksts
Paraksta atšifrējums
Datums
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KURSA KODS PedaP554
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA
Kursa nosaukums
Statuss (A, B, C daĜa)
Kredītpunktu skaits

Pedagoăijas teoriju vēsture
A daĜa
2

Kopējais stundu skaits
Lekciju skaits
Semināru vai praktisko nodarbību
skaits
Laboratorijas darbu skaits
Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; P –
profesionālais*, 5-6 – maăistra; 7doktora)
Pārbaudes forma
Priekšzināšanas (kursa nosaukums,
programmas daĜa, kurā kurss
jāapgūst)
ZinātĦu nozare/apakšnozare
Kursa mērėi

80
6
4

Kursa uzdevumi
Kursa rezultāti (apgūstamās
kompetences)
Kursa valoda

Bakalaura

Eksāmens
Vispārīgā pedagoăija

Pedagoăija
1. iepazīstināt studentu ar pedagoăiskās domas attīstību
pasaulē, Latvijā;
2. analizēt pedagoăiskās atziĦas un salīdzināt tās ar 20.gs.,
21.gs. pedagoăiju;
3. rosināt studentu izpratni par pedagoăiskiem procesiem
Izpratne par pedagoăijas teoriju rašanos, attīstību, kopsakarībām
Latviešu

KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
Studiju programmā tiek sniegtas zināšanas, par pedagoăijas vēstures priekšmetu.. Pedagoăijas teorijas attīstību
vēstures gaitā.
KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma

Apakštēma

1. Pedagoăijas vēstures priekšmets, tā vieta un nozīme pedagoăijas
zinātĦu sistēmā.
2. Seno laiku pedagoăija
3. Pedagoăija agrīnā kristiānisma laika
4. Viduslaiku pedagoăijas galvenās tendences
5. Renesanses laikmeta humanistiskā pedagoăija
6. Reformācija un kopntreformācijas ideju ietekme uz pedagoăiskiem
procesiem
7. J.A.Komenska, Dž.Loka, Ž.Ž.Ruso, J.A.Pestalocija ieguldījums
pedagoăijas teorijā
8. Vācu pedagogu pedagoăiskās atziĦas
9. 19.gs. beigu un 20.gs. sākuma filozofisko un pedagoăisko uzskatu
maiĦa
10. Pedagoăisko teoriju attīstība 20.gs.

Apjoms
stundās

2

Veids (lekcijas,
semināri, praktiskās
nodarbības,
laboratorijas darbi)
L

2
2
2
2
2

L
L
L
L
L

2

Pr.

2
2

Pr.
L

2

Pr.
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Studenta patstāvīgais darbs
1) Pedagoăiskā literatūras studijas
2) Referāts,k eseja par konkrētu tēmu
3) Orăināldarbu konspekti vai anotācijas

Apjoms stundās
60

Prasības KRP iegūšanai

Kārtot eksāmenu

Mācību pamatliteratūra

I
1. Gudjons H.Pedagoăijas pamatatziĦas. Zvaigzne ABC,
1998.
2. Johans Heinrihs Pestalocija. – Rīga, 1996.
3. Komenskis J.A. Lielā didaktika. – R., Zvaigzne, 1992.
4. Obšteins K.Paidagoăija vēsture. – 1.-4.d. Valtera un Rapas
akc.sab. ăenerālkomisjā; Rīgā,
1.d. 1929.
2.d. 1930.
3.d. 1932.
4.d. 1939.
5. SaĜimova K., Bezrogovs V.u.c. ārzemju pedagoăijas
vēstures apcerējumi. 1., 2., 3., 4. burtnīca. LPA, 1994.-1995.
6. Students J.A. Vispārīgā pedagoăija I, II daĜa RaKa, 1998.
7. Ušinskis K. Pedagoăisko rakstu izlase. –R., 1980.
8. Žukovs L. Pedagoăijas vēsture. Pamatkurss. RaKa, 1990.
II
1. Pedagoăiskā doma Latvijā līdz 1890.gadam. – R.:
Zvaigzne, 1991.
2. Pedagoăiskā doma Latvijā no 1890. līdz 1940. gadam. –
R.: Zvaigzne, 1994.
3. Pedagoăiskā doma Latvijā no 1940.gada līdz mūsu
dienām. – R.: Puse, 1998.
4. Žukovs L., Kopeloviča A. Pedagoăiskā doma Latvijā.- R.:
RaKa, 1997.
5. Skolotāju izglītība Latvijā. – R.:RaKa, 2001.

Mācību papildliteratūra
Periodika, interneta resursi un citi
avoti
Kursa autors:
Kurss apstiprināts:
Katedras vadītājs:

•

Silvija Zaėe
Paraksts
Paraksta atšifrējums
Pedagoăijas katedra
Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr.
Sēdes protokols Nr.6
Paraksts
Paraksta atšifrējums

20.03.2007.
Datums
Datums
29.03.2007.
Datums

Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju
programmā (profesionālais bakalaurs, profesionālais maăistrs, profesionālā studiju
programma)
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KURSA KODS
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA
Kursa nosaukums
Statuss (A, B, C daĜa)
Kredītpunktu skaits

Pedagoăijas pētījumu metodoloăija
A daĜa
1

Vārds, uzvārds
Alīda Samuseviča

KURSA AUTORS
Struktūrvienība
Pedagoăijas katedra

Kopējais stundu skaits
Lekciju skaits
Semināru vai praktisko nodarbību
skaits
Laboratorijas darbu skaits
Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; P –
profesionālais*, 5-6 – maăistra; 7doktora)
Pārbaudes forma
Priekšzināšanas (kursa nosaukums,
programmas daĜa, kurā kurss
jāapgūst)
ZinātĦu nozare/apakšnozare
Kursa mērėi
Kursa uzdevumi

Kursa rezultāti (apgūstamās
kompetences)
Kursa valoda

Amats, grāds
profesore, pedagoăijas doktore

40
2
2

Ieskaite ar atzīmi
Nav noteiktas

Pedagoăija/ vispārīgā pedagoăija
attīstīt studentu pētnieciskā darba prasmes pedagoăisko problēmu
izpētē
1)veidot studentu izpratni par pētniecības nepieciešamību un
nozīmību pedagoăiskajā procesā;
2)nodrošināt iespēju studentiem apgūt zināšanas par pētījumu
metodoloăiju;
3)attīstīt studentu pētnieciskā darba prasmes.
pētnieciskā darba prasmes: prasme identificēt pedagoăisku
problēmu, prasme plānot un organizēt pētniecisko darbu
problēmas izpētē, prasme lietot pedagoăiskās izpētes metodes
latviešu valoda

KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
Studiju kursā „Pedagoăisko pētījumu metodoloăija” tiek veidota argumentēta studentu izpratne par
pētnieciskās darbības nepieciešamību un nozīmību pedagoăiskajā procesā, tiek aktualizēti pētniecības principi,
analizēti pētījuma veidi, sistematizēta informācija par pētniecisko procesu un tā organizācijas pamatprasībām,
raksturoti studentu pētnieciskās darbības veidi, apgūtas pētnieciskā darba teorētiskās un empīriskās izpētes
metodes, pētījuma izstrādes loăika un struktūra. Tiek attīstītas studentu prasmes darbā ar daudzveidīgiem
teorētiskiem informācijas avotiem, vingrinātas empīriskās izpētes metodes: dokumentu analīze, novērošana,
anketēšana, testēšana, situāciju analīze u.c. Tiek attīstītas studentu patstāvīgā pētnieciskā darba prasmes:
izveidot pētījuma programmu, izstrādāt eksperimentālās darbības modeli un īstenot lietišėo pētījumu.
KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma

Apakštēma

Apjoms
stundās

1.Pētnieciskā darba
konceptuālie aspekti

Metodoloăija: jēdziena atklāsme,
metodoloăijas līmeĦi, pētniecības procesa

8

Veids (lekcijas,
semināri, praktiskās
nodarbības,
laboratorijas darbi)
lekcijas
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raksturojums, pētnieciskās darbības
principi, pētījuma veidi
Pētnieciskā darba struktūra un plānošana
Ievada zinātniskās kategorijas: pētījuma
objekts, priekšmets, mērėis, uzdevumi,
hipotēžu definēšana
2.Pētnieciskā darba
metodes

Metodes jēdziens
Pētījumu metožu klasifikācija
Teorētiskās izziĦas metodes
Empīriskās izziĦas metodes
Pētnieciskās darbības plānošana
Eksperimentālā vai izmēăinājuma darbība:
posmi, metodes, dati un to apstrāde

Studenta patstāvīgais darbs
Teorētiskās literatūras studijas par pētniecības metodoloăiju
Pētījuma programmas izstrāde

8

semināri

Apjoms stundās
32

Prasības KRP iegūšanai

Teorētiskā kursa apguve: zināšanu tests
Pētnieciskā darba plāna izstrāde
Patstāvīgā pētījuma ievada izstrāde un prezentācija

Mācību pamatliteratūra

Geske,A.,Grīnfelds, A. Izglītības pētniecība. Rīga:LU
Akadēmiskais apgāds, 2006. 261 lpp.
Geske, A., Grīnfelds, A. Izglītības pētījumu metodoloăija un
metodes.Rīga: RaKa, 2001.108 lpp.
Izmēăinājuma projekts izglītībā. Rīga: RaKa, 2005.253 lpp.
Samuseviča, A. Pētīšanas metodes pedagoăiskajā procesā.
Liepāja: LiePA, 2000.81lpp.
Nucho, A.O., Vidnere, M. Intervēšanas prasme.Rīga: RaKa, 2003.
Lasmanis, A. Datu ieguves, apstrādes un analīzes metodes
pedagoăijas un psiholoăijas pētījumos. 1.grāmata.Rīga:Izglītības
soĜi, 2002.236 lpp.

Mācību papildliteratūra

Periodika, interneta resursi un citi
avoti
Kursa autors:
Kurss apstiprināts:
Katedras vadītājs:

A.Samuseviča
Paraksta atšifrējums

Paraksts
Pedagoăijas katedra
Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr. 7
L.Latsone
Paraksts
Paraksta atšifrējums

10.12.2007.
Datums
12.12.2007.
Datums
12.12.2007.
Datums

Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju
programmā (profesionālais bakalaurs, profesionālais maăistrs, profesionālā studiju programma)
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KURSA KODS 41141
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA
Skolotāja darba ētika un etiėete
A daĜa
1

Kursa nosaukums
Statuss (A, B, C daĜa)
Kredītpunktu skaits

Vārds, uzvārds
Rita Ozola
Kopējais stundu skaits
Lekciju skaits
Semināru vai praktisko nodarbību
skaits
Laboratorijas darbu skaits
Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; P –
profesionālais*, 5-6 – maăistra; 7doktora)
Pārbaudes forma
Priekšzināšanas (kursa nosaukums,
programmas daĜa, kurā kurss
jāapgūst)
ZinātĦu nozare/apakšnozare
Kursa mērėi

KURSA AUTORS
Struktūrvienība
Pedagoăijas katedra

Amats, grāds
lektore, mg.paed.

40
2
3

P - profesionālais

Ieskaite ar atzīmi
Vispārīgā pedagoăija, A daĜa
Ētika, A daĜa

Pedagoăija / Vispārīgā pedagoăija
Nostiprināt zināšanas par pedagoăijas pamatjēdzieniem; gūt
zināšanas par pedagoăiskās ētikas būtību, tās lomu sabiedrībā;
sniegt ieskatu cilvēku tikumisko attiecību izpratnē un vērtēšanā,
lai veiksmīgāk izdarītu morālo izvēli pedagoga profesionālo
pienākumu veikšanā pedagoăiskajā procesā
Veicināt pedagoga profesionālās ētikas un pedagoăiskās etiėetes
Kursa uzdevumi
normu apguvi un veidot prasmes tās pielietot profesionālajā
darbībā pedagoăiskajā praksē un rakstot zinātniskos darbus.
Studenti nostiprina zināšanas par pedagoăiskās darbības veidiem;
Kursa rezultāti (apgūstamās
iegūst prasmi novērtēt morāles normu ievērošanu dažādās
kompetences)
pedagoăiskās situācijās; nostiprina prasmi publiski uzstāties
Latviešu
Kursa valoda
KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
”Pedagoga ētikas” kurss veidots, balstoties uz iepriekš apgūto pedagoăijas studiju kursu un ētikas kursu bāzes,
lai studenti varētu saskatīt kopsakarības par apgūto šajos kursos un tās saistīt ar pedagoga ētiku un morāli.
Teorētiskais materiāls, mijoties ar praktisko, veido studentiem prasmes un radošu pieeju pedagoga
profesionālajai darbībai
KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Veids (lekcijas,
Tēma
Apakštēma
Apjoms
semināri, praktiskās
stundās
nodarbības,
laboratorijas darbi)

1.Pedagoăiskā darbība
2. Profesionālā ētika

3.Ētiskās vērtības
pedagoga darbā. Ētiskie
stili.

Pedagoăiskās darbības veidi un tās
veikšanai nepieciešamās prasmes.
2.1. Profesionālās ētikas būtība, mērėis.
Profesionālās ētikas jēdzieni.
2.2. Profesionālās ētikas kodeksi, to
nepieciešamība un veidošanas īpatnības.
3.1.Pedagoăiskās ētikas priekšmets un
uzdevumi. Pedagoga darba ētikas principi.

2

Lekcija

2

Lekcija

1

Praktiskā nodarbība.

1

Semināra nodarbība
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4.Ētiėete pedagoăiskajā
darbībā.

3.2. Ētiska uzvedība un ētisko normu
pielietojums pedagoăiskajā saskarsmē.
Pedagogu ētikas kodekss
3.3..Ētisko stilu būtība. Ētiskie stili
profesionālajā pedagoăiskajā darbībā

1

Praktiskā nodarbība

1

Semināra nodarbība

Runas īpatnības, mīmika un žesti, ārējais
izskats un pedagoga apăērbs, mēra izjūta,
pedagoăiskais takts, klausīšanās maniere

2

Semināra nodarbība

Studenta patstāvīgais darbs
Apjoms stundās
1.Literatūras un interneta avotu izpēte par profesionālās ētikas
8
jautājumiem.
2. Iepazīties ar vismaz trīs ārvalstu skolotāju Ētikas kodeksiem,
4
salīdzināt ar Latviju.
3.Sagatavot ziĦojumu par novērojumiem un dažādām pedagoăiskām
6
situācijām praktiskās darbības laikā saistībā ar pedagoga ētikas
normām.
4. Uzrakstīt referātu par pedagoga ētikas jautājumiem, izmantojot
12
žurnālā „Skolotājs” gūtās atziĦas un personisko pieredzi.
Semināru un praktisko nodarbību apmeklējums, patstāvīgā darba
Prasības KRP iegūšanai
uzdevumu izpilde, sekmīga ieskaites nokārtošana.
Dubkēvičs L., Ėestere I. Saskarsme. Lietišėā etiėete. – R.:
Mācību pamatliteratūra
2003.
KuzĦecova A. Profesionālās ētikas pamati. : R.: RaKa, 2004.
Lejniece Z. Ētika pedagoga darbā. – R.: RTU, 2005.
Milts A. Saskarsmes ētika. – R.: Zvaigzne ABC, 2004.
Sīle V. Medicīnas ētikas pamatprincipi. – R.: Zinātne, 1999.
Augškalne I. Antoloăija ētikā. – R.: RaKa. 2001.
Mācību papildliteratūra
Ētika / Lasmanes S., Milta A., RubeĦa A. red. - R.: Zvaigzne,
1995. - 255 Ipp.
Ētikas vārdnīca / Koka I. red. R.: Avots, 1987. - 276 Ipp.
Fromms Ē. Mīlestības māksla. - R.: Jumava, 1994. - 159 Ipp.
Grudulis L. Tikumiskais ideāls // Ētika: Teorija, problēmas. R. 1985. -121.-132 Ipp.
Lejniece Z. Pedagogs un tā loma auditorijas vadīšanā. - R., 1999.
Meikšāne Dz. Psiholoăija mums pašiem. - R.; RaKa, 1998. - 166
Ipp.
Milts A., Burane K., Rocēna L, TiltiĦa I. Praktiskā ētika.
Skolotāja grāmata 5.-7.kl. R.: J.Rozes apgāds, 1998. - 120 Ipp.
Omarova S. Cilvēks runā ar cilvēku. - R., 1994.
Omarova S Cilvēks dzīvo grupā. - R., 1995.
Veics V. Uzvedības un saskarsmes kultūra. - R., 1996.
Veics V. Uzvedības kultūra saskarsmē. - R., 1999.
Dažādu profesiju ētikas kodeksi.
Materiāli plašsaziĦas līdzekĜos.
Periodika, interneta resursi un citi
Žurnāls „Skolotājs”.
avoti
Kursa autors:
Paraksts
Paraksta atšifrējums
Datums
Kurss apstiprināts:
R.Ozola
Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr. Datums
Katedras vadītājs:
L.Latsone
Paraksts
Paraksta atšifrējums
Datums
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KURSA KODS
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA
Kursa nosaukums
Statuss (A, B, C daĜa)
Kredītpunktu skaits

Aktualitātes pedagoăiskajā procesā
A daĜa
1 KRP

Vārds, uzvārds
Vineta TrumsiĦa

KURSA AUTORS
Struktūrvienība
Pedagoăijas katedra

Amats, grāds
Lektore, Mg.philol.

