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                                                                 pilna laika studijas 
 
Prasības, sākot studiju programmas 
apguvi:                                                     vidējā izglītība 
 
Iegūstamais grāds:                                    sociālo zinātĦu bakalaura grāds politikas     
                                                                 zinātnē    
 
Augstākās izglītības iestādes nosaukums: Rīgas StradiĦa universitāte (RSU) 
 

Pilnvarotā persona: Mg.Pol.sc., Mg.geogr. Jānis Tomels, Rīgas StradiĦa universitātes 
Eiropas studiju fakultātes Politikas zinātnes katedras lektors un studiju programmas 
„Starptautiskās attiecības – Eiropas studijas”  vadītājs.             
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 līdz 2010.gada 31.decembrim 

 



7 
 

1. Bakalaura programmas „Starptautiskās attiecības - Eiropas 
studijas” mērėi un uzdevumi. 

 

Eiropas studiju fakultātes bakalaura programmas Starptautisko attiecību-Eiropas 
studiju programmas mērėis ir gatavot bakalaura līmenim atbilstošus, izglītotus valsts 
un pašvaldību iestāžu darbiniekus, kuru zināšanas atbilst Eiropas Savienībā 
pastāvošajiem kritērijiem, kuri ir apguvuši politikas zinātnes un starptautisko attiecību 
pamatus, kā arī ir sagatavoti tālākām studijām maăistratūrā. 

Starptautisko attiecību-Eiropas studiju programmas uzdevumi ir: 

• Sniegt studentiem vispusīgas zināšanas par starptautiskajiem procesiem Latvijā un 
pasaulē, par vēstures, ekonomikas un citu zinātĦu lomu un nozīmi politikas 
teorijas attīstībā Latvijā un citās Eiropas valstīs, spēju empīriskajiem politiskajiem 
procesiem un norisēm pieiet analītiski un mūsdienīgi, kā arī veidot studentos 
politikas analīzes prasmes un iemaĦas, nodrošināt iespēju iegūt augsti kvalificētu 
un konkurētspējīgu izglītību politikas zinātnes bakalaura programmā; 

 
• Nodrošināt iespēju specializēties un padziĜināti pētīt kādu starptautisko attiecību 

zinātnes virzienu;  
 
• Iemācīt veikt patstāvīgus pētījumus, strādāt komandā, sagatavot pētījumu 

atskaites, rakstus presē par pētījumu rezultātiem;  
 
• Pilnīgot studentu iemaĦas adekvātu politisko procesu un parādību pētniecības 

metožu izvēlē; 
 
• Stimulēt studentu motivāciju patstāvīgu pētījumu veikšanā un pētījumu rezultātu 

izmantošanu praksē; 
 
• Sagatavot studentus darbam starptautiskajās, Eiropas Savienības un valsts 

pārvaldes institūcijās – likumdevējvaras un izpildvaras struktūrās, darbam citās 
politiskajās institūcijās: partijās, pašvaldībās, kā arī medijos un pētnieciskajās 
firmās un fondos, kā arī nevalstiskajās organizācijās. 

2. Bakalaura programmas „Starptautiskās attiecības - Eiropas 
studijas” strukt ūra. 

 