Kopējais stundu skaits
Lekciju skaits
Semināru vai praktisko nodarbību
skaits
Laboratorijas darbu skaits
Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; P –
profesionālais*, 5-6 – maăistra; 7doktora)
Pārbaudes forma
Priekšzināšanas (kursa nosaukums,
programmas daĜa, kurā kurss
jāapgūst)
ZinātĦu nozare/apakšnozare
Kursa mērėi

40
2
2

Kursa uzdevumi

Sniegt zināšanas par jaunākajiem teorētiskajiem avotiem, kas
sekmē pedagoăiskā procesa aktualitāšu izpratni.
Izanalizēt aktuālākos, ar pedagoăisko procesu saistītos pētījumuspromocijas darbus, projektus u.tml.
Sniegt zināšanas par latviešu folkloras tradicionālajām vērtībām
un to aktualitāti mūsdienu izglītības procesā
Veidot izpratni par latviešu folkloras un nacionālās identitātes
stiprināšanu starpkultūru kontekstā.

Kursa rezultāti (apgūstamās
kompetences)

Studenti ir ieguvuši zināšanas par jaunākajiem pētījumiem
pedagoăijā un izvērtējuši to potenciālu praktiskajā skolas darbā
Studenti ir guvuši zināšanas par latviešu tradicionālo folkloru un
mitoloăiju, tās dzīvotspēju un pielietojuma iespējām mūsdienās
Studenti ir novērtējuši folkloras izmantošanas iespējas
profesionālajā izglītībā, guvuši zināšanas un prasmes folkloras
konkrētā pielietojumā mācību priekšmetu apguvē skolā un
audzināšanas procesā

Kursa valoda

latviešu

P

Ieskaite ar atzīmi
Ievads studijās

Pedagoăija
Sniegt zināšanas par aktualitātēm izglītības procesā:
- pedagoăiskajos pētījumos un pieredzē;
- latvisko tradīciju aktuālā pārmantošanā;
- latviskās identitātes stiprināšana starpkultūru izglītības
situācijā

KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
Ar pedagoăisko procesu saistītie jaunākie teorētiskie avoti, pētīju un projekti. To saturs, tematika, aktualitātes
argumentācija, praktiskā nozīmība.
Latviešu tradicionālā folklora kā nezūdoša vērtība personības veidošanās procesā, zināšanu apguvē, nacionālās
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identitātes nostiprināšanā. Folkloras veidi, žanri, to specifika. Latviešu mitoloăija- pamatsistēma. Folkloras un
mitoloăijas ciešā saikne ar mūsdienu mācību saturu skolā. Iespējas folkloras un mitoloăijas izmantošanā
pedagoăiskajā procesā mūsdienu aktualitāšu kontekstā.
KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma

Apakštēma

Aktuālākie
teorētiskie
avoti,
īpaši
akcentējot nacionālo identitāti sekmējošos
avotus
Praktiskie pētījumi, projekti
Latviešu folklora un
Latviešu folkloras veidi, žanri, to specifika,
mitoloăija
kultūrvēsturiski nozīmīgie avoti
Latviešu mitoloăija
Latviešu gadskārtas, iezīmdienas, mūža
godi
Latviešu folkloras un Mutvārdu
daiĜrades,
etnogrāfijas,
mitoloăijas
praktiskās muzikoloăijas, horeogrāfijas saikne
izmantošanas
iespējas
pedagoăiskajā procesā
skola
Aktuālāko
pētījumu, Teorētisko avotu un praktisko pētījumu,
projektu atziĦu saistība praktiskās
pieredzes
izmantojums
ar latviskajām vērtībām, praktiskajā darbā skolā
to
iedzīvināšanas
iespējas darbā skolā
Studentu patstāvīgais darbs
Jaunākie pētījumi
pedagoăijā

Apjoms
stundās

1

Veids (lekcijas,
semināri, praktiskās
nodarbības,
laboratorijas darbi)
Lekcija

1

Lekcija

2

Lekcija

2
1

Seminārs
Seminārs

2

Seminārs

Stundas

Rezultāts

Aktuāla teorētiskā avota studijas, analīze, 6
prezentācija akadēmiskajā grupa

Latviešu folkloras avotu (pēc izvēles) 8
studijas
Latviešu mutvārdu daiĜrades izmantošanas
iespējas
individuālajā
pedagoăiskajā
darbībā; piemēri, prezentācija, diskusija
Sagatavošanās diskusijai par tradicionālās 6
mutvārdu daiĜrades aktualitāti mūsdienu
skolā, aktīva iesaistīšanās diskusijā

Referāts par patstāvīgi izvēlētu aktuālu 12
aspektu pedagoăiskajā procesā, norādot
teorētiskos avotus, kas izmantoti referāta
izstrādē; referāta prezentācija
Piezīmes par pārējo kursabiedru referātiem, 4
izvērtējoši komentāri
Vērtēšanas kritēriji

Konspekti, kas
izmantojami semināros
un diskusijās
nodarbībās
Konspekti, piezīmes,
bibliogrāfija

Materiāls izmantošanai
diskusijās (uzskate,
darba lapas,
vingrinājumu paraugi
u.tml.)
Referāts

Piezīmes
Piezīmes
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Teorētiskā kursa apguve, patstāvīgā darba
uzdevumu izpilde, prezentācija

Mācību pamatliteratūra

Mācību papildliteratūra

Periodika, interneta resursi un citi
avoti

Kursa autors:
Kurss apstiprināts:
Katedras vadītājs:

Vērtējumu var ietekmēt
darba
izpildes
savlaicīgums,
darbu
noformējums,
radošums,
patstāvīgā
attieksme
Ieguldījums nākotnē. Izglītības sistēmas attīstības projekts.- R.:
LR IZM, 2004.- 46 lpp.
Izglītības kvalitāte un komunikācija Latvijas izglītības sistēmā/
atb.red. A.Jakubovska.- R.: LR IZM, 2003.- 214 lpp.
Izglītības reformas Latvijas sabiedrības integrācijai un labklājībai.
Pārskats par izglītību.- R.: Sabiedrības politikas centrs Providus,
2004.- 113 lpp.
Prets D.Izglītības programmu pilnveide: Skolotāja rokasgrāmata.R.: Zvaigzne ABC, 2000.- 168 lpp.
Reizniece I. Rokasgrāmata folkloras mācīšanā.- R.Zvaigzne ABC,
2006.- 144 lpp.
Latviešu folklora. Tradicionālais un mainīgais./ atb. red.
J.Darbiniece.- R.: Zinātne, 1992.- 252 lpp.
Inovatīvās darbības pamatelementi. Rokasgrāmata. – R.:MVU,
2007.
Inovatīva domāšana.- R.: Lietišėās informācijas dienests, b.g.- 203
lpp.
Izglītība zināšanu sabiedrībai Latvijā. Rakstu krājums.- R.: Valsts
prezidenta kanceleja. Stratēăiskās analīzes komisija.- R.: Zinātne,
2007.- 229 lpp.
www.izm.gov.lv
Mērėis
Skolotājs

V.TrumsiĦa
27.05.2008.
Paraksts
Paraksta atšifrējums
Datums
Pedagoăijas
Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr. Datums
L.Latsone
Paraksts
Paraksta atšifrējums
Datums

* Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju programmā
(profesionālais bakalaurs, profesionālais maăistrs, profesionālā studiju programma)
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KURSA KODS
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA
Audzināšanas teorija un metodika

Kursa nosaukums

KURSA AUTORS
Struktūrvienība
Amats, grāds
Pedagoăijas katedra
Aoc.prof. Dr.paed.
A daĜa
1

Vārds, uzvārds
Anita Līdaka
Statuss (A, B, C daĜa)
Kredītpunktu skaits

Kopējais stundu skaits
Lekciju skaits
Semināru vai praktisko nodarbību
skaits
Laboratorijas darbu skaits
Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; 5-6 –
maăistra; 7- doktora)
Pārbaudes forma
Priekšzināšanas (kursa nosaukums,
programmas daĜa, kurā kurss
jāapgūst)
ZinātĦu nozare/apakšnozare
Kursa mērėi
Kursa uzdevumi

Kursa rezultāti (apgūstamās
kompetences)

40
3
2

P
Ieskaite ar atzīmi
Vispārīgā pedagoăija

Pedagoăija
Veicināt studentu pedagoăisko kompetenču veidošanos
audzināšanas procesa realizācijai skolā.
1. Veidot priekšstatu par audzināšanas procesu un tā realizācijas
iespējām.
2. Attīstīt studentu prasmes un iemaĦas audzināšanas darbības
veikšanai skolā.
3. Sekmēt attieksmju nozīmes izpratni audzināšanas satura
realizācijā un pilnveidošanā.

•
•
•

Formulēt audzināšanas mērėi un uzdevumus.
Apzināties savus audzināšanas principus.
Izstrādāt savu audzināšanas sistēmu.

•

Izvēlēties piemērotas audzināšanas metodes un audzināšanas darbības organizēšanas
formas, pamatot to efektivitāti.

Latviešu

Kursa valoda

KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
Studiju kurss sniedz iespējas studentiem gūt pamatzināšanas par audzināšanas procesu, tā īpatnībām dažādos
vecumos, veido iemaĦas un prasmes audzināšanas darbības organizēšanai un realizācijai skolas pedagoăiskajā
procesā.
KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma

Apakštēma

Apjoms
stundās

Audzināšanas procesa
būtība un galvenās
likumsakarības.

•

2

Audzināšana un personības pozīcijas
veidošanās. Vērtīborientāciju
veidošanās process, tā sociāli
ekonomiskā, politiskā, nacionālā un
reăionālā nosacītība.

Veids (lekcijas,
semināri, praktiskās
nodarbības,
laboratorijas darbi)
L
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•

•

Audzināšanas saturs un
principi.

•
•
•

Audzināšanas mērėa
problēma.

•
•

Audzināšanas darbība

•

Ăimenes un skolas
sadarbība.

•
•
•

Audzināšanas metodes

•

•
•
•
Audzināšanas darbības
metodikas priekšmets

•

Literatūras apskats

•

Audzināšanas procesa raksturojums,
likumsakarības, dinamiskā struktūra un
īpatnības.
Attieksmes kā audzināšanas darbības
priekšmets. Attieksmju būtība un
struktūra. Attieksmju īpatnības dažādu
vecumu bērnu grupās. Sadarbība un
mijiedarbība kā attieksmju izpausmes.
Audzināšanas
principu
jēdziens,
sistēma, to raksturojums.
Audzināšanas procesa stratēăijas un
saturs.
Audzināšanas mērėu raksturojums
vēsturiskā skatījumā.
Demokrātiskas sabiedrības
audzināšanas mērėi un uzdevumi.
Audzināšana kā mērėtiecīgs, dabisks
process. Audzināšanas un mācīšanas
savstarpējās sakarības.
Audzināšanas darbības organizācijas
formas. Audzināšanas rezultāta
problēma pedagoăiskajā darbībā.
Ăimenes loma audzināšanas procesā.
Ăimenes un skolas sadarbības formas.
Vecāku pedagoăiskās izglītošanas
process, tā saturs un formas
Audzināšanas metodes jēdziens.
Audzināšanas līdzekĜi. Metožu atkarība
no audzināšanas mērėa, principiem,
satura, skolēnu vecuma un
individuālajām īpatnībām, sociālās
pieredzes apguves pakāpes.
Metožu klasifikācija. Audzināšanas
metodes izvēle.
Audzināšanas darbības metodika kā
pedagoăijas sastāvdaĜa.
Audzināšanas darbības metodikas
nozīme skolotāju profesionālajā
sagatavošanā.
Audzināšanas pasākuma konspekts, tā
izstrādes pedagoăiskās pamatprasības
Jaunāko audzināšanas atziĦu analīze
un izvērtēšana.

Studenta patstāvīgais darbs
Audzināšanas principu jēdziens, sistēma, to raksturojums.
Audzināšanas metodes, to būtība un klasifikācija. Audzināšanas
mērėu raksturojums vēsturiskā skatījumā. (Sagatavošanās
semināram.)

2

S

2

L

2

L

2

S

Apjoms stundās 30

Referāta tēmas individuālai izvēlei:
Pilsoniskā audzināšana, tās būtība un realizācijas iespējas audzināšanas
procesā.
Reliăiskā audzināšana un tās realizācija izglītības sistēmā.
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Veselīgs dzīves veids un ar to saistītās audzināšanas problēmas.
Tikumiskā izglītošana.
Dzimumaudzināšana.
Estētiskā audzināšana, tās risināšanas iespējas audzināšanas darbībā.
Jaunākās literatūras lasīšana. (Semināra vadīšana par tēmu)
Prasības KRP iegūšanai

Mērėtiecīga sagatavošanās un aktīva darbība semināros, referāta
izstrāde par izvēlēto tēmu, jaunākās literatūras par audzināšanas
tematiku lasīšana, grāmatas anotācijas izstrāde.

Mācību pamatliteratūra

•
•
•
•
•

Mācību papildliteratūra

Periodika, interneta resursi un citi
avoti
Kursa autors:
Kurss apstiprināts:
Katedras vadītājs:

Špona A. Audzināšanas teorija un prakse.- Rīga: RaKa, 2001.
Zelmenis V. Īss pedagoăijas kurss.- Rīga, Zvaigzne, 1991.
Zelmenis V. Pedagoăijas pamati.- Rīga: RaKa, 2000.
Žukovs L. Ievads pedagoăijā.- Rīga: RaKa, 1997.
Brīlmeiers A. Vara un autoritāte audzināšanā.- Rīga: LU,
1998.
• Brīlmeiers A. Veidot skolu ar prieku.- Rīga: LU, 1998.
• Gudjons H. Pedagoăijas pamatatziĦas.- Rīga: Zvaigzne ABC,
1998.
• Students J.A. Vispārīgā paidagoăija.- Rīga: RaKa, 1998.
• Амонашвили Ш. Размишление о гуманной педагогике.Москва, 1996.
Žurnāla ”Skolotājs” publikācijas par audzināšanas jautājumiem.
Zinātnisko konferenču rakstu krājumi.
/A.Līdaka/
Paraksta atšifrējums

Paraksts
Datums
Pedagoăijas katedra
Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr. Datums
/A.Līdaka/
Paraksts
Paraksta atšifrējums
Datums
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KURSA KODS
Kursa nosaukums

Vispārīgā un personības psiholoăija

KURSA AUTORS
Vārds, uzvārds
Struktūrvienība
Amats, grāds
Psiholoăijas katedra
Mg. psych. lektore
Vija Zēlerte
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA
Statuss (A, B, C daĜa)
A daĜa
Kredītpunktu skaits
2
40
Kopējais stundu skaits
10
Lekciju skaits
Semināru vai praktisko nodarbību 6
skaits
Laboratorijas darbu skaits
Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; P –
P
profesionālais*, 5-6 – maăistra; 7doktora)

Pārbaudes forma
Priekšzināšanas (kursa nosaukums,
programmas daĜa, kurā kurss
jāapgūst)

ZinātĦu nozare/apakšnozare
Kursa mērėis
Kursa uzdevumi

Kursa rezultāti (apgūstamās
kompetences)

Kursa valoda

Ieskaite ar atzīmi
Psihes bioloăiskie pamati
Psiholoăija, ievadkurss
Radīt izpratni par psiholoăijas zinātni, tās attīstību, par cilvēka
psihes galvenajām psiholoăiskajām likumsakarībām.
1.Sniegt studentiem zināšanas par psiholoăijas zinātnes
pamatjēdzieniem, kategorijām.
2. Iepazīstināt ar dažādām psiholoăijas pieejām skaidrojot cilvēku
uzvedību.
Studenti ir ieguvuši informāciju uz izpratni par galvenajiem
psiholoăijas jēdzieniem, zinātniskajām kategorijām, pētniecības
metodēm, dažādu skolu skatījumu uz personību, psihiskajiem
procesiem un funkcijām, psihiskajiem stāvokĜiem, izziĦas
procesiem un galvenajiem personību raksturojošajiem
komponentiem.