Programmas pamata priekšmeti aptver politikas un starptautisko attiecību teoriju, 
pētnieciskās metodes un Eiropas studijas. Bez tam studentiem ir iespēja iepazīties ar 
starptautisko politisko ekonomiku, drošības studijām, ārpolitikas analīzi, 
globalizācijas jautājumiem u. c. Ārpus tā studentiem tiek regulāri (janvāra mēnesī) 
piedāvāti izvēles kursi, kuru laikā iespējams semināru tipa nodarbībās padziĜināti 
apgūt atsevišėus politikas zinātnes aspektus ārvalstu docētāju un profesoru vadībā, par 
piedalīšanos kuros iespējams iegūt zināmu kredītpunktu skaitu (divus par kursu). 
Šādos izvēles kursos iespējams mācīties dažādu fakultātes specialitāšu studentiem. 
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Bez tam studentiem vieslekcijas regulāri (divas katrā semestrī, 10 visā studiju 
programmā) sniedz Latvijas valsts ierēdĦi vai sabiedrībā zināmas personas, dažādu 
Saeimā pārstāvēto politisko spēku pārstāvji, ārzemju zinātnieki un politiėi. 
2009./2010. akadēmiskajā gadā Eiropas Studiju fakultātē vieslekcijas lasīja NATO 
Publiskās diplomātijas nodaĜas Baltijas valstu programmas koordinatore Neringa 
Vaisbrode, Krievijas eksperte, Eiropas drošības centra (Maskavā) direktore Tatjana 
ParhaĜina un Ukrainas politikas eksperts, Jamestown Foundation vecākais pētnieks 
Viktors Sokors, Starptautiskā Renesanses fonda izpilddirektors un eksperts par 
Ukrainas iekšpolitiku un pilsoniskās sabiedrības veidošanās jautājumiem JevgēĦijs 
Bistrickis, civilais eksperts konfliktu un pēckonfliktu misijās Pēteris Veits, kurš pats 
savulaik bija piedalījies misijā Afganistānā, Ėīnas Tautas Republikas vēstnieks 
Latvijā Čens VeĦdzju un politiskā PR speciālists Jurăis Liepnieks. 
23.martā RSU notika publiskā diskusija "CeĜā uz NATO jauno stratēăisko 
koncepciju”, kuru vadīja Latvijas Institūta direktors Ojārs KalniĦš un kurā piedalījās 
Daina Bleiere, Toms Rostoks, Aivis Ronis, vēstniece Marī Žervē-Vidrikēra no 
Kanādas un vēstnieks Hanss Frīdrihs fon Plocs no Vācijas. 

 

ěoti būtiskas sekmīgai apmācības kursa iziešanai ir svešvalodu zināšanas un 
zināšanas informātikā. 1. studiju gadā studenti īpašā mācību kursā būtiski papildina 
savas zināšanas angĜu valodā, apgūstot specialitātei nepieciešamo terminoloăiju, 
latviešu valodā. Visi studentu patstāvīgie darbi ir noformējami datorsalikumā. SaziĦa 
starp mācībspēkiem un studentiem iespējama ar elektroniskā pasta starpniecību. 2. un 
3. studiju gadā studenti apgūst arī vācu vai franču vai spāĦu valodu, kas būtiski Ĝauj 
paplašināt viĦu spēju orientēties zinātniskajā literatūrā, paaugstina profesionālo līmeni 
nākamajā specialitātē un ievērojami paplašina viĦu redzesloku kopumā. 

 

Studiju procesā (2. studiju gadā) studentiem ir iespēja nostiprināt iegūtās teorētiskās 
zināšanas un apgūt noteiktas prasmes un iemaĦas mācību praksē – internatūrā. Tā tiek 
organizēta atbilstoši mācību programmai dažādās valsts un pašvaldību iestādēs pēc 
savstarpējas vienošanās ar to vadību. Labākie studenti tiek sūtīti praksē uz Ārlietu 
ministriju, ar kuru fakultātei ir ilgtermiĦa līgums par prakšu vietu organizēšanu.  
Praksē students izpilda iestādes vai organizācijas vadības viĦam dotos uzdevumus, 
aizpilda prakses dienasgrāmatu, gatavo attiecīgu dokumentāciju un raksta atskaiti par 
praksi. Prakses vērtējumu dod attiecīgās institūcijas vai organizācijas pārstāvis, bet 
ieskaiti par praksi – īpaši izveidota komisija. 2009./2010.akadēmiskajā gadā 
studentiem bija iespēja iziet praksi strādājot NATO Parlamentārās asamblejas sesijā 
Rīgā, par ko katrs praksē iesaistītais students saĦēma Saeimas priekšsēdētāja Gundara 
Daudzes personiski parakstītu pateicības rakstu. 
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3. Studiju programmas realizācija. 
 

Izmantotās studiju formas. Starptautisko attiecību - Eiropas studiju programma 
paredzēta 3 gadu pilna laika studējošajiem dienas nodaĜā un tā ir sagatavota, ievērojot 
mācību priekšmetu pēctecību, patstāvīgā darba nozīmi, zināšanu un prasmju vērtēšanā 
ieviestu sistemātiskumu. Starptautisko attiecību - Eiropas studiju programmā uzsvars 
tiek likts uz zināšanu ieguvi, kas tiek realizēta arī ar kursa darbu, bakalaura darbu, 
praktisko nodarbību un mācību prakšu starpniecību. Mācību process programmā ir 
organizēts pēc moduĜu principa līdzīgi kā daudzās Skandināvijas un Lielbritānijas 
augstskolās. 

Tas nozīmē, ka studenti vienlaicīgi apgūst tikai trīs profilējošos mācību priekšmetus, 
kuros tiek kārtoti eksāmeni un iegūti kredītpunkti, un viens neprofilējošais priekšmets, 
kurā jāiegūst tikai ieskaite un, kas kredītpunktus nedod. Semestrī students apgūst 
kopumā piecus obligātos kursus. Divi no kursiem ilgst 12 nedēĜas, pārējie trīs – katrs 
piecas nedēĜas. Katra akadēmiskā kursa ietvaros studentiem ir jāizlasa un jāizvērtē ne 
mazāk kā 800–1000 lappušu zinātniska teksta. Kursa noslēgumā katram studentam ir 
jākārto rakstisks eksāmens un jāiesniedz individuāls pētnieciskais darbs - referāts, 
kurā tiek demonstrētas kursā apgūtās zināšanas, kā arī spēja saistīt tās ar agrāk 
gūtajām prasmēm, iemaĦām un zināšanām. Katrā kursā ir četras obligātās semināra 
nodarbības, kurās studentu zināšanas tiek testētas, bet galvenais uzsvars tiek likts uz 
studentu prasmi paust savu argumentētu, patstāvīgu viedokli un prasmi to publiski 
aizstāvēt. 

Katram akadēmiskajam kursam tiek izstrādāts detalizēts kursa apraksts, kurā sniegta 
sīka informācija par nodarbību tematiem, pasniedzēja prasībām, obligāto literatūru, 
sankcijām uzdevumu neizpildīšanas gadījumā. Šādas informācijas pieejamība Ĝauj 
studentiem pilnvērtīgāk plānot savu laiku un izprast katra lekciju kursa ievirzi un tajā 
izvirzītajām prasībām. Minētais nosacījums Ĝauj būtiski veicināt pasniedzēju un 
studentu savstarpējo kontaktu. To sekmē arī regulāra patstāvīgo un pētniecisko darbu 
izvērtēšana un apspriešana ar studentiem – to autoriem, kursa darbu recenzēšana un 
publiska aizstāvēšana, konsultācijas, kā arī studentu aptaujas par mācību priekšmeta 
pasniegšanas kvalitāti un nodarbību norisi.Tabula Nr.1 

A un B un C kategorijas priekšmetu īpatsvars - kredītpunkti un priekšmetu 
daudzums 

Kredītpunkti Priekšmeti 
 Skaits % Skaits % 

A daĜa 60 50 20 58 
B daĜa 36 30 11 40 
C daĜa 4 3,3 2 2 
Bakalaura darbs 20 16,3   
Kopā 120 100 33 100 
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Mācības bakalaura programmā "Eiropas Studijas un starptautiskās attiecības" notiek 
triju gadu garumā tikai pilna laika studijās. Līdz 2006./2007. akad. g. mācības 
norisinājās četru gadu garumā, bet saskaĦā ar RSU Senāta 2006.gada 18. aprīĜa sēdes 
lēmumu par izmaiĦām ESF realizējamajās akadēmiskajās bakalaura studiju 
programmās studiju garums tika mainīts uz trim gadiem. Mācību laikā studentiem 
jānokārto eksāmeni, jāsaĦem ieskaite par praksi, kā arī jāaizstāv noslēguma darbs 1. 
studiju gadā un kursa darbs 2. studiju gadā, jāsaĦem ieskaites svešvalodās un 
jāuzraksta un veiksmīgi jāaizstāv bakalaura darbs, kopā iegūstot 120 kredītpunktus. 
Veicot šīs izmaiĦas tika ievērota Latvijas normatīvo aktu prasība, ka kontaktstundu 
skaits nedrīkst pārsniegt 50% no kopējā stundu skaita. 

Par vienu moduli (80 stundas, no tām 20 – 24 kontaktstundas un 58 – 60 patstāvīgā 
darba stundas) students 1. un 2.studiju gadā saĦem 3 kredītpunktus (A kursi). Par 
vienu moduli B kategorijas kursos studenti saĦem 3 (3.studiju gadā – 3 kredītpunktus, 
jo studenti daĜu laika velta kursa darba izstrādei, tādējādi saglabājas kopējā slodze). 
Par vienu moduli C tipa kursos studenti saĦem 2 kredītpunktus.  