Latviešu
KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)

Kursā tiek apskatītas tēmas par galvenajām psiholoăijas kategorijām, definīcijām, pētniecības objektu un
pētniecības metodēm psiholoăijā, psiholoăijas saistību ar citām zinātnēm, dažādu psiholoăijas virzienu
skatījumu uz personību un tās attīstību ietekmējošiem faktoriem, cilvēka izziĦas darbību, emocionālo, gribas,
motivācijas sfērām un cilvēka individuālpsiholoăiskajām īpašībām un īpatnībām.

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma

Apakštēma

Apjoms
stundās

Veids (lekcijas, semināri,
praktiskās nodarbības,
laboratorijas darbi)

Ievads
psiholoăijas
zinātne

Psihe, tās jēdziens, psihes augstākā attīstības pakāpe –
apziĦa, izmainītie apziĦas stāvokĜi, psihes struktūra.

2

1 lekcija

Pazīstamākie
psiholoăijas
virzieni, skolas

Biheviorisms, Psihoanalītiskā skola, individuālā
psiholoăija, analītiskā psiholoăija, Geštallta virziens
psiholoăijā, kognitīvā psiholoăija, humānistiskais
virziens psiholoăijā, E.Bernē transakciju analīzes teorija

4

1. lekcija, 1.
praktiskā nodarbība
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Cilvēka izziĦas
procesi

Cilvēka
emocionālā un
gribas sfēra

Cilvēka
personības sfēra.

Sajūtas, to veidi, raksturojums. Uztvere, tās būtība,
4
veidi, dominantes. AtmiĦa, tās būtība, pamatprocesi,
atmiĦas veidi, atcerēšanās un aizmiršanas
likumsakarības. Intelekts, tā būtība, veidi, mērīšanas
iespējas. Domāšana un runa. Domāšanas operācijas,
veidi, attīstīšanas paĦēmieni. Iztēle, tās funkcijas.
Uzmanība, tās īpašības, nozīme izziĦas darbības
kvalitātes nodrošināšanā.
Emocijas un jūtas, to klasifikācija. Emocionālie stāvokĜi. 2
Jūtu klasifikācija, to nozīme cilvēka personības
attīstībā. Griba kā cilvēka darbības regulētāja, tās
īpašības un veidošanas iespēja

1. lekcija, 1.
praktiskā
nodarbība

Temperamenti, to nozīme cilvēka rakstura un uzvedības
modeĜu veidošanās procesā. Raksturs, rakstura veidi.
Cilvēka vajadzības, to būtība. Spējas, dotības, talants.
Spēju veidi, to attīstības determinantes

1 lekcija 1
seminārs

Studenta patstāvīgais darbs

4

1 lekcija

Apjoms stundās 24

1. Sagatavot referātu par tematu : Emocionālā inteliăence un tās veidošanās
nosacījumi.
2. Salīdzināt dažādu psiholoăijas virzienu atziĦas par cilvēka uzvedību
noteicošajiem faktoriem.
70% lekciju un semināru apmeklējums, ieskaitīti patstāvīgie darbi
Prasības KRP iegūšanai
un sekmīgi nokārtota ieskaite

Mācību pamatliteratūra

Dako P. Psiholoăijas brīnumainās uzvaras. – R.: Zvaigzne ABC, 1999
Gleitman H. Psychology, 2nd Edition. W. W. Norton & Company, N.Y.,
1986.
Goulmens D. Tava emocionālā inteliăence.- R.: Jumava, 2001.
Lurija A. Maza grāmata par lielu atmiĦu. – R., 1989.
Milta A. Krustpunkti. R., 1990.
ReĦăe V., Lūsis K. Personības psiholoăiskā struktūra. – R.: Zinātne,
1988.
Vorobjovs A. Psiholoăijas pamati. – R.: Mācību apgāds, 1996.
Introduction to Psychology. 5th Edition. Wm. C.Brown Publishers
Dubuque, Iowa, 1995.
Ornstein R.E. Psychology. The Study of Human Experience. Harcourt
Brace Javanovich, Publishers, Orlando, 1998.
Годфруа Ж. Что такое психология. Ч.1.2.: М., 1992.
Грановская М.Р. Элементы практической психологии. М., 1988.
Еникеев М.И. Общая психология: учебник для вузов.- М.:
Издательство ПРИОР, 2000, - 400с.
Коломинский Я.Л. Беседы о тайнах психики. Мн. Юнацтва., 1990.
Лапп Д. Исскуство помнить и забывать. Питер. Санкт-Петербург.,
1995.
Практикум по общей психологии. Под ред. Проф. Щербакова

Mācību papildliteratūra
Periodika, interneta resursi un citi avoti

Kursa autors:
Kurss apstiprināts:

Katedras vadītājs:

LPA bibliotēkas datu bāzes EBSCO, SCOPUS, PROQUEST,
SAGE

V.Zēlerte
Paraksts
Paraksta atšifrējums
Psiholoăijas katedra
6
Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes
protokola Nr.
I. StrazdiĦa
Paraksts
Paraksta atšifrējums

2007-02-28
Datums
2007.22.02
Datums

Datums
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KURSA KODS
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA
Kursa nosaukums
Statuss (A, B, C daĜa)
Kredītpunktu skaits

Saskarsmes un sociālā psiholoăija
A daĜa
2

Vārds, uzvārds
Vija Zēlerte

KURSA AUTORS
Struktūrvienība
Psiholoăijas katedra

Amats, grāds
Lektore, Mg. psych.

Kopējais stundu skaits
Lekciju skaits
Semināru vai praktisko nodarbību
skaits
Laboratorijas darbu skaits
Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; P –
profesionālais*, 5-6 – maăistra; 7doktora)
Pārbaudes forma
Priekšzināšanas (kursa nosaukums,
programmas daĜa, kurā kurss
jāapgūst)
ZinātĦu nozare/apakšnozare
Kursa mērėi

80
4
5

Kursa uzdevumi

1. Apgūt teorētiskās atziĦas kompetentas saskarsmes veidošanā;
2. Mācīties teorētiskās atziĦas pielietot konkrētās dzīves situācijās
1. Studenti apgūs zināšanas par saskarsmes procesa
psiholoăiskajiem aspektiem.
2. Studenti apgūs dažādas teorētiskās atziĦas par saskarsmi
ietekmējošiem faktoriem.
3. Studenti pratīs izvērtēt saskarsmes procesu, kas Ĝaus tiem
saskatīt savus resursus un vājās puses saskarsmes procesā.
4. Studenti mācēs saskatīt saistību starp personības
raksturojumiem un spēju veidot saskarsmi.
5. Studenti pratīs veidot kvalitatīvu saskarsmi dažādās
situācijās.
6. Studenti mācēs konstruktīvi risināt sarežăītas saskarsmes
situācijas.
7. Studenti mācēs veidot pozitīvu saskarsmes vidi.

Kursa rezultāti (apgūstamās
kompetences)

Kursa valoda

P

Ieskaite ar atzīmi
Vispārīgajā psiholoăijā

Psiholoăija – sociālā psiholoăija

Studenti:
- sapratīs saskarsmes nozīmi;
- pratīs izvērtēt savu un citu saskarsmes procesu;
- mācēs saskatīt saistību starp personību un tās spēju veidot
kvalitatīvu saskarsmi;
- mācēs izvēlēties atbilstošāko saskarsmes veidu
(paĦēmienu) katrā konkrētā situācijā;
- mācās saskatīt sava saskarsmes procesa pilnveidošanas
iespējas;
- mācēs vērot saskarsmes procesu, pamatojoties uz
konkrētiem saskarsmes komponentiem;

Latviešu
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KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
1. Kurss sagatavots, lai dotu studentiem iespēju iegūt zināšanas par saskarsmes procesa psiholoăiskajiem
aspektiem; kurss ietver šādus svarīgākos jautājumus:
• saskarsmes loma cilvēka dzīvē;
• saskarsmes kompetence;
• personības raksturojumu ietekme uz saskarsmes kompetenču veidošanos;
• sociālās percepcijas jēdziens;
• psiholoăiskās barjeras saskarsmes procesā;
• komunikācija kā saskarsmes sastāvdaĜa;
• nozīmīgākās saskarsmes prasmes (klausīšanās, atpakaĜsaiknes sniegšana, jautājumu uzdošana,
pārliecināšana);
• neverbālā komunikācija;
• konfliktregulējošā saskarsme.
KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma

1. Saskarsmes
jēdziens.

2. Saskarsmes
kompetences.
3. 3. Cilvēka
dzīves stils (pēc
A.Adlera
4. Sociālā
percepcija.;

Apakštēma

Apjoms
stundās

Saskarsmes funkcijas, veidi un struktūra.
Interpersonālā saskarsme.
Cilvēku savstarpējo saskarsmi ietekmējošie
faktori, sociālā percepcija

2

Veids (lekcijas,
semināri, praktiskās
nodarbības,
laboratorijas darbi)
1 lekcija

Saskarsmes kompetences jēdziens, to
ietekmējošie bioloăiskie un vides faktori
Saskarsme ar dažāda dzīves stila cilvēkiem.

2

1 lekcija

2

1 lekcija

Cilvēku savstarpējās uztveres un sapratnes
mehānismi, identifikācija, refleksija,
empātija, stereotipizācija
5. Verbālā un
Verbālās saskarsmes nozīme un
neverbālā saskarsme. komponenti
Neverbālās saskarsmes raksturojums,
līdzekĜi un nozīme saskarsmes procesā.

2

praktiskās
nodarbības,

2

praktiskās
nodarbības,

6. Komunikācija

Prasme sniegt informāciju. komunikācijas
struktūra funkcijas, psiholoăiskās barjeras

2

1 lekcija

7. Prasme klausīties,
pārliecināt un
uzdot jautājumus

Klausīšanās veidi: refleksīvā aktīvā, pasīvā,
empātiskā, klausīšanās
Pārliecināšanas psiholoăiskie aspekti.
Jautājumu veidi, to izvēle atbilstoši konkrētajai
situācijai. Prasme vadīt sarunu ar jautājumu
palīdzību

2

1 lekcija
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8. Konfliktregulējošā
saskarsme.
Mijiedarbība un
saskarsmes vides
izvērtējuma iespējas.

Konfliktu veidi, taktikas un metodes konfliktu
situācijās, meditācijas metode konfliktu
risināšana;
Lomas un pozīcijas saskarsmē , Ē.Berna „trīs
ego stāvokĜu koncepcija”;
Drošas un nedrošas vides izvērtēšanas kritēriji
pēc D.Gibbsa atziĦām.

Studenta patstāvīgais darbs
Katrs students sagatavo 1 referātu, par konkrētu tēmu un veic
saskarsmes psiholoăiskā klimata izvērtējumu pēc noteiktas shēmas

2

praktiskās nodarbības,

Apjoms stundās
34

Prasības KRP iegūšanai

70% piedalīšanās praktiskajās nodarbībās, ieskaite patstāvīgajā
darbā un pozitīvs vērtējums gala pārbaudījumā.

Mācību pamatliteratūra

1.R.B. Adler, L.B. Rossenfeld, R.E. Proctor. Interplay. The
Process of Interpersonal Communication. Hartcourt College
Publishers., 2001.
Goulmens Daniels. Tava emocionālā inteliăence - Rīga : Jumava,
2001. - 462 lpp.
Saskarsme / pēc L.Rona Habbarda darbiem. - Copenhagen K :
New Era Publ. Intern. ApS, 2005. - 55 lpp.
1. Berns Eriks. Spēles, ko spēlē cilvēki : cilvēku attiecību
psiholoăija - Rīga : SIA Birojs 2000 Plus, 2000. - 203 lpp
2. Kā risināt konfliktus / pēc L.Rona Habbarda darbiem. Copenhagen K : New Era Publ. Intern. ApS, 2005. - 23
lpp.
3. Sapratnes komponenti / pēc L.Rona Habbarda darbiem. Copenhagen K : New Era Publ. Intern. ApS, 2005. - 31
lpp. :
4. Miėelsone Velta Līvija. Nepārveido sevi, tikai uzzini, kas
esi! : attiecību rokasgrāmata - Rīga : Atklātais
sabiedriskais fonds LIVILONA, 2004. - 255, [16] lpp.
5. Omārova Silva. Cilvēks runā ar cilvēku - Rīga : SIA
"Kamene", 1994. - 120 lpp.
6. Pikeringa Pega. Strīdi nesaskaĦas konflikti : kā izvairīties
no kĜūdām to risināšanā un sekmīgi pārvarēt
domstarpības - Rīga : JāĦa Rozes apg., 2000 : SIA
"Apgāds JāĦa sēta". - 116.
7. Pīzs Alans. ĖermeĦa valoda : kā atminēt sarunu biedra
domas pēc viĦa stājas un kustībām - Rīga : Jumava,
1995. - 208 lpp.
8. Applications of nonverbal communication / edited by
Ronald E. Riggio, Robert S. Feldman. - Mahwah, N.J. : L.
Erlbaum Associates, 2005. - xv, 310 p.

Mācību papildliteratūra

LPA bibliotēkas datu bāzes EBSCO, SCOPUS
Periodika, interneta resursi un citi
avoti
Kursa autors:
V.Zēlerte
Paraksts
Paraksta atšifrējums
Datums
Kurss apstiprināts:
Psiholoăijas
7
2008.06.03
Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr. Datums
Katedras vadītājs:
Paraksts
Paraksta atšifrējums
Datums
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KURSA KODS
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA
Kursa nosaukums
Vārds, uzvārds
Vija Zēlerte
Statuss (A, B, C daĜa)
Kredītpunktu skaits

Pedagoăiskā psiholoăija
KURSA AUTORS
Struktūrvienība
Amats, grāds
Psiholoăijas katedra
Mg. psych. lektore
A daĜa
1

Kopējais stundu skaits
Lekciju skaits
Semināru vai praktisko nodarbību
skaits
Laboratorijas darbu skaits
Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; P –
profesionālais*, 5-6 – maăistra; 7doktora)
Pārbaudes forma
Priekšzināšanas (kursa nosaukums,
programmas daĜa, kurā kurss
jāapgūst)
ZinātĦu nozare/apakšnozare
Kursa mērėi

40
5
5
P

Eksāmens
Vispārīgā psiholoăija

Psiholoăija, izglītības psiholoăija

attīstīt studentu izpratni par psiholoăiskajām likumsakarībām
pedagoăiskajā procesā un veicināt viĦu kā topošo skolotāju
koncepcijas veidošanos.

1.Sniegt studentiem zināšanas par būtiskākajiem pedagoăisko
procesu ietekmējošajiem psiholoăiskajiem faktoriem.
2.Dot iespēju studentiem izvērtēt dažādas pedagoăiskas situācijas,
meklējot veiksmīgākos risinājumus, labāk apzināties savas
darbības mērėus un prognozēt rezultātu.
Studenti pratīs pielietot pedagoăiskās psiholoăijas teorētiskās
Kursa rezultāti (apgūstamās
atziĦas mācību un audzināšanas procesā.. Studenti informāciju
kompetences)
iegūst lekcijās, lasot patstāvīgi literatūru, piedaloties semināros.
Studenti mācās izprast pedagoăiskās psiholoăijas likumsakarības,
to saistību ar mācīšanās procesu, personības attīstību.
Mācību laikā studenti patstāvīgi veic praktiskus uzdevumus, kuri
labāk Ĝauj tiem saskatīt teorijas saistību ar praksi. Studenti raksta
pašvērtējuma testus, kuri Ĝauj tiem pārliecināties par apgūtās
informācijas izpratni
Latviešu
Kursa valoda
KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
Kursā tiek apgūtas tēmas par pedagoăiskās psiholoăijas mērėiem un metodēm, pedagoga personības ietekmi
uz viĦa profesionālo darbību, mācīšanās motivācijas nozīmi, koncepcijām, veidošanas nosacījumiem un ar to
saistītajām problēmām, mācīšanās teorijām, efektīva mācīšanās procesa nodrošinājumu, veiksmīgas pedagoga
un audzēkĦu savstarpējās saskarsmes veidošanu, uzvedības problēmu iemesli un korekcijas iespējas.
KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Kursa uzdevumi

Tēma

Apakštēma

1. Ievads.

Pedagoăiskās psiholoăijas mērėi un
metodes.
Psiholoăijas jēdzieni un principi.