Par galveno moduĜu mācību sistēmas priekšrocību jāatzīmē eksāmenus katra moduĜa 
beigās. Sesijas mācību pusgada beigās ir neefektīvs zināšanu pārbaudes veids, jo 
studenti mācās tikai divas reizes mācību gadā. Mācoties pēc moduĜu sistēmas tāda 
situācija nav iespējama, jo studentiem ir jāmācās visu laiku. Bez tam studenti ātri 
pierod sistemātiski kārtot eksāmenus. Tas novērš lielo stresu, kas rodas sesiju laikā. 
Mācoties pēc moduĜu sistēmas, katram apgūstamajam kursam var veltīt pilnīgu 
uzmanību un tas tiek apgūts intensīvi. Šāda sistēma nodrošina mācību vielas pilnīgāku 
un kvalitatīvāku apguvi. 

ModuĜu mācību sistēma tiek uzskatīta par efektīvu arī tāpēc, ka ir skaidra mācību 
vielas apguves struktūra un izvirzītās prasības (kursu aprakstus studenti saĦem kursa 
sākumā), tas pieradina studentus mācīties sistemātiski uz katru nodarbību. Līdz ar to 
mācību process norit vienmērīgi, nevis lēcienveidīgi. Sistemātiski mācoties, viĦi 
pierod pie disciplīnas apgūt visu pakāpeniski un pēc kārtas, bez tam jaunās vielas 
apguve lielā mērā notiek patstāvīgi. 

Kā svarīgu ieguvumu jāatzīmē iespēju ātri apgūt mācību vielu, tādējādi kursi netiek 
mākslīgi pagarināti, apgūstamā viela ir koncentrēta un to ir iespējams viegli 
savstarpēji sasaistīt. Katru sesto nedēĜu ir iespējams sākt jaunu vielu, tas nodrošina 
pastāvīgu studenta ieinteresētību apgūstamajā priekšmetā un nepadara mācību procesu 
par rutīnu. Bez tam moduĜu sistēma kā likums ir nepieciešama ārzemju pasniedzēju 
piesaistīšanai, jo ārzemju pasniedzējus ir iespējams piesaistīt uz īsu laiku (2–5 
nedēĜām). 

Kā moduĜu sistēmas trūkumus jāatzīmē mācību procesa lielo intensitāti un laika 
trūkumu. Dažkārt studenti mācību kursa novērtējumā min, ka atsevišėu kursu apguvei 
viens modulis ir par īsu, ne viss tiek apgūts pilnībā, kaut kas tiek sasteigts. Kā mīnuss 
tiek minēts arī tas, ka liels materiāla daudzums ir jāapgūst īsā laika periodā. 
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Vairākkārt kursu novērtējumos tiek minēts, ka neapmeklēšanas gadījumā, piemēram, 
slimošanas dēĜ, ir grūti atgūt nokavēto. 

 
Attiecība starp kontaktnodarbībām un studentu patstāvīgo darbu. 
Kontaktnodarbības (lekcijas, semināri un 5 konsultācijas 45 minūšu garumā) 
studentiem 80 stundas garajā A tipa kursā aptver 27 stundas (33,7% no kursā 
paredzētā laika), pārējā laikā studenti strādā patstāvīgi. Tādējādi uzsvars apmācības 
procesā tiek likts uz studentu patstāvīgo un pētniecisko darbu, kas ne vien nostiprina 
iegūtās zināšanas, bet arī veicina daudzu nozīmīgu prasmju un iemaĦu veidošanos. 

 
Studiju plāns. BoloĦas procesa ietvaros Starptautisko attiecību - Eiropas studiju 
programma ir pilnībā pārgājusi uz 3-gadīgu bakalaura apmācību programmu. Šādi, 
sekojot Eiropas Savienības un lielāko Latvijas universitāšu sociālo studiju fakultāšu 
praksei, tiek uzsvērta studiju programmu loăiska pāreja 3+2 formātā. Tādejādi, mēs 3-
gadīgās programmas beidzējus iedrošinām turpināt studijas mūsu maăistra studiju 
programmā. Kredītpunktu piešėiršana 3-gadīgajā programmā A, B un C kursos 
saglabājas iepriekšējā, vienīgi 3-gadīgās programmas kopējais kredītpunktu skaits ir 
samazināts no 140 un 120.  