Apjoms
stundās
2

Veids (lekcijas, semināri,
praktiskās nodarbības,
laboratorijas darbi)

1 lekcija,
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2.tēma.Pedagoga
personība, ka viens no
galvenajiem veiksmīgu
pedagoăisko procesu
ietekmējošajiem
faktoriem..
3.tēma. Motivācija un
mācīšanās.

Pētīšanas metožu izvēle.
Pētījumos iegūto rezultātu pielietojums
praksē.
Jēdziens par mācību uzdevumiem,
mērėiem un saturu.
A.Adlera atziĦas par individuālo dzīves
2
stilu, tā veidošanās nosacījumi, izpausmes
un ietekme uz pedagoga profesionālo
darbību.
Pedagoga emocionālā inteliăence,tās
komponenti un nozīme pedagoăiskajā
procesā
Motivācijas nozīme, koncepcijas, pozitīvas 2
mācīšanās motivācijas veidošanās
nosacījumi un stratēăijas.
Jēdziens par kauzālo atribūciju.
Pigmaleona efekts – tā būtības un ietekmes
sfēras.
Iekšējā un ārējā motivācija.
Stimulu kontrole un pastiprinājumu
pielietojums.
Frustrācija un motivācija.
Mācīšanās motivācijas veidošanas iespējas
specifisku problēmu gadījumā (
paaugstināts skolēnu trauksmes līmenis,
iemācītā bezspēcība, mācīšanās traucējumi)

4.tēma Mācīšanās
teorijas dažādu skolu
aspektā.

Biheiviorālās mācīšanās teorijas (klasiskā
nosacījuma refleksu veidošana, asociatīvā
mācīšanās, operanto refleksu veidošana)
Pastiprinājuma pielietojums.
Sociālās iemācīšanās teorija, sociālās
iemācīšanās priekšnoteikumi, uzvedības
modelēšana, pašregulācija.
Dž.Brunera kognitīvās iemācīšanās teorija .
IzziĦas modeĜi stratēăijas,.
Informācijas apstrādes modeĜi.
Metakognīcija.
Problēmsituācijas
5.tēma Efektīva mācību
Jēdziens par kognitīvo stilu .
procesa nodrošinājums.
Afektivitātes un kognitivitātes savstarpējā
saistība.
Psiholoăiskie nosacījumi skolēna mācīšanās
efektivitātes paaugstināšanai: ieradumi, kas
traucē būt efektīvam mācīšanās spēju testi.
6. tēma Veiksmīgas
Uzvedības problēmas izpratne un
pedagoga un skolēna
risinājumi.
savstarpējās sadarbības
R.Dreikursa atziĦas par uzvedības
veidošanas iespējas.
problēmu būtību.

Studenta patstāvīgais darbs
1. Studenti patstāvīgi sagatavo referātu par tēmu: Emocionālā
inteliăence tās veidošana un nozīme.Katrs students izpēta

1 lekcija

Praktiskais darbs

2

praktiskais darbs

2

1 seminārs

2

1 seminārs

Apjoms stundās
30 stundas

146

konkrētu problēmu, kura traucē pozitīvas mācīšanās motivācijas
veidošanos, apraksta to teorētiski un izstrādā darbības plānu tās
risinājumam
2. Izplānot un izveidot konspektu vienai nodarbībai, kur pamatā
būtu problēmpieeja mācīšanās procesā un pastiprinājumu
metodes praktiskais pielietojums.
3. Apkopot jaunākos pētījumus pasaulē un Latvijā par
pedagoăiskās psiholoăijas jautājumiem.
Prasības KRP iegūšanai

70% lekciju un semināru apmeklējums, ieskaitīti patstāvīgie darbi
un sekmīgi nokārtots eksāmens

Mācību pamatliteratūra

1. Geidžs N.L , Berliners D.C. Pedagoăiskā psiholoăija –
R.: Zvaigzne ABC , 1999
1. Balsons M. Kā izprast klases uzvedību. – Lielvārde:
Lielvārds”- 1995.
2. Goulmens D. Tava emocionālā inteliăence. – R.:Jumava,
2001
3. Skola visiem. Palīgs pedagogiem, psihologiem un
vecākiem. R.:SAC . 2002.
4. Špalleka R. Palīdzība maziem haotiėiem – R.Nordik, 2003.
5. Anita E. Woolfolk, Lorraine McRune- Nicolich, 1990.
Educational psychology for teachers.
6. Improoving the quality of teaching and learning: an
Australian case study – The PEEL project.Edited by John
R Baird and Jan J Mitchell, Melbourne, Victoria: Monash
University PrinterY 1997.
7. Кривцова С.В. Тренинг : Учитель и проблема
дисциплини. Генезис, 1997г.

Mācību papildliteratūra

Periodika, interneta resursi un citi
avoti

LPA bibliotēka

Kursa autors:
Kurss apstiprināts:

Paraksts
Psiholoăijas katedra
Katedra

Katedras vadītājs:
Paraksts

V.Zēlerte
Paraksta atšifrējums
protokola Nr. 9
I. StrazdiĦa
Paraksta atšifrējums

2007.08.06
Datums
2007-08- 06
Datums
2007. 08. 06
Datums

147

KURSA KODS
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA
Attīstības psiholoăija

Kursa nosaukums
Vārds, uzvārds
Vija Zēlerte
Statuss (A, B, C daĜa)
Kredītpunktu skaits

KURSA AUTORS
Struktūrvienība
Amats, grāds
Psiholoăijas katedra
Mg. psych. lektore
A daĜa
2

Kopējais stundu skaits
Lekciju skaits
Semināru vai praktisko nodarbību
skaits
Laboratorijas darbu skaits
Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; P –
profesionālais*, 5-6 – maăistra; 7doktora)
Pārbaudes forma
Priekšzināšanas (kursa nosaukums,
programmas daĜa, kurā kurss
jāapgūst)
ZinātĦu nozare/apakšnozare
Kursa mērėi

Kursa uzdevumi

Kursa rezultāti (apgūstamās
kompetences)

80
5
5
P

Eksāmens
Vispārīgā psiholoăija

Psiholoăija, Attīstības psiholoăija

iegūt izpratni par cilvēka
virzītājspēkiem, faktoriem.

attīstības

likumsakarībām,

a) iepazīties ar pasaulē pazīstamākajām attīstības
teorijām,
b) iepazīties ar psihiskās attīstības īpatnībām dažādos
vecumos,
c) iepazīties ar jaunākajiem pētījumiem attīstības
psiholoăijas jomā.
Studenti pratīs pielietot attstības psiholoăijas teorētiskās atziĦas
reālajā dzīvēStudenti informāciju iegūst lekcijās, lasot

patstāvīgi literatūru, piedaloties semināros. Studenti mācās
izprast psihiskās attīstības izmaiĦas, kritiskos periodus
cilvēka dzīvē, vides nozīmi cilvēka attīstībā. Studenti mācās
lietot attīstības psiholoăijā pielietojamās pētīšanas metodes,
analizēt, interpretēt iegūtos rezultātus.
Mācību laikā studenti patstāvīgi veic praktiskus uzdevumus,
kuri labāk Ĝauj tiem saskatīt teorijas saistību ar praksi.
Studenti raksta pašvērtējuma testus, kuri Ĝauj tiem
pārliecināties par apgūtās informācijas izpratni
Kursa valoda

Latviešu

KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
Psihiskās attīstības periodizācija, rādītāji,virzītājspēki, faktori un likumsakarības. Attīstības psiholoăijas
pētīšanas metodes. Cilvēka attsttības galveno bioloăisko, sociālo un psihoanalītisko teoriju apskats.
Psiholoăijas zinātnē plašāk pazīstamās cilvēka attīstības periodizācijas. Bērnu un pusaudžu vecumposmu
raksturojums. Socializācija. Identitāte.
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Tēma

2. Cilvēka attīstības
būtība.
3. Cilvēka attīstības
teoriju dažādība.
4. Cilvēka attīstības
pētīšanas metodes.
5. Galvenie cilvēka
attīstības posmi.
6. ZīdaiĦa un
mazbērna attīstība.

6. Fiziskās un
intelektuālās
attīstības īpatnības
agrās bērnības
periodā.

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Apakštēma
Apjoms
stundās
Galvenie attīstības aspekti. Dzīves
gājuma periodi. Attīstības individuālās
atšėirības. Vides ietekme.

2

Teorijas un hipotēzes. Psihoanalītiskā 4
pieeja. Biheiviorālā pieeja.
Humānistiskais virziens par attīstības
problēmām un likumsakarībām
Neeksperimentālās un eksperimentālās 2
metodes. Iegūto rezultātu apstrādes
metodes. Ētiskās normas un cilvēka
attīstības pētīšana
Iedzimtība un vide. Prenatālā attīstība. 2
Dzimšana. Postnatālā attīstība.
Jaundzimušā fiziskie raksturojumi.
2
SmadzeĦu un reflektorā darbība.
Dzemdību traumas. Nepietiekama
svara un paaugstinātas mirstības cēloĦi.
ZīdaiĦu pēkšĦās nāves sindroms.
Galvenie mazbērna attīstības principi.
Augšanas un nobriešanas īpatnības.
Sensorikas un motorikas attīstība.
Agrīnās pieredzes nozīme. Atšėirības
starp zēnu un meiteĦu attīstību
Vienkāršā un kompleksā iemācīšanās.
ZīdaiĦa atmiĦas īpatnības.
Psihometriskā pieeja zīdaiĦa
inteliăences izpētē. Ž.Piažē kognitīvā
stratēăija. Informācija procesēšanas
īpatnības. Uztveres un simbolu
veidošanās. Runas un valodas attīstība.
Kompetences attīstības īpatnības un
pieaugušo ietekme uz kompetences
veidošanos.
ZīdaiĦa un mazbērna sociālā un
personības attīstība.
Z.Freida attīstības īpatnības un tās
pētīšanas iespējas. Individuālās
atšėirības emocionālajās un
temperamenta izpausmēs. Ăimenes
loma personības veidošanās procesā.
Mātes, tēva loma. Psihiskās attīstības
deprivācijas. Paškontroles,
pašregulācijas attīstība.
Attīstības strukturālās izmaiĦas.
2
Veselības problēmas. Lielās motorikas
koordinācijas īpatnības. Sīkās
motorikas un sensorikas savstarpējās
koordinācijas attīstība. Gulēšanas
traucējumu cēloĦi.

Veids (lekcijas, semināri,
praktiskās nodarbības,
laboratorijas darbi)

1 lekcija,

1 lekcija 1 seminārs

1 lekcija

1 lekcija

1 lekcija, 1 seminārs

2 lekcijas
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Intelektuālā attīstība.
AtmiĦas attīstība. Informācijas
pārstrādes īpatnības. Pirmsoperāciju
stadija kognitīvajā attīstībā. Valodas
un intelekta attīstības īpatnības. Vides
ietekme.
Sociālā un personības attīstība agrās
bērnības posmā.
Z.Freida izveidotā psihoseksuālās
attīstības teorija – fallistiskā stadija.
Ē.Ēriksona psihosociālās attīstības
teorija. Sociālās iemācīšanās teorija –
novērošanas un imitēšanas modeĜi.
Ž.Piažē teorija par kognitīvās
attīstības stadijām. RotaĜas, spēles
attīstības īpatnības.

Pirmsskolas un
skolas
vecumposma
bērnu psihiskās
attīstības
īpatnības.

7.Pusaudžu vecums.

Fiziskā un intelektuālā attīstība.
Augšanas un nobriešanas īpatnības.
Motorās attīstības īpatnības un tās
attīstības veicināšanas iespējas.
Veselības problēmas
(sociālekonomisko apstākĜu ietekme,
ăimenes ietekme). Redzes, zobu
veselība. Konkrēto operāciju periods
pēc Ž.Piažē. Morālās attīstības norise
(L.Kolbergs). AtmiĦas procesu
attīstība, informācijas apstrādes
iespējas. Valodas attīstība. Skolotāja,
vecāku ietekmes. Bērni ar attīstības
traucējumiem, talantīgi, radoši bērni.
Sociālās un personības attīstības
īpatnības.
“Es” koncepcijas veidošanās.
Vienaudžu ietekme, ăimenes loma.
Emocionālās attīstības īpatnības.
Specifiski traucējumi, to novēršanas
iespējas. Paaugstināta trauksmes un
stresa izjūta.

2 stundas

2 semināri

Fiziskās un intelektuālās attīstības
īpatnības.
Pusaudžu vecuma periodi, robežas.
Seksuālā nobriešana. Fizioloăiskās
izmaiĦas. Fiziskās attīstības ietekme
uz emocionālo attīstību. Veselības
traucējumi (ēšanas problēmas,
seksuāli transmisīvās slimības,
atkarība no alkohola, narkotikām).
Formālo operāciju periods kognitīvajā
attīstībā (Ž.Piažē). Morāles attīstība
(L.Kolbergs). Egocentrisms.
Pusaudžu vecuma bērnu sociālā un
personības attīstība
Ē.Ēriksona atziĦas par psihosociālo

4

1 seminārs
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attīstību un identitātes veidošanos.
Attiecību sistēmas veidošanās
īpatnības (vecāki, pieaugušie,
vienaudži). Seksuālā identitātes
veidošanās. “Es” koncepcijas attīstības
īpatnības.

Studenta patstāvīgais darbs

1.Salīdzināt dažādu psiholoăijas virzienu atziĦas par cilvēka
attīstību
2. Referāts par cilvēka attīstību ietekmējošajiem faktoriem.
3. Izstrādāt ieteikumus saskarsmei ar pusaudžiem

Apjoms stundās 20
6 stundas
6 stundas
6 stundas

70% lekciju un semināru apmeklējums, ieskaitīti patstāvīgie darbi
un sekmīgi nokārtots eksāmens

Prasības KRP iegūšanai

Mācību pamatliteratūra

1. КрайгГ. Психология развития . – С-П,: Питер
2000

Mācību papildliteratūra

2. Kulbergs J. Krīze un attīstība. – L,: LPA, 1998.
3. Годфруа Ж. Что такое психология. М:Мир,
1992.
4. Немов Р.С. Психология. Учебн. для студентов.
высщ. пед. учебн. заведений. В. 9 кн.
5. Флейк – Хоосон К., Робинсон Б.Е., С кин П.
Развитие ребенка и его отношение с
окружающими: Пер. с англ. М.: Центр
общечеловеческих ценностей, 1992.
6. Давид Фонтана. Ваш ребенок ростет. М.
Новости, 1962 часть., 1994.
7. The International Handbook of Psyhology. Edited
by Kurt Pawlik & Marks Rozenzweig.,2000.

Periodika, interneta resursi un citi
avoti
Kursa autors:
Kurss apstiprināts:
Katedras vadītājs:

LPA bibliotēka

V.Zēlerte
2007-02-28
Paraksts
Paraksta atšifrējums
Datums
Psiholoăijas katedra
6
2007.22.02
Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr. Datums
I. StrazdiĦa
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KURSA KODS
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA
Vadības psiholoăija

Kursa nosaukums

KURSA AUTORS
Struktūrvienība
Amats, grāds
Psiholoăijas katedra
Mg. psych. lektore
A daĜa
1

Vārds, uzvārds
Vija Zēlerte
Statuss (A, B, C daĜa)
Kredītpunktu skaits

Kopējais stundu skaits
Lekciju skaits
Semināru vai praktisko nodarbību
skaits
Laboratorijas darbu skaits
Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; P –
profesionālais*, 5-6 – maăistra; 7doktora)
Pārbaudes forma
Priekšzināšanas (kursa nosaukums,
programmas daĜa, kurā kurss
jāapgūst)
ZinātĦu nozare/apakšnozare
Kursa mērėi
Kursa uzdevumi

Kursa rezultāti (apgūstamās
kompetences)
Kursa valoda

40
3
3
P

Ieskaite ar atzīmi
Vispārīgā psiholoăija, saskarsmes psiholoăija

biznesa psiholoăija– vadības psiholoăija
Radīt studentiem izpratni par psiholoăisko atziĦu nozīmi biznesa
efektivitātes paaugstināšanā
1. Sniegt studentiem zināšanas par vadības psiholoăijas
teorētiskajām atziĦām.
2. Attīstīt studentiem prasmes pielietot vadības psiholoăijas
teorētiskās zināšanas reālās dzīves situācijās.

Latviešu

KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
Studiju kuresā Vadības psiholoăijas studenti tiek iepazīstināti ar jaunākajām atziĦām par vadītāja personības
ietekmi uz viĦa profesionālo darbību, vadītāja darba specifiku, galvenajām funkcijām (darbinieku motivēšana,
psiholoăiskā klimata veidošana, komunikācijas efektivitātes nodrošināšana, kontrole, deleăēšana) par
organizācijas vai institūcijas efektīvas funkcionēšanas nosacījumiem un riskiem, organizāciju kultūras
veidošanas psiholoăiskajiem aspektiem.
KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma

Apakštēma

Apjoms
stundās

1.Indivīds biznesā.

Individuālās psiholoăijas atziĦas. Efektīva
vadītāja pamatiezīmes. Individuālās dzīves
stila ietekme, temperamentālās iezīmes,
dzīves scenārijs. Emocionālā un sociālā
inteliăence. Stresa menedžments.
Ietekmīgas personības veidošanās

2

Veids (lekcijas,
semināri, praktiskās
nodarbības,
laboratorijas darbi)
1 lekcija
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nosacījumi un nozīme vadītāja darbā
4
Vadītāja sociālpsiholoăiskāsa
funkcijas. Vadīšanas lomas, veidi un
līmeĦi.
Vadītāja darba funkcijas un uzdevumi
– plānošana, motivēšana, sociālā
kontrole.
Cilvēciskā faktora fenomens.
Vadītājam nepieciešamās
kompetences(argumentēšanas,
pārliecināšana, uzklausīšana).Vadītāja
spēka bāzes.
3. Organizācija kā
Organizāciju
tipi,
to
attīstības 2
pamatprocesi. Organizācijas darba
grupa.
saturs,
uzdevumi
un
kultūra.
Organizācijas
darba
efektivitātes
palielināšanas iespējas.
Kadru izvēle. Komandas veidošana.
PārmaiĦu vadīšanas psiholoăiskās
likumsakarības organizācijā
4. Lietišėā
Saskarsmes struktūra un loma biznesa 4
saskarsme un tās
vidē. Efektīvas lietišėās saskarsmes
vadīšanas stratēăijas veidošanas priekšnoteikumi un
organizācijā
metodes.
Lēmuma pieĦemšanas grupā
psiholoăiskie aspekti. Darba apspriede.
Darbs ar padotajiem: problēmas un
risinājumi. Konfliktu rašanās un cēloĦi
un risināšanas paĦēmieni.

2. Līderības jēdziens

Studenta patstāvīgais darbs

1. Studenti patstāvīgi sagatavo referātu par stresu, tā ietekmi
un mazināšanas iespējām.
2. Studenti grupās gatavo ziĦojumus par jaunākajiem
pētījumiem personību īpatnību ietekmē un vadītāja
profesionālo darbību
3. Katrs students patstāvīgi sagatavo ziĦojumu par(pētījumu)
Saskarsmes īpatnības Latvijas biznesa vidē

1 lekcija, 1 seminārs

1 lekcija, 1 seminārs

1 seminārs

Apjoms stundās 28
8 stundas
10 stundas
10 stundas

Prasības KRP iegūšanai

70% lekciju un semināru apmeklējums, ieskaitīti patstāvīgie darbi
un sekmīgi nokārtots eksāmens

Mācību pamatliteratūra

1. ReĦăe V. Organizāciju psiholoăija. – R.:Kamene, 1999.

Mācību papildliteratūra

2. Goulmens D. Tava emocionālā inteliăence. – R.: Jumava,
2001.
3. P.Pikeringa. Personāla vadība – R.Jumava, 2001.
4. Хемфриз Д. Управлять людьми на работе. Практическое
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пособие по руководству// пер.с англ. Челябинск: Урал
LTD, 1999ю- 209 с.
5. Франс Х. Бан Ееремеб Роб Гротендорст. Аргументация и
ошибки. – Санкт-Петербург: Василевский острав. 1992.209с.
6. Панкратов

В.

Н.

Искусство

управлять

людьми:

Практические рекомендации. – Мю: изд-во института
Психотерапии, 1999.-144 с.
7. Родерс Ф.Джю ИБМ Взгляд изнутри: Человек- фирмамаркетинг. М., 1990.
8. Розанов В. Психология управления. – М.:ЗАО «Бизнесшкола». -1999. 352.с.
9. Соколинский В.М. Психологические основы экономики:
Учебн.пособие для визов. – М.ЮНУТУ, 1999.-215 с.
10. Spector, P.E. (1996) Industrial and organizational psychology:
research and practice. Canada: R. Donnelley & Sons.
11. Швальбе Б., Швальбе Х. Личность, карьераб успех: Пер.с
нем.- М.:А/О Издательская группа «Прогресс», Прогрес
интер, 1993, 240 с.
12. Quinn E, R. (1988.) Beyond Rational Management, San
Francisko: Jossey – Bass Publishers.

Periodika, interneta resursi un citi
avoti
Kursa autors:
Kurss apstiprināts:
Katedras vadītājs:

Powell T.(2000) stress free living, London: Dorling Kinredesley
Limited.
LPA bibliotēkas datu bāzes EBSCO, BRITANICA, SCOPUS

V.Zēlerte
2007-02-28
Paraksts
Paraksta atšifrējums
Datums
Psiholoăijas katedra
6
2007.22.02
Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr. Datums
I. StrazdiĦa
Paraksts
Paraksta atšifrējums
Datums

154

KURSA KODS
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA
Kursa nosaukums
Statuss (A, B, C daĜa)
Kredītpunktu skaits

Konfliktoloăija
A daĜa
1

Vārds, uzvārds
Alīda Samuseviča

KURSA AUTORS
Struktūrvienība
Pedagoăijas katedra

Kopējais stundu skaits
Lekciju skaits
Semināru vai praktisko nodarbību
skaits
Laboratorijas darbu skaits
Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; P –
profesionālais*, 5-6 – maăistra; 7doktora)
Pārbaudes forma
Priekšzināšanas (kursa nosaukums,
programmas daĜa, kurā kurss
jāapgūst)
ZinātĦu nozare/apakšnozare
Kursa mērėi
Kursa uzdevumi

Kursa rezultāti (apgūstamās
kompetences)
Kursa valoda

Amats, grāds
Pedagoăijas doktore, profesore

40
4
4

1-4

Ieskaite ar atzīmi
Nav noteiktas

Pedagoăija
Attīstīt topošo skolotāju konfliktu risināšanas prasmes un
stratēăijas
1)apgūt un nostiprināt teorētiskās zināšanas konfliktu teorijā;
2)pilnveidot konfliktu risināšanas stratēăijas pedagoăiskajā
procesā.
Konfliktu risināšanas kompetence
latviešu

KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
Studiju kursā „Konfliktoloăija” tiek apgūtas un nostiprinātas zināšanas par konfliktu veidošanos, cēloĦiem,
signāliem un struktūru, konflikta stadijām un to dinamiku, konfliktu klasifikācijas, konfliktu risināšanas
destruktīvās un konstruktīvās stratēăijas. Tiek aktualizēta informācija par konfliktu specifiku pedagoăiskajā
vidē, attīstītas pedagogu konfliktu risināšanas prasmes un stratēăijas.
KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma

Apakštēma

Apjoms
stundās

1.Konflikta raksturojums

Konflikta jēdziens, objektīvie un
subjektīvie cēloĦi, konfliktu izpausmes un
signāli
Personības iekšējie un starppersonu
konflikti, to raksturojums
Konfliktu klasifikācija pedagoăiskajā darbā
Destruktīvās un konstruktīvās stratēăijas
Skolēnu nevēlamās uzvedības cēloĦi
Nevēlamās uzvedības mazināšana skolā

4

Veids (lekcijas,
semināri, praktiskās
nodarbības,
laboratorijas darbi)
Lekcijas

4

Lekcijas

4
4

Semināri
Semināri

2.Konfliktu
klasifikācijas
3.Konfliktu risināšana
4.Konfliktu risināšana
pedagoăiskajā procesā
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Studenta patstāvīgais darbs
Literatūras teorētiskās studijas
Konflikta situāciju analīze

Apjoms stundās
20
4

Prasības KRP iegūšanai

Konflikta situāciju analīze

Mācību pamatliteratūra

Balsons,M. Kā izprast klases uzvedību.Lielvārde:Lielvārds,1995.
Fēlavs, E.G. Konflikti darbā; Atpazīt, risināt, novērst.
Rīga:BALTA eko, 2003.
Konflikts un saskarsme: CeĜvedis konfliktu atrisināšanas labirintā.
Rīga: Sorosa fonds-Latvija, 1996.
ReĦăe, V.Psiholoăija: Savstarpējo attiecību psiholoăija. Rīga:
Zvaigzne ABC, 2004.
Sociālais darbs skolā: Prakse , politika un pētījumu perspektīvas.
Rīga: Jumava, 2001.
Гришина, Н. Психология конфликта. СПб: Речь,2000.
Interneta resursi

Mācību papildliteratūra
Periodika, interneta resursi un citi
avoti
Kursa autors:
Paraksts

A.Samuseviča
Paraksta atšifrējums

Datums

Kurss apstiprināts:
Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr.

Datums

Katedras vadītājs:
Paraksts

Paraksta atšifrējums

Datums
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KURSA KODS CitiP565; CitiPA28
Profesionālās izglītības sistēmas attīstība I, II

Kursa nosaukums

KURSA AUTORS
Vārds, uzvārds
Struktūrvienība
Amats, grāds
Silvija Zaėe
Pedagoăijas katedra
Docente, Dr.paed.
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA
B daĜa
Statuss (A, B, C daĜa)
4
Kredītpunktu skaits
Kopējais stundu skaits
Lekciju skaits
Semināru vai praktisko nodarbību
skaits
Laboratorijas darbu skaits
Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; P –
profesionālais*, 5-6 – maăistra; 7doktora)
Pārbaudes forma
Priekšzināšanas (kursa nosaukums,
programmas daĜa, kurā kurss
jāapgūst)
ZinātĦu nozare/apakšnozare
Kursa mērėi
Kursa uzdevumi

Kursa rezultāti (apgūstamās
kompetences)
Kursa valoda

40
7
13
P

Eksāmens
Vispārīgā pedagoăija, pedagoăijas teoriju vēsture, Bērnu tiesību
aizsardzība, Audzināšanas teorija un metodika
Pedagoăija, Profesionālā izglītība
Veidot izpratni par profesionālās izglītības vietu, darbību,
perspektīvi pasaulē un Latvijas izglītības sistēmā.
- Izzināt profesionālās izglītības attīstības vēsturi
- Izprast profesionālās izglītības vietu valstu izglītības
sistēmās.
- Eiropas komisijas Baltās grāmatas ideju apguve.
- Veidot priekšstatu par profesionālās izglītības iestādēs
strādājošo pedagogu un audzēkĦu kompetencēm
21.gadsimtā.
- Iepazīties ar dažādu Latvijas profesionālās izglītības
iestāžu darbību.
- Apgūstamās kompetences ir minētas profesijas standarta
aprakstā
Latviešu

KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
Profesionālās izglītības sistēmas attīstība, mūsdienu aktualitātes un darbības optimizācija.
KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma

Apakštēma

- Ievads profesionālās izglītības sistēmas pedagoga sagatavošanā
- Profesionālās izglītības attīstības vēsture (pasaulē, Latvijā)
- Profesionālās izglītības īpatnības un sociālās funkcijas
- Izglītības globalizācija
- Eiropas kopienā izveidotā „Baltā grāmata vispārējai un

Apjoms
stundās

40

Veids (lekcijas,
semināri, praktiskās
nodarbības,
laboratorijas darbi)
L–1
L 6, P-2
L2
L, Pr.2
L, Pr 1
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profesionālajai izglītībai: Mācīšana un mācīšanās ceĜā uz izglītojošo
sabiedrību”.
- Baltajā grāmatā izvirzītā Eiropas Savienības valstu profesionālajai
izglītībai.
- Informācijas, internacionalizācijas zinātnes un tehnoloăijas attīstības
ietekme uz mācību profesionālajās izglītības iestādēs
- Profesionālās izglītības kā sociāla institūta raksturojums un attīstības
pamatvirzieni Latvijā, to atbilstība Baltajā grāmatā izteiktajām
atziĦām.
Profesionālajās izglītības iestādēs strādājošo pedagogu un audzēkĦu
kompetences 21.gadsimtā.
Studenta patstāvīgais darbs
1.
Izpētīt amatu attīstības vēsturi dažādos Latvijas novados.
Uzrakstīt referātu.
2.
Izzināt savas profesionālās izglītības iestādes vēsturi. Prezentēt
materiālu.
3.
Studēt „Balto grāmatu”, tās atziĦas salīdzināt ar reālo skolas
dzīvi.

Pr 2
Pr 3
Pr 3

Pr 3

Apjoms stundās
120

Prasības KRP iegūšanai

1) Studenta aktīva līdzdalība kursa apguves procesā,
pētniecības darbs, referāts, eseja

Mācību pamatliteratūra

5. Ārvalstu izglītības sistēmas- R., 1997.
6. Baltā grāmata vispārējai un profesionālajai izglītībai:
Mācīšana un mācīšanās ceĜā uz izglītojošo sabiedrību” .R.: Latv.pašvaldību mācību centrs, 1997.-66 lpp.
7. Izglītības attīstības stratēăiskā programma 1998.-2003.-R.,
IZM, 1998.
8. Izglītības indikatori. – R., 1996.
9. Koėe T. Pieaugušo izglītības raksturīgākās iezīmes. –R.,
1999.
10. KrieviĦš V. Izglītības socioloăija. –R., 1996.
11. Latvijas izglītības koncepcija, apstiprinātā 1995.g.
12. Latvijas izglītības likums, pieĦemts 1998.g.
13. Latvijas Republikas izglītības klasifikācija, apstiprināta
1998.g.
14. Laužacks R. Profesionālās izglītības satura reforma:
didaktiskās iezīmes. –R.: RaKa, 1999.-107 lpp.
15. Profesionālās izglītības modernizācija Latvijā. – Latvijas
Nacionālās observatorijas 2001.g. ziĦojums. R., 2002.