 
Akadēmiskajā bakalaura studiju programmā „Starptautisk ās attiecības – 

Eiropas studijas”  

IEGŪSTAMĀS KOMPETENCES 

Starptautisko attiecību 
joma/līmeĦi 

Attīstītas kompetences Studiju kursi 

Teorētiskais skatījums 
starptautiskajās 
attiecībās 

Analītiska un 
konceptuāla domāšana 
Analīze 
Kritiska domāšana 

- Ievads politikas teorijā 
- Ievads salīdzinošajā politikā 
- Starptautiskā politika: 
pamatteorijas un koncepcijas 
- Ārpolitikas analīze 
- Mūsdienu politikas teorijas 
- Starptautiskā drošība: teorijas, 
koncepcijas un jautājumi 
- Lēmumu pieĦemšana 
ārpolitikā 

Starptautiskā tiesiskā 
vide 

Analīze un sintēze 
Lojalitāte 
Kritiska domāšana 

- Ievads demokrātijas teorijā 
- Vispārīgā tiesību teorija 
- Starptautiskās institūcijas 
- Starptautiskās attiecības un 
cilvēktiesības 
- Eiropas tiesības 
- Austrumu un “Rietumu” 
dimensija mūsdienu politiskajā 
diskursā 

Starptautiskā 
ekonomika 

Analīze un sintēze 
Kritiska domāšana 

- Starptautiskā politiskā 
ekonomika 
- Globalizācija 
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Latvija un Eiropa  Analītiska un 
konceptuāla domāšana 
Analīze 
Kritiska domāšana 

- Eiropas politiskā vēsture 
- Ievads Latvijas politikā 
- Latvijas politiskā vēsture 
- Salīdzinošā Eiropas politika 
- ES politika, ekonomika un 
konstitūcija 
- Etniskais faktors starpvalstu 
attiecībās 
- Centrālās un Austrumeiropas 
valstu integrācija Eiropas un 
Eiroatlantiskajās struktūrās 
- Eiropas politiskā kultūra 
 

Pētniecības metodes Iniciatīva 
Līderība  
Komunikācija 
Komandas darbs un 
sadarbība 
Ietekmēšanas spēja 
Spēja atrast un izmantot 
informāciju 

- Ievads studijās un specialitātē 
- Politisko pētījumu metodes 
- Studiju darbs 
- Kursa darbs 
- Bakalaura darbs 

 
 

 
4. Ar studiju programmu saistītā pētnieciskā darbība. 

 

Akadēmiskā personāla pētnieciskais darbs. Pētnieciskā un studiju darba 
mijiedarb ība. Visi akadēmiskā personāla locekĜi regulāri piedalās zinātniskos 
pētījumos dažādās zinātnes nozarēs. ViĦu zinātniskajās aktivitātēs ietilpst dalība 
konferencēs un semināros kā RSU, tā arī Latvijā un dažādās pasaules valstīs, 
zinātnisku rakstu publicēšana Latvijā un ārzemēs (arī starptautiski citējamos 
izdevumos), interviju sniegšana un komentāri par politiskām norisēm un procesiem 
Latvijā un Eiropā masu medijos. Katedras vadītāja Dr. hist. I. Kreituse un doc. D. 
Bleiere nodarbojas ar zinātniski pētniecisko darbu Valsts prezidenta Vēstures 
komisijas ietvaros. Katedras pasniedzēji iesaistās arī aktuālo politikas jautājumu 
komentāros un diskusijās Latvijas plašsaziĦas līdzekĜos. Visi pasniedzēji pārzina 
angĜu valodu, kura viĦiem galēji nepieciešama darbā Eiropas studiju fakultātē. No 
deviĦiem štata pasniedzējiem pieciem ir doktora grāds un četri mācās doktorantūrā, 
līdz ar to manāmi uzlabojot katedras pasniedzēju zinātnisko kvalifikāciju.  

Štata pasniedzēji regulāri veic zinātnisko darbu dažādās politikas un ar to 
saistītās jomās. Jomas, kuras strādā Politikas zinātnes katedras štata pasniedzēji: 

• Integrācijas ES ietekme uz demokrātijas konsolidāciju un valsts kapacitāti Latvijā 
(Dr. Ilga Kreituse, Mag. pol. sc. Veiko Spolītis); 

• CeĜš no totalitārisma uz demokrātiju: Latvijas pieredze (Dr. Ilga Kreituse); 
• Austrumu un Centrālās Eiropas valstu attīstība (Dr. Daina Bleiere, Mag.pol.sc. 