Mācību papildliteratūra
Periodika, interneta resursi un citi
avoti
Kursa autors:
Kurss apstiprināts:
Katedras vadītājs:

Silvija Zaėe
Paraksts
Paraksta atšifrējums
Pedagoăijas katedra
Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr.
Sēdes protokols Nr.6
Paraksts
Paraksta atšifrējums

20.03.2007.
Datums
Datums
29.03.2007.
Datums
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KURSA KODS
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA
Profesionālās izglītības sistēma kā sociāla institūcija (sociālā
pedagoăija)

Kursa nosaukums
KURSA AUTORS
Vārds, uzvārds
Rita UkstiĦa

Struktūrvienība
LPA Pedagoăijas katedra

Statuss (A, B, C daĜa)
Kredītpunktu skaits

B
1

Kopējais stundu skaits
Lekciju skaits
Semināru vai praktisko nodarbību
skaits
Laboratorijas darbu skaits
Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; P –
profesionālais*, 5-6 – maăistra; 7doktora)
Pārbaudes forma
Priekšzināšanas (kursa nosaukums,
programmas daĜa, kurā kurss
jāapgūst)
ZinātĦu nozare/apakšnozare
Kursa mērėi

40
6
4

Amats, grāds
asoc. prof., Pedagoăijas doktore, soc. ped.
maăistre

P

Ieskaite ar atzīmi
Vispārīgā pedagoăija, didaktika, skolas pedagoăija, vispārīgā un
attīstības psiholoăija

Pedagoăija/ sociālā pedagoăija
Sniegt priekšstatu par sociālās pedagoăijas priekšmetu, par sociālā
pedagoga profesiju, tās aktualitāti mūsdienu sabiedrībā , par
sociālā pedagoga darbības laukiem, darbības īpatnībām
profesionālās izglītības sistēmā galvenajām teorētiskajām
nostādnēm, darba metodēm un tās saistību ar praksi
1. Veidot priekšstatu par sociālā pedagoga kā profesijas
Kursa uzdevumi
aktualitāti valstī, par sociālā pedagoga darbības specifiku
profesionālās izglītības sistēmā
2. Iepazīstināt studentus ar sociālpedagoăiskajām teorijām
un sociālā pedagoga darbā metodēm
3. Veidot studentu profesionālās prasmes , profesionālās
kompetences sociālpedagoăisko teoriju pielietojumā
praksē
Iegūst izpratni par sociālā pedagoga profesijas darba laukiem,
Kursa rezultāti (apgūstamās
pielietojamām teorijām un metodēm darbā profesionālās izglītības
kompetences)
sistēmā, iegūst intelektuālās un profesionālās kompetences
latviešu
Kursa valoda
KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
Kurss izstrādāts, lai veidotu izpratni par sociālā pedagoga profesiju, tās aktualitāti sabiedrībā, par sociālā
pedagoga darbības specifiku profesionālās izglītības sistēmā, par sociālās pedagoăijas teorētiskajām
nostādnēm – funkcijām principiem un teorij\am un to pielietojumu sociālo problēmu risināšanā.
KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma
Apakštēma
Apjoms
Veids (lekcijas,
stundā
semināri, praktiskās
nodarbības,
laboratorijas darbi)
1. Sociālā pedagoga kā

1.1. Sociālais pedagogs – kas tas

1

Lekcija, diskusija
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profesijas aktualitāte
valstī vēsturiskā
skatījumā un tās
izveide Latvijā

ir? Ko dara? Kāpēc dara?
Sociālais pedagogs Latvijā,
pasaulē. SP vieta mūsu
sabiedrībā
1.2. Sociālā pedagoga iespējamās
darba vietas un īpatnības
profesionālās izglītības sistēmā

2. Sociālā pedagoga
profesionālās
kompetences
3. Sociālā pedagoga
funkcijas standarti
sociālpedagoăiskajā
darbā profesionālās
izglītības sistēmā

4. Sociālās pedagoăijas
audzināšanas
principi

5. Sociālpedagoăiskā
darba metodes
6.

Starpinstitucionālā
sadarbība darbā ar
klientu, ar ăimeni,
komandas darbs
klienta problēmu
risināšanā
profesionālās
izglītības sistēmā

1

2

Praktiskais darbs
grupās = aprakstīt
sociālā pedagoga
iespējamo darbību
profesionālās izglītības
sistēmā atbilstoši
profesijas
raksturojumam
klasifikatorā
Lekcija, patstāvīgā –
grupu darba
prezentācija

Lekcija, praktiskie
darbi –grupas izvēlētā
principa pielietojums
gadījuma risinājumā

4.1. Pedagoăiskie audzināšanas
principi
4.2. Sociālpedagoăiskie audzināšanas
principi

1+1

5.1. Sociālpedagōăiskais darbs ar
klientu, grupu un sabiedrību
5.2. . Sociālā pedagoga darbība ar
bērniem profesionālās
izglītības sistēmā
5.3. Sociālā pedagoga darbība ar
bērniem ar speciālajām vajadzībā
profesionālās izglītības sistēmā

1+1

Lekcija, praktiskie
darbi –grupas izvēlētā
principa pielietojums
gadījuma risinājumā

1

Lekcija, diskusija

Studenta patstāvīgais darbs
1. Izmantojot profesiju klasifikatoru, uzrakstīt SP iespējamo
darba vietas
2. Aprakstīt iespējamās sociālā pedagoga funkcijas grupas izvēlētā
problēmā
3. Audzināšanas principu pielietojums sociālā pedagoga darbības
jomās vai atsevišėu gadījumu risinājumos
4. Izvēlētās problēmas risinājuma uzzīmēt starpprofesionāĜu
sadarbības shēmu
5. Patstāvīgais darbs ar literatūru – viena literatūras avota
anotācija .

Apjoms stundās 20
4
4
4
4
4
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Prasības KRP iegūšanai

Piedalīšanās patstāvīgā darba rezultātu prezentācuijā, situācijas
risinājums - 6

Mācību pamatliteratūra

1. Sociālā pedagoga darba (profesijas) standarts
2. Sociālā pedagoga darbības apraksts profesiju klasifikatorā
3. ŠiĜĦeva L. Sociālā darba un sociālās pedagoăijas
salīdzinājums / Dzīves jautājumi – 3. daĜa. – R.: „Attīstība”,
1998.
4. NSDA Standarti sociālā darba dienestiem skolās / NSDA
standarti sociālajiem darbiniekiem. -1. – 22. lpp.
5. RudĦicka Z. R. UkstiĦa R., Elme A. ĂimeĦu izglītība
sociālajā pedagoăijā. – R.: Raka, 2002,144 lpp
6. Engere I., Gleške L., KvjatkovskaI., Šulce D. Sociālā
pedagoga darbība konfliktsituāciju risināšanā skolā. – R.:
Sociālā darba un sociālās pedagoăijas augstskola „Attīstība”,
2004, 75 lpp.
7. Engere I., Gleške L., KvjatkovskaI., Šulce D. Lomu spēles
sociālā pedagoga darbībā.- R.: Sociālā darba un sociālās
pedagoăijas augstskola „Attīstība”, 2003, 83 lpp.
8. Metodes, to pielietošana sociālā pedagoga un sociālā
darbinieka darbā / mācību metodiskais līdzeklis. – R.: Sociālā
darba un sociālās pedagoăijas augstskola „Attīstība”, 2004, 88
lpp.
9. Rancāne R. Starpinstitūciju sadarbība un starpprofesionāĜu
komandu darba iespējas Vidzemes reăionā, strādājot ar fiziskā
vardarbībā cietušajiem bērniem un to ăimenēm/ Dzīves
jautājumi Nr. 6 , - R.: Sociālā darba un sociālās pedagoăijas
augstskola „Attīstība”, 2001, 216 – 239. lpp.

1. Uz problēmām balstīta izglītība: Kā iegūt maksimālas
zinaāšanas no uz problēmām balstītu izglītību. - Makmāsteras
Universitāte.
2. Ginsburga Ženevjēva dēvisa. Bēdas, vainas izjūta un dusmas –
R.: „Preses nams”1996, 103 lpp.
Vikofs Džerijs, Anela Barabara. Disciplīna bez
uzkliedzieniem un pĜaukām. – Aizkraukle: Apgāds
„Krauklītis”, 1998,146 lpp.
3. Juhna A. Sociālekoloăiskais skatījums uz indivīdu un vidi
sociālajā darbā/ Dzīves jautājumi Nr. 6 , - R.: Sociālā darba
un sociālās pedagoăijas augstskola „Attīstība”, 2001, 29 – 43.
lpp.
4. Valsts sargā ăimenes. Visas? / www. Politika.lv 07.01.2007
5. Pamatizglītību nepabeigušie skolēni/ Pētījums, projekta
kopsavilkums
6. Dzīves jautājumi 1 – 10 sējums
www google – sociāla pedagogija
Periodika, interneta resursi un citi
www. Politika.lv
avoti
www. Reikinet.lv
Kursa autors:
Rita UkstiĦa
14.03.2008.
Paraksts
Paraksta atšifrējums
Datums
Kurss apstiprināts:
Pedagoăijas katedra
20.03.2008.
Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr. 11 Datums
Katedras vadītājs:
Lāsma Latsone
20.03.2008.
Paraksts
Paraksta atšifrējums
Datums
Mācību papildliteratūra
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KURSA KODS PedaP789
Mācību metodiskie līdzekĜi

Kursa nosaukums

KURSA AUTORS
Vārds, uzvārds
Struktūrvienība
Amats, grāds
Silvija Zaėe
Pedagoăijas katedra
Docente, Dr.paed.
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA
B
Statuss (A, B, C daĜa)
1
Kredītpunktu skaits
Kopējais stundu skaits
Lekciju skaits
Semināru vai praktisko nodarbību
skaits
Laboratorijas darbu skaits
Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; P –
profesionālais*, 5-6 – maăistra; 7doktora)
Pārbaudes forma
Priekšzināšanas (kursa nosaukums,
programmas daĜa, kurā kurss
jāapgūst)
ZinātĦu nozare/apakšnozare
Kursa mērėi

Kursa uzdevumi

Kursa rezultāti (apgūstamās
kompetences)
Kursa valoda

40
5
P

Eksāmens
Pedagoăija
Profesionālās izglītības sistēmas skolotāja profesijas standarts
Profesionālā izglītība
profesionālās izglītības skolotāja pedagoăiskās kvalifikācijas
pilnveide, realizējot praksē profesionālās izglītības skolotāja
profesijas standarta prasības
- sniegt zināšanas, prasmes un iemaĦas mācību metodiskā
materiāla izveidē,
- mācīties recenzēt, izvērtēt analizēt mācību metodiskos
līdzekĜus.
- prasmes veidot mācību metodiskos līdzekĜus
- veidots mācību programmas
Latviešu

KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
Atbilstoši Profesionālās izglītības skolotāja Profesijas standarta prasībām, tiek sniegtas teorētiskās zināšanas
par mācību metodisko līdzekĜu un mācību programmu izveidi.
KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma

Apakštēma

- Mācību grāmatu, mācību metodisko līdzekĜu loma audzēkĦu
izglītošanas procesā
- Mācību metodiskā līdzekĜa atbilstība profesijas standarta prasībām.
Mācību metodiskā līdzekĜa struktūra
- Mācību metodiskā līdzekĜa saturs, tā piemērotība adresātam
- Mācību metodiskā līdzekĜa noformējums (šrifts, attēli, zīmējumi,
tabulas u.tt.)
- Mācību metodisko līdzekĜu recenzijas, salīdzinājums, analīze,
izvērtējums

Apjoms
stundās

2

Veids (lekcijas,
semināri, praktiskās
nodarbības,
laboratorijas darbi)
Pr

2

Pr

2
2

Pr
Pr

2

Pr
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Studenta patstāvīgais darbs
Vingrināties mācību metodiskā līdzekĜa izveidē. Analizēt
uzrakstītās izstrādes

Apjoms stundās
30

Prasības KRP iegūšanai

2) apgūt teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaĦas mācību
materiāla izveidei
3) analizēt ( rakstīt anotāciju) par mācību metodiskiem
līdzekĜiem

Mācību pamatliteratūra

16. Albrehta Dz. Didaktika- R.: RaKa, 2001.
17. ieteikumi mācību literatūras veidotājiem un vērtētājiem. –
R., IZM, 1999.
18. Prets D. Pedagoga rokasgrāmata.. -Izglītības programmu
pilnveide.- R.: Zvaigzne ABC, 2000.
19. Valsts pamatizglītības standartam un valsts vispārējās
vidējās izglītības standartam atbilstošu mācību līdzekĜumācību grāmatu apstiprināšanas nolikums.
(htt://isec.gov.lv.mgk.htm)
20. Проблемы школьного учебника. – Mосква:
Просвещение, 1987.

Mācību papildliteratūra
Periodika, interneta resursi un citi
avoti
Kursa autors:
Kurss apstiprināts:
Katedras vadītājs:

Silvija Zaėe
Paraksta atšifrējums

20.03.2007.
Datums

Paraksts
Pedagoăijas katedra
Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr. Datums
Sēdes protokols Nr.6
29.03.2007.
Paraksts
Paraksta atšifrējums
Datums
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KURSA KODS Peda2417
SEMESTRA DARBS

Kursa nosaukums

KURSA AUTORS
Vārds, uzvārds
Struktūrvienība
Amats, grāds
Studiju programmas profesionālās izglītības skolotājs docētāji
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA
B daĜa
Statuss (A, B, C daĜa)
1
Kredītpunktu skaits
40
Kopējais stundu skaits
Lekciju skaits
Semināru vai praktisko nodarbību
skaits
Laboratorijas darbu skaits
P
Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; P –
profesionālais*, 5-6 – maăistra; 7doktora)
Ieskaite ar atzīmi
Pārbaudes forma
Pedagoăija, psiholoăija, Pedagoăisko pētījumu metodoloăija
Priekšzināšanas (kursa nosaukums,
programmas daĜa, kurā kurss
jāapgūst)
Pedagoăija, Profesionālā izglītība.
ZinātĦu nozare/apakšnozare
4. veidot patstāvīgā pētniecības darba prasmes
Kursa mērėi
Kursa uzdevumi
Apgūt prasmes veikt pētniecisko darbību.
Kursa rezultāti (apgūstamās
kompetences)
Latviešu
Kursa valoda
KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
Semestra darba tēmu izvēlas students, prakses vadītājs, docētājs, atbilst izglītības iestādes ineteresēm.
KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma

Apakštēma

Apjoms
stundās

Studenta patstāvīgais darbs

Veids (lekcijas,
semināri, praktiskās
nodarbības,
laboratorijas darbi)

Apjoms stundās
40

Uzrakstīt Semestra darbu atbilstoši norādēm par tā izstrādi
Uzrakstīt (noteiktā termiĦā) semestra darbu, atbilstoši LPA
Prasības KRP iegūšanai
metodiskajam materiālam „Studiju darbu rakstīšana un
noformēšana”
21. Studiju darbu rakstīšana un noformēšana- LPA, 2006
Mācību pamatliteratūra
Palīglīdzeklis studiju programmas „Profesionālās izglītības
Mācību papildliteratūra
skolotājs apguvē.- Liepāja, 2006.
Periodika, interneta resursi un citi
avoti
Kursa autors:
Paraksts

Silvija Zaėe
Paraksta atšifrējums

Kurss apstiprināts:

Pedagoăijas katedra
Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr.

Katedras vadītājs:

Sēdes protokols Nr.6
Paraksts

Paraksta atšifrējums

20.03.2007.
Datums

Datums
29.03.2007.
Datums
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KURSA KODS CitiPA26
Kursa nosaukums

Projekta darbs

KURSA AUTORS
Vārds, uzvārds
Struktūrvienība
Studiju programmas „Profesionālās izglītības skolotājs” docētāji
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA
B daĜa
Statuss (A, B, C daĜa)
3
Kredītpunktu skaits
Kopējais stundu skaits
Lekciju skaits
Semināru vai praktisko nodarbību
skaits
Laboratorijas darbu skaits
Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; P –
profesionālais*, 5-6 – maăistra; 7doktora)
Pārbaudes forma
Priekšzināšanas (kursa nosaukums,
programmas daĜa, kurā kurss
jāapgūst)
ZinātĦu nozare/apakšnozare
Kursa mērėi

Kursa uzdevumi

Amats, grāds

120

P

Eksāmens
Pedagoăija, psiholoăija, Pedagoăisko pētījumu metodoloăija

Pedagoăija, Profesionālā izglītība.
- sistematizēt un padziĜināt studentu zināšanas pedagăijā,
psiholoăijā, mācīšanas metodikās; prast saistīt šīs zināšamas ar
zināšanām skolotāja darbības nozarē.
- pilnveidot patstāvīgā darba prasmi strādāt ar literatūru un citiem
avotiem;
- veidot prasmi pielietot pētnieciskā darba metodes problēmu izpete.

Kursa rezultāti (apgūstamās
kompetences)
Kursa valoda

Latviešu
KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
Projekta darba tēmu izvēlas students Ħemot vērā profesionālās izglītības iestādes vajadzības un vēlmes
KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma

Apakštēma

Apjoms
stundās

Veids (lekcijas, semināri,
praktiskās nodarbības,
laboratorijas darbi)

Studenta patstāvīgais darbs
Apjoms stundās
Uzrakstīt, aizstāvēt projekta darbu.
120
Nodots un atbilstošs LPA izstrādātajām prasībām projekta darbs
Prasības KRP iegūšanai
22. Studiju darbu rakstīšana un noformēšana- LPA, 2004
Mācību pamatliteratūra
Palīglīdzeklis studiju programmas „Profesionālās izglītības
Mācību papildliteratūra
skolotājs apguvē.- Liepāja, 2006.
Periodika, interneta resursi un citi
avoti
Kursa autors:
Silvija Zaėe
14.06.2008.
Paraksts
Paraksta atšifrējums
Datums
Kurss apstiprināts:
Pedagoăijas katedra
20.06.2008.
Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr.15
Datums
Katedras vadītājs:
Lāsma Latsone
20.06.2008.
Paraksts
Paraksta atšifrējums
Datums
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KURSA KODS CitiP159
KVALIFIKĀCIJAS DARBS

Kursa nosaukums

KURSA AUTORS
Vārds, uzvārds
Struktūrvienība
Studiju programmas „Profesionālās izglītības skolotājs” docētāji
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA
B
Statuss (A, B, C daĜa)
8
Kredītpunktu skaits
Kopējais stundu skaits
Lekciju skaits
Semināru vai praktisko nodarbību
skaits
Laboratorijas darbu skaits
Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; P –
profesionālais*, 5-6 – maăistra; 7doktora)
Pārbaudes forma
Priekšzināšanas (kursa nosaukums,
programmas daĜa, kurā kurss
jāapgūst)
ZinātĦu nozare/apakšnozare
Kursa mērėi
Kursa uzdevumi
Kursa rezultāti (apgūstamās
kompetences)
Kursa valoda

Amats, grāds

320

P

Eksāmens
I un II kursā apgūtais teorētiskais kurss + prakses laikā gūtās
prasmes.
Pedagoăija, Profesionālā izglītība.
- apliecināt tā autora profesionālo gatavību darbam spējas risināt
aktuālās profesionālas izglītības problēmas.
Kvalifikācijas darbā students demonstrē profesionālā un
pētnieciskā darba iemaĦas.
Latviešu

KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma

Apakštēma

Apjoms
stundās

Studenta patstāvīgais darbs
Docētāju vadībā izstrādāt un aizstāvēt kvalifikācijas darbu
Prasības KRP iegūšanai

Veids (lekcijas,
semināri, praktiskās
nodarbības,
laboratorijas darbi)

Apjoms stundās
320

tēmas atbilstība studiju programmas mērėiem un
profesionālās izglītības skolotāja profesijas standartam;
tiek izvērtēta problēmas risinājuma loăiskums,
sistemātiska, dziĜums, vispusība, skaidrs, argumentēts izklāsts.
dokumentācija: precīzas atsauces uz profesionālo
literatūru, pētījumiem un/ vai dažādiem empīriskiem datiem,
piem., intervijām, anketām, novērojumiem utt.
kvalifikācijas darba praktiskā nozīmība;
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formālās prasības: skaidri izteikta autora doma; ievērots
kvalifikācijas darbam nepieciešamā struktūra; darba
noformējums, atsauces uz avotiem; pareizrakstība utt.
23. Studiju darbu rakstīšana un noformēšana- LPA, 2004
Palīglīdzeklis studiju programmas „Profesionālās izglītības
skolotājs apguvē.- Liepāja, 2006.

Mācību pamatliteratūra
Mācību papildliteratūra
Periodika, interneta resursi un citi
avoti
Kursa autors:
Kurss apstiprināts:
Katedras vadītājs:

Silvija Zaėe
Paraksta atšifrējums

20.03.2007.
Datums

Paraksts
Pedagoăijas katedra
Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr. Datums
Sēdes protokols Nr.6
29.03.2007.
Paraksts
Paraksta atšifrējums
Datums
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KURSA KODS CitiP414
PRAKSE I

Kursa nosaukums

KURSA AUTORS
Vārds, uzvārds
Struktūrvienība
Amats, grāds
Silvija Zaėe
Pedagoăijas katedra
Docente, Dr.paed.
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA
B daĜa
Statuss (A, B, C daĜa)
7
Kredītpunktu skaits
Kopējais stundu skaits
Lekciju skaits
Semināru vai praktisko nodarbību
skaits
Laboratorijas darbu skaits
Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; P –
profesionālais*, 5-6 – maăistra; 7doktora)
Pārbaudes forma
Priekšzināšanas (kursa nosaukums,
programmas daĜa, kurā kurss
jāapgūst)
ZinātĦu nozare/apakšnozare
Kursa mērėi un uzdevumi
Kursa rezultāti (apgūstamās
kompetences)
Kursa valoda

280

P

Eksāmens
Vispārīgā pedagoăija, didaktika, psiholoăija

Pedagoăija
Izmantot apgūtās teorētiskās zināšanas un praktiskā darba iemaĦas
pedagoăiskā procesa plānošanā un realizāijā
Profesijas standarta prasību izpilde
Latviešu

KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
Prakses veids- aktīvā prakse. Students veic uzdevumu psiholoăijā, prognozē efektīvākās mācību metodes, vēro
kolēău darbu profesionāloās izglītības mācību metodes iestādēs, vada stundas.
KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma

Apakštēma

Apjoms
stundās

1.semestris – vērošanas prakse. Studenti hospitē stundas nodarbības
profesionālās izglītības sistēmas mācību iestādēs. Veic kolēău darba
pedagoăiski – psiholoăisko analīzi. Veica praktisku uzdevumu
psiholoăijā.
2.semestris- mācību prakse. Students iekĜaujas ikdienas pedagoăiskajā
procesā. Veic pedagoăiskā procesa pedagoăiski psiholoăisko analīzi.
Veic praktisko uzdevumu didaktikā. Kārto prakses eksāmenu. Raksta
atskaiti par praksi. Prakses materiālus sakārto mapē.
Studenta patstāvīgais darbs
Viss augstākminētais
Prasības KRP iegūšanai

-

Veids (lekcijas,
semināri, praktiskās
nodarbības,
laboratorijas darbi)
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Apjoms stundās

Izpildīt visus prakses uzdevumus, saĦemt pozitīvu prakses

168

novērtējumu no prakses vietas un LPA docētājiem.
Mācību pamatliteratūra
Mācību papildliteratūra
Periodika, interneta resursi un citi
avoti
Kursa autors:
Kurss apstiprināts:
Katedras vadītājs:

Silvija Zaėe
Paraksts
Paraksta atšifrējums
Pedagoăijas katedra
Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr.
Sēdes protokols Nr.6
Paraksts
Paraksta atšifrējums

20.03.2007.
Datums
Datums
29.03.2007.
Datums
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KURSA KODS CitiP356
PRAKSE II

Kursa nosaukums

KURSA AUTORS
Vārds, uzvārds
Struktūrvienība
Amats, grāds
Silvija Zaėe
Pedagoăijas katedra
Docente, Dr.paed.
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA
B daĜa
Statuss (A, B, C daĜa)
9
Kredītpunktu skaits
Kopējais stundu skaits
Lekciju skaits
Semināru vai praktisko nodarbību
skaits
Laboratorijas darbu skaits
Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; P –
profesionālais*, 5-6 – maăistra; 7doktora)
Pārbaudes forma
Priekšzināšanas (kursa nosaukums,
programmas daĜa, kurā kurss
jāapgūst)
ZinātĦu nozare/apakšnozare
Kursa mērėi un uzdevumi
Kursa rezultāti (apgūstamās
kompetences)
Kursa valoda

360

P

Eksāmens
Vispārīgā pedagoăija, didaktika, psiholoăija

Pedagoăija
Izmantot apgūtās teorētiskās zināšanas, izveidot mācībumetodisko
līdzekli/ programmu studenta izvēlētajā mācību priekšmetā.
Prasme veidot mācību metodiskos līdzekĜus.
Latviešu

KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
Prakses laikā students izstrādā savā mācību priekšmetā jaunu mācību programmu (ja ir nepieciešams) vai
izveido mācību metodisko līdzekli konkrētā mācību priekšmetā.
KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma

Apakštēma

Apjoms
stundās

Students izvēlas mācību priekšmetu, kurā veidos formu mācību
programmu vai mācību metodisko materiālu. Izstrādā izvēlēta darba
struktūru. Atbilstoši struktūrai izstrādā mācību programmu vai mācību
metodisko materiālu. Atsauci par šo darbu, dot prakses vietas kolēăi,
skolas administrācija. Prakses konferencē students iepazīstina ar savu
veikumu. (Materiāla prezentācija)

360

Studenta patstāvīgais darbs
Viss augstākminētais
Prasības KRP iegūšanai

-

Veids (lekcijas,
semināri, praktiskās
nodarbības,
laboratorijas darbi)

Apjoms stundās

prakses uzdevumu izpilde
darba pozitīvs novērtējums
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Mācību pamatliteratūra
Mācību papildliteratūra
Periodika, interneta resursi un citi
avoti
Kursa autors:
Kurss apstiprināts:
Katedras vadītājs:

Silvija Zaėe
Paraksta atšifrējums

20.03.2007.
Datums

Paraksts
Pedagoăijas katedra
Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr. Datums
Sēdes protokols Nr.6
29.03.2007.
Paraksts
Paraksta atšifrējums
Datums
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5. Par augstākās izglītības programmas
apgūšanu izsniedzamā diploma un tā
pielikuma paraugs

172

173

Ar valsts kvalifikācijas eksāmenu komisijas
XXXX. gada XX. mēneša lēmumu Nr.XXXX

VĀRDS UZVĀRDS
personas kods
ieguvis/-usi
PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJA

kvalifikāciju

PIRMĀ LĪMEĥA
ROFESIONĀLĀS AUGSTĀKĀS
IZGLĪTĪBAS

Iegūtā kvalifikācija atbilst
ceturtajam profesionālās kvalifikācijas līmenim
Z.v.
Rektors

Vārds Uzvārds

Valsts kvalifikācijas eksāmenu komisijas
priekšsēdētājs
Vārds Uzvārds

Sērija XX <X>
Nr.<0000>

Liepājā
XXXX.gada XX.mēnesī
Reăistrācijas Nr.
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Paraugs
LIEPĀJAS PEDAGOĂIJAS AKADĒMIJA
Reă.Nr.90000036859
Lielā ielā 14, Liepāja, LV-3401; Tālr.: 3423568,3423510; Fakss: (371) 3424223 ; e-pasts : lpa@lieppa.lv

Diploma pielikums ir izveidots saskaĦā ar modeli, kuru izstrādāja Eiropas Komisija, Eiropas Padome
un UNESCO/CEPES. Pielikuma mērėis ir sniegt pietiekamu, neatkarīgu informāciju, lai uzlabotu
starptautisko caurredzamību un kvalifikāciju (diplomu, grādu, sertifikātu, u.c.) atbilstīgu akadēmisko
un profesionālo atzīšanu. Pielikums sniedz aprakstu par atbilstošajā oriăinālajā kvalifikācijā minētās
personas veikto un sekmīgi paobeigto studiju būtību, līmeni, kontekstu, saturu un statusu. Diploma
pielikumā nedrīkst būt norādes par kvalifikācijas novērtējumu, norādījumi par tās ekvivalenci vai
ieteikumi tās atzīšanai. Informācija jāsniedz visās astoĦās sadaĜās. Ja kādā sadaĜā informācija netiek
sniegta, jāpaskaidro iemesls.

DIPLOMA PIELIKUMS (Diploma sērija

Nr.

)

1. ZIĥAS PAR KVALIFIKĀCIJAS ĪPAŠNIEKU
1.1 Uzvārds(-i): ………………
1.2 Vārds (-i): ………………..
1.3 Dzimšanas datums (datums/mēnesis/gads): ……………………
1.4 Studenta identifikācijas numurs vai personas kods: …………….
2. ZIĥAS PAR KVALIFIKĀCIJU
2.1 Kvalifikācijas nosaukums:

Profesionālās izglītības skolotājs
2.2 Galvenā(s) studiju joma(s) kvalifikācijas iegūšanai:

Skolotāju izglītība – pedagoăija, psiholoăija
2.3 Kvalifikāciju piešėīrušās iestādes nosaukums un statuss:

Liepājas Pedagoăijas akadēmija, valsts akreditēta (01.03.2001), valsts dibināta,
neuniversitātes tipa augstskola)
2.4 Studijas administrējošās iestādes nosaukums un statuss: tā pati, kas 2.3. punktā
2.5 Studiju un eksaminācijas valoda(-s): Latviešu

3. ZIĥAS PAR KVALIFIKĀCIJAS LĪMENI
3.1 Kvalifikācijas līmenis: Pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības diploms,

skat.6.1. punktu
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3.2 Oficiālais programmas garums:

2.5 gadi nepilna laika studiju, 80 Latvijas kredītpunkti, 120 ECTS kredītpunkti
3.3 UzĦemšanas prasības:

Vidējā izglītība
4. ZIĥAS PAR STUDIJU SATURU UN IEGŪTAJIEM REZULTĀTIEM
4.1 Studiju veids: Nepilna laika studijas
4.2 Programmas prasības:
apgūt zināšanas un prasmes pedagoăijā un psiholoăijā un prast saistīt mācību procesa
teorētisko un praktisko daĜu, teoriju un praktisko darbību nozarē, veidojot mūsdienīgu mācību
priekšmetu programmas un metodisko materiālu izstrādes; zināt un ievērot pedagoga
profesionālās ētikas normas; gūt zināšanas un prasmes izglītojamo sagatavošanā patstāvīgai
dzīvei demokrātiskā sabiedrībā; apzināt darba tirgus prasības, tās saistīt ar mācību
programmām, sadarboties ar darba devējiem profesionālajā jomā; students teorētiskās
zināšanas un savu darba pieredzi apkopo kvalifikācijas darba izstrādē.

4.3 Programmas sastāvdaĜas un personas iegūtais

novērtējums/atzīmes/kredītpunkti:

A DAěA (OBLIGĀTA)
Kredītpunkti
Valodas kultūra
2
Politoloăija
1
Bērna tiesību aizsardzība
1
Ievads socioloăijā
1
Latvijas vēsture
2
Estētika
1
Lietišėā etiėete
1
Izglītības kvalitāte
1
Ekonomikas teorijas pamati
2
Darba tiesiskās attiecības
1
Projektu vadīšana un izstrāde
2
UzĦēmējdarbības pamati
1
Vispārīgā pedagoăija
4
Didaktika
5
Pedagoăijas teoriju vēsture
2
Pedagoăisko pētījumu metodoloăija
1
Skolotāja darba ētika un etiėete
1
Aktualitātes pedagoăiskajā procesā
1
Audzināšanas teorija un metodika
1
Vispārīgā un personības psiholoăija
2
Saskarsmes un sociālās psiholoăijas pamati
2
Pedagoăiskā psiholoăija
2
Attīstības psiholoăija
2
Vadības psiholoăija
1
Konfliktoloăija
1
Informācijas tehnoloăijas
4
B DAěA (IEROBEŽOTA IZVĒLE)
Profesionālās izglītības sistēmas attīstība
3
Kursa nosaukums

ECTS kredīti
3
1.5
1.5
1.5
3
1.5
1.5
1.5
3
1.5
3
1.5
6
7.5
3
1.5
1.5
1.5
1.5
3
3
3
3
1.5
1.5
6

Vērtējums

4.5
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Profesionālās izglītības iestāde kā sociāla institūcija
1
Inovācijas profesionālās izglītības sistēmā
1
Mācību metodiskie līdzekĜi
1
Semestra darbs
1
Projekta darbs
4
PRAKSE
Prakse
16
VALSTS PĀRBAUDĪJUMI
Kvalifikācijas darbs
8

1.5
1.5
1.5
1.5
6
24
12

4.4 Atzīmju sistēma un norādījumi par atzīmju sadalījumu:
Atzīme (nozīme)
10 (izcili)
9 (teicami)
8 (Ĝoti labi)
7 (labi)
6 (gandrīz labi)
5 (viduvēji)
4 (gandrīz viduvēji)
3-1 (neapmieinoši)

Atzīmes īpatsvars šīs programmas
studentu vidū
%
%
%
%
%
%
%
%

Kvalifikācijas īpašnieka svērtā vidējā atzīme:
4.5 Kvalifikācijas klase: ’’Standarta’’
5. ZIĥAS PAR KVALIFIKĀCIJAS FUNKCIJU
5.1 Tiesības turpināt studijas:

Tiesības studēt 2.līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programmās
5.2 Profesionālais statuss:

Dod tiesības strādāt par profesionālās izglītības skolotāju
6. PAPILDINFORMĀCIJA
6.1 Papildinformācija:
Dotais diploma pielikums ir derīgs tikai kopā ar diplomu sērija

Nr.