Veiko Spolītis); 
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• Turcijas un ES attiecības (Mag.pol.sc. Veiko Spolītis) 
• Krievijas ārpolitiskie virzieni un ES jaunā KaimiĦu politika (Dr. Andris Sprūds); 
• Eiropas kopējā enerăētikas politika un ES attiecības ar Krieviju (Dr. Andris 

Sprūds) 
• Globalizācija un Eiropas Savienības un LatīĦamerikas valstu attiecības (Mag. oec. 

Jānis BērziĦš) 
• Eiropas politiskās partijas, etniskie jautājumi paplašinātajā Eiropā (Mag. Pol.sc. 

Jānis Tomels). 
 

Pētnieciskais darbs ir lielā mērā saistīts arī ar studiju darbu. Publikācijas un ziĦojumi 
konferencēs un semināros ir tieši saistīti ar programmā nodarbināto pasniedzēju 
studiju darbu – lekcijām programmas ietvaros. 

 

Studējošo iesaistīšana pētnieciskajā darbā. Kursa, bakalaura, maăistra darbu tēmu 
atbilstība programmas saturam. 

Viens no augstskolas akadēmiskās dzīves rādītājiem ir tas, cik lielā mērā studenti 
iesaistās dažādās aktivitātēs - gan akadēmiskās, gan sabiedriskās dzīves aktivitātēs - 
ārpus tiešajām studijām. Daudzi studenti iesaistās aktivitātēs, ko organizē Eiropas 
informācijas centrs, LATO, studenti piedalās dažādās zinātniskās konferencēs un 
semināros – Latvijas ZinātĦu akadēmijas, Augstskolu debašu centra rīkotajos 
pasākumos, kā organizatori dažādiem jauniešu semināriem par sabiedrības 
integrācijas un korupcijas jautājumiem, cilvēktiesību jautājumiem, līdzdarbojas 
Eiropas nedēĜas organizēšanā, kā dažādu forumu dalībnieki.  
Programmas ietvaros tiek stingri sekots, lai studentu kursa un bakalaura darbi atbilstu 
programmas saturam.  
 

5. Vērt ēšanas sistēma. 

 
Izmantotās studiju vērt ēšanas un izvērt ēšanas metodes, to apraksts, izvēles 
pamatojums un analīze. Studentu darbs mācību procesā tiek novērtēts desmit ballu 
atzīmju sistēmā, kas Ĝauj to veikt iespēju robežās maksimāli objektīvi, precīzi un 
studentam saprotami. Eiropas studiju fakultātē visās programmās studentu darbs tiek 
vērtēts ar akumulējošās atzīmes palīdzību. Lai studiju norise, kā arī vērtēšana 
Starptautisko attiecību- Eiropas studiju programmā notiktu pēc vienotiem principiem, 
ar ārštata pasniedzējiem pirms kursa norises notiek pārrunas, informējot par kursa un 
vērtēšanas principiem. 

 

Novērt ēšanas biežums. Izvēles pamatojums.  

Sakarā ar fakultātes mācību procesā ieviesto moduĜu sistēmu un tā ietvaros paredzēto 
studentu pienākumu pastāvīgi, uz katru nodarbību, sagatavot kopsavilkumu par 
izlasīto literatūru vai eseju par pasniedzēja noteiktam tēmām, kā arī pasniedzēja 
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pienākumu katru šādu rakstveida darbu novērtēt ar atzīmi, kuru kopsumma 
akadēmiskā kursa nobeigumā sastādīs noteiktu, ievērojamu procentu no kopējās 
(akumulējošās) atzīmes, studentu darbs tiek vērtēts nepārtraukti un pastāvīgi. Arī 
studentu aktivitāte semināros, kursa darba un bakalaura darba izstrāde tiek novērtēta 
ar atzīmi. Cik procentu no akumulējošās atzīmes sastāda atzīme par katru atsevišėu 
mācību procesa posmu, tiek noteikts katrā kursa aprakstā atsevišėi. Tādējādi tiek 
veicināta studentu motivācija strādāt, pastāvīgi atgādinot tiem nepieciešamību 
savlaicīgi apgūt uzdoto vielu. Galīgā atzīme veidojas no visiem studenta veiktajiem 
darbiem katra akadēmiskā priekšmeta laikā. Šāda metode mazina nejaušību lomu gala 
vērtējuma izstrādē, kā arī veicina studentu regulāru un sistemātisku darbu. SaĦemot 
atzīmi, kura ir zemāka par 4, vai nu eksāmens ir jākārto vēlreiz vai arī mācību 
priekšmets jāapgūst vēlreiz par papildu samaksu, kopā ar iepriekšēja kursa studentiem 
un saskaĦā ar Instrukciju par studijām RSU. No otras puses, atkārtojamo kursu skaits 
nedrīkst pārsniegt vienu priekšmetu mācību gada laikā.  

Sakarā ar fakultātes mācību procesā ieviesto moduĜu sistēmu un tā ietvaros paredzēto 
studentu pienākumu pastāvīgi, uz katru nodarbību, sagatavot kopsavilkumu par 
izlasīto literatūru vai eseju par pasniedzēja noteiktām tēmām, kā arī pasniedzēja 
pienākumu katru šādu rakstveida darbu novērtēt ar atzīmi, kuru kopsumma 
akadēmiskā studiju gada nobeigumā sastādīs noteiktu, ievērojamu procentu no 
kopējās (akumulējošās) atzīmes, studentu darbs tiek vērtēts nepārtraukti un pastāvīgi. 
Arī studentu aktivitāte semināros, kursa darba un bakalaura darba izstrāde tiek 
novērtēta ar atzīmi. Cik procentu no akumulējošās atzīmes sastāda atzīme par katru 
atsevišėu mācību procesa posmu, tiek noteikts katrā kursa aprakstā atsevišėi. Tādējādi 
tiek veicināta studentu motivācija strādāt, pastāvīgi atgādinot tiem nepieciešamību 
savlaicīgi apgūt uzdoto vielu. Galīgā atzīme veidojas no visiem studenta veiktajiem 
darbiem katra akadēmiskā priekšmeta laikā. Šāda metode mazina nejaušību lomu gala 
vērtējuma izstrādē, kā arī veicina studentu regulāru un sistemātisku darbu. kopumā 
5% studentu gala atzīmes sekmes svārstās vidēji 8, 5-9, 5 baĜĜu, 25% - 7, 5-8, 41, 7% - 
6, 5-7, 5 baĜĜu, 11, 1% – 5, 5,-6, 5 baĜĜu, 12,6% - 4, 0-5, 5 baĜĜu robežās, bet 1% 
sekmes ir zemākas par 4, 5 ballēm. Pēdējā gadījumā vai nu eksāmens ir jākārto vēlreiz 
vai arī mācību priekšmets jāapgūst vēlreiz, kopā ar iepriekšējā studiju gada 
studentiem un saskaĦā ar instrukciju par studijām RSU. No otras puses atkārtojamo 
kursu skaits nedrīkst pārsniegt vienu priekšmetu mācību gada laikā. 

Nepieciešamās korekcijas: 

• Pilnveidot pasniedzēju pedagoăisko metožu arsenālu, turpināt un uzlabot 
katedras metodiskos seminārus. 

• Pilnveidot pasniedzēju lekciju savstarpēju hospitēšanu un apspriešanu 
katedrā. 

• Labāk apzināt iespējamo pasniedzēju kandidatūras Latvijā un ārzemēs, 
aktivizēt labāko speciālistu pieaicināšanu mācību kursu un studentu 
zinātniski pētniecisko darbu vadīšanai. 
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• Nepieciešams aktivizēt pasniedzēju darbu, sekojot studentu sekmēm, 
izmantojot dažādās mācību motivācijas stiprināšanai un akadēmiskās 
nesekmības samazināšanai: pārrunas, paskaidrojumu rakstīšanu, 
sazināšanos ar studentu vecākiem, studentu solījumu izpildes kontroli 
utml. 

 

6. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidē. 
 
Studējošo aptauju rezultāti un analīze.  

Politikas zinātnes katedras studenti pastāvīgi un aktīvi piedalās mācību procesa 
pilnveidošanā. Tas notiek, regulāri katra akadēmiskā kursa (moduĜa) nobeigumā starp 
studentiem izdarot anonīmu aptauju par minēto kursu un pasniedzēju, viĦa darba 
metodēm un efektivitāti, varbūtējiem trūkumiem, kursa saturu, nepieciešamību 
uzlabot mācību kursa saturu. Studentu kritiskās piezīmes Ħem vērā gan mācību kursu 
pasniedzēji, gan katedras vadība. Piemēram, pēc studentu kritiskajām piezīmēm