Diploma pielikumu angĜu valodā izsniedz Liepājas Pedagoăijas akadēmija.
Liepājas Pedagoăijas akadēmijas pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programma ‘Profesionālās
izglītības skolotājs” ir akreditēta no
līdz

Papildinājums punktam 4.4.
kvalifikācijas īpašnieka svērto vidējo atzīmi rēėina kā: av=sum(a*f/sum(f), kur: av
- svērtā vidējā 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.
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Ceturtais kvalifikācijas līmenis
- teorētiskā un prakstiskā sagatavotība, kas dod iespēju veikt sarežăītu izpildītāja
darbu, kā arī organizēt un vadīt citu speciālistu darbu.
6.2 Papildinformācijas avoti:

7. PIELIKUMA APSTIPRINĀJUMS
7.1 Datums:
7.2 Paraksts un tā atšifrējums: ____________________ Vārds, Uzvārds
7.3 Parakstītāja ieĦemamais amats: Liepājas Pedagoăijas akadēmijas rektors
7.4 Zīmogs vai spiedogs:
8. ZIĥAS PAR AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS SISTĒMU VALSTĪ

Skat. nākamās divas lappuses
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6. Studiju programmas„Profesionālās
izglītības skolotājs” tipveida plāns
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Nr.

Studiju kursa nosaukums

KRP

Nepilna laika
neklātienes studijas
1.
2.
3.

Pārbaudes forma
Ieskaite

Mācību spēks

Eksāmens

Obligātie studiju kursi
A daĜa
1.
2.
3.
4.
5.

Vispārizglītojošie studiju kursi
Valodas kultūra
Politoloăija
Bērna tiesību aizsardzība
Ievads socioloăijā
Latvijas vēsture

6.

Estētika

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Lietišėā etiėete
Izglītības kvalitāte
Ekonomikas teorijas pamati
Darba tiesiskās attiecības
Projektu vadīšana un izstrāde

1.
1.
1.
1.

UzĦēmējdarbības pamati

2
1
1
1
2
1
1
1
2
1
2
1

13.
14.

Nozares teorētiskie pamatkursi
Vispārīgā pedagoăija
Didaktika

4
5

1.
1

15.
16.
17.
18.

Pedagoăijas teoriju vēsture
Pedagoăisko pētījumu metodoloăija
Skolotāja darba ētika un etiėete
Aktualitātes pedagoăiskajā procesā

2
1
1
1

1.
1.
1.
1.

2.

2.
2.
2.
2.
1.
1.

I; I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

2.
2.

I

2.
2.

I
I

E

E
E
E

I
I
I

Mg.philol Sandra OkuĦeva
Mg.paed. Ārijs Orlovskis
Dr.paed.Silvija Zaėe
Vija Kriėe
Rihards Rubīns
Rihards Rubīns
Mg.paed. Agrita Jankina
Dr.math. Kārlis Dobelis
Mg.oec.Diāna Līduma
Mg.jur.Iveta Tumaščika
Mg.paed. Uldis DrišĜuks
Mg.oec.Diāna Līduma

Mg.paed.Rita Ozola
Mg.paed.Rita Ozola,
Mg.paed.ĥ.Petrauska
Dr.paed.Silvija Zaėe
Dr.paed. Alīda Samuseviča
Mg.paed.Rita Ozola
Mg.philol. Vineta TrumsiĦa
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19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

34.

Audzināšanas teorija un metodika
Vispārīgā un personības psiholoăija
Saskarsmes un sociālās psiholoăijas
pamati
Pedagoăiskā psiholoăija
Attīstības psiholoăija
Vadības psiholoăija
Konfliktoloăija
Informācijas tehnoloăijas kursi
Informācijas tehnoloăijas
Ierobežotās izvēles kursi
B daĜa
Nozares profesionālās specializācijas
kursi
Profesionālās izglītības sistēmas attīstība
Profesionālās izglītības iestāde kā sociāla
institūcija
Inovācijas profesionālās izglītības sistēmā
Mācību metodiskie līdzekĜi
Semestra darbs
Projekta darbs
Prakse

Prakse
Valsts pārbaudījumi
Kvalifikācijas darbs

1
2
2

2.

2
2
1
1

1.

4

3
1

E
I

Dr.paed. Anita Līdaka
Mg.psych. Vija Zēlerte
Mg.psych. Vija Zēlerte
Mg.psych. Vija Zēlerte
Mg.psych. Vija Zēlerte
Mg.psych. Vija Zēlerte
Dr.paed. Alīda Samuseviča

2.
2.
2.

I
I

1.

2.

I

E

Mg.paed.Dina Barute;
Mg.paed.Ilva Magazeina

1.

2.
2.

I
I

E

Dr.paed.Silvija Zaėe
Dr.paed. Rita UkstiĦa

2.
2.

I
I
I

1
1
1
4

1.
1.

16

1.,

8

I
I

1.
1.

E

E

Mg.paed. Gunārs Krusts
Dr.paed.Silvija Zaėe
Dr.paed.Silvija Zaėe
Dr.paed.Silvija Zaėe

3.

E

Dr.paed.Silvija Zaėe

3.

E

Valsts komisija
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7. Studiju satura un realizācijas apraksts
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7.1. UzĦemšanas nosacījumi
Vidējā izglītība
7.2. UzĦemšanas prasības
Pamatprasības:
- centralizētie eksāmeni (latviešu valoda un literatūra, svešvaloda);
- personas, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004.gadam, kā arī personas,
kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs, vai personas ar īpašām vajadzībām,
CE vietā var iesniegt vidējās izglītības dokumentā norādītos rezultātuslatviešu valodā un literatūrā /gada vidējā atzīme/ vai valsts valodā /gada
atzīme/, pirmajā svešvalodā /gada atzīme/.
Citi papildinājumi nosacījumi:
- profilējošie priekšmeti (latviešu valoda; literatūra). Profilējošos priekšmetos
zināšanu vērtējums nav zemāks par ‘4”desmit ballu sistēmā.
- konkursa gadījumā, ja iepriekš norādīto CE vai vidējās izglītības dokumenta
rezultātu norādītajos mācību priekšmetos vērtējumu summa ir vienāda, tiek
Ħemta vērā izglītības dokumenta vidējā atzīme visos priekšmetos.
7.3. Studiju ilgums – 2,5 gadi
7.4. Programmas apjoms- 80 KRP
7.5. Programmas struktūra
Studiju kursi

Prakse

Vispārizglītojošie

Nozares

Informācijas

Nozares

studiju kursi

teorētiskie

tehnoloăijas

profesionālās

pamatkursi

kursi

specializācijas

Valsts
pārbaudījumi

kursi
A daĜa
16 KRP

25

B daĜa
4KRP

11 KRP

B daĜa
16 KRP

B daĜa
8 KRP

KOPĀ 80 KRP

7.6. Iegūstamais profesionālais grāds un/vai kvalifikācija – ceturtais kvalifikācijas
līmenis; kvalifikācija- Profesionālās izglītības skolotājs
7.7. Iegūstamais augstākās izglītības diploms - apgūstot pilnu programmu (80
KRP), studējot 2,5 gadus students absolvējot saĦem

diplomu par pirmā līmeĦa

profesionālo augstāko izglītību, kas apliecina arī iegūto ceturto profesionālās
kvalifikācijas līmeni.
7.8. Prasības profesionālā grāda un kvalifikācijas ieguvei apgūt zināšanas un prasmes pedagoăijā un psiholoăijā un prast saistīt mācību procesa
teorētisko un praktisko daĜu, teoriju un praktisko darbību nozarē, veidojot mūsdienīgu
mācību priekšmetu programmas un metodisko materiālu izstrādes; zināt un ievērot
pedagoga
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profesionālās ētikas normas; gūt zināšanas un prasmes izglītojamo sagatavošanā
patstāvīgai dzīvei demokrātiskā sabiedrībā; apzināt darba tirgus prasības, tās saistīt ar
mācību programmām, sadarboties ar darba devējiem profesionālajā jomā; students
teorētiskās zināšanas un savu darba pieredzi apkopo kvalifikācijas darba izstrādē

7.9. Studiju forma nepilna laika neklātienes studijas.

7.10. Darbības formas

- studiju programmas kursu apguves pamatformas – lekcijas, semināri, praktiskās
nodarbības, uzrakstītas un izdotas grāmatas (palīglīdzeklis mācībās), teorijas
vizualizācijai izmanto TV u.c. metodes.
Studentu patstāvīgais darbs tiek organizēts•

Konsultācija par patstāvīgā darba veikšanu;

•

Patstāvīgā darba rezultātu pārbaudes sesijās;

•

Patstāvīgā darba rezultātu analīze, novērtējums

7.11. Pārbaudījuma formas

1. Ieskaite
2. Eksāmens

7.12. Programmu īstenošanā iesaistīto struktūrvienību (katedru, profesoru
grupu, laboratoriju, institūtu u.c.) uzskaitījums, norādot to uzdevumus
konkrētās programmas īstenošanā

Programmas īstenošanā iesaistītas LPA katedras
-

Pedagoăijas un Psiholoăijas katedru docētāji organizē 17 studiju kursu apguvi
(56,7%);

-

Matemātikas un informātikas katedras docētāji nodrošina studentiem tādus
studiju kursus kā Informācijas tehnoloăijas, Izglītības kvalitāte un didaktikas
kursa daĜu;
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-

Pārējo studiju kursu apguvi nodrošina VadībzinātĦu, Mākslas un dizaina,
Sociālo zinātĦu, Literatūras katedru mācībspēki;

-

Ir noslēgts līgums ar Vēsturnieku, skolotāju, kultūras darbinieku R.Rubīnu par
2 kursu ‘Latvijas vēsture” un „Estētika” vadīšanu.

-

Otrs līgums tiek noslēgts ar IZM Profesionālās izglītības un attīstības
departamenta direktoru Mg.paed. G.Krustu, lasa kursu „Inovācijas
profesionālās izglītības sistēmā”;

-

LPA juriste Iveta Tumaščika Mg.iur., lasa kursu „Darba tiesiskās attiecības”.

7.13. Palīgpersonāla raksturojums, norādot tā uzdevumus

Pieaugušo izglītības nodaĜas studiju lietvedes uzdevums ir:
•

sakārtot ar studiju procesu saistīto dokumentāciju;

•

sniegt informāciju studējošiem par studiju procesa noris;.

•

piedalīties studiju programmas akreditēšanas dokumentu sagatavošanā.

7.14. Materiālās bāzes raksturojums

Studiju programma tiek realizēta LPA. Tās rīcībā ir nepieciešamais: bibliotēka un tās
fondi. Bibliotēkā ir brīvpieejas lasītava un datorlasītava, datorizēts abonements,
elektroniskais bibliotēkas katalogs strādā integrētajā sistēmā ALISE. Bibliotēka abonē
datu bāzes LURSOFT, LETA, NAIS BSCO, Letonika u.c. Uzsākot studijas, students
tiek iepazīstināts ar darba iespējām bibliotēkā. Patstāvīgās studijās nodrošināta iespēja
strādāt ar dažādiem katalogiem un datu bāzēm CD-ROM formātā (piem., „Unesco
Key data on Education”, „Enciklopedia Britannica”, „Neue Medien”, „Informācijas
tehnoloăijas un to izmantošana”, „Iespējamie līgumu paraugi”, „E-birojs”).
Akadēmijā ir vairāk kā 150 informāciju tehnoloăiju, kas ir pietiekoši pašreizējam
studējošo skaitam. Par jaunumiem var uzzināt, sekojot LPA bibliotēkas ikmēneša
informatīvajam biĜetenam „Lasonis” akadēmijas mājas lapā www.lieppa.lv. Docētāju
rīcībā ir kodoskopi, videomagnetafoni, TV. Pakāpeniski tiek veidots literatūras
kopums par profesionālo izglītības sistēmu.
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7.15. Programmas izmaksas

Nepilna laika
Studiju programmas izmaksas vienam maksas vietā studējošam
Nepilna laika studiju 1. līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas
par maksu studējošam izmaksas 2007./2008. studiju gadam aprēėinātas saskaĦā ar LR
MK 12.12.2006. noteikumiem Nr.994 „Kārtība, kādā augstskolas tiek finansētas no
valsts budžeta līdzekĜiem”.
Is = Tb . ki . ¾ + 6,0
kur
Is - studiju programmas izmaksas (Ls) vienam maksas vietā studējošam;
Tb – studiju vietas bāzes izmaksas (2007. gadā 1057,33 Ls; 2008. gadā 1267,20 Ls);
ki – attiecīgās izglītības tematiskās jomas studiju izmaksu koeficents (IZM noteiktā
koeficenta vērtība skolotāju izglītības un izglītības zinātnes jomā 2007. gadā 1,310;
2008. gadā 1,418);
¾ - studiju izmaksu koeficenta vērtība nepilna laika studijās;
6,0 – sporta, kultūras izmaksas (Ls) uz vienu studiju vietu gadā.
1267,20
 1057,33
 3
Is = 
⋅ 4 ⋅ 1,310 +
⋅ 8 ⋅ 1,418  ⋅ + 6,0 = 1250,72 (Ls/studentu)
12
 12
 4
Studiju programmai 2007. / 2008. studiju gadam noteiktā studiju maksa nepilna laika
studijās ir 560 Ls/gadā. Studiju maksa noteikta, ievērojot Liepājas Pedagoăijas
akadēmijas Senāta lēmumu par „Studiju maksas noteikšanas principiem LPA”, kas
apstiprināts 2007.gada 26. februārī.
Lai studiju maksa tuvotos studiju programmas faktiskajām izmaksām, katru gadu 1.
kursā studējošajiem studiju maksa tiks palielināta atbilstoši Liepājas Pedagoăijas
akadēmijas Senāta lēmumam par „Studiju maksas noteikšanas principiem LPA”, kas
apstiprināts 2007.gada 26. februārī.

PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJS
Nepilna laika
Studiju programmas izmaksas vienam maksas vietā studējošam
Nepilna laika studiju 1. līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas
par maksu studējošam izmaksas 2008./2009. studiju gadam aprēėinātas saskaĦā ar LR
MK 12.12.2006. noteikumiem Nr.994 „Kārtība, kādā augstskolas tiek finansētas no
valsts budžeta līdzekĜiem”.
Is = Tb . ki . ¾ + 6,0
kur
Is - studiju programmas izmaksas (Ls) vienam maksas vietā studējošam;
Tb – studiju vietas bāzes izmaksas (2008. gadā 1267,20 Ls);
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ki – attiecīgās izglītības tematiskās jomas studiju izmaksu koeficents (IZM noteiktā
koeficenta vērtība skolotāju izglītības un izglītības zinātnes jomā 2008. gadā 1,418);
¾ - studiju izmaksu koeficenta vērtība nepilna laika studijās;
6,0 – sporta, kultūras izmaksas (Ls) uz vienu studiju vietu gadā.
Is = 1267,20 ⋅ 1,418 ⋅

3
+ 6,0 = 1353,67 (Ls/studentu)
4

Studiju programmai 2008. / 2009. studiju gadam noteiktā studiju maksa nepilna laika
studijās ir 640 Ls/gadā. Studiju maksa noteikta, ievērojot Liepājas Pedagoăijas
akadēmijas Senāta lēmumu par „Studiju maksas noteikšanas principiem LPA”, kas
apstiprināts 2007.gada 26. februārī un Liepājas Pedagoăijas akadēmijas Senāta
lēmumu „Par studiju maksu un maksas pakalpojumu noteikšanu 2008./2009. studiju
gadam”, kas apstiprināts 2008.gada 25. februārī.
Lai studiju maksa tuvotos studiju programmas faktiskajām izmaksām, katru gadu 1.
kursā studējošajiem studiju maksa tiks palielināta atbilstoši Liepājas Pedagoăijas
akadēmijas Senāta lēmumam „Par studiju maksu un maksas pakalpojumu noteikšanu
2008./2009. studiju gadam”, kas apstiprināts 2008.gada 25. februārī.
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8. Citi studiju programmu raksturojošie
dokumenti
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8.1. Studiju programmas akreditācijas lapa
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8.2. Studējošo iespējas turpināt studijas citā studiju programmā vai

augstskolā (sadarbības līgums ar Latvijas Lauksaimniecības Universitāti,
studiju programmu Profesionālās izglītības skolotājs)
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8.3. Apliecinājums studējošo prakses nodrošināšanai
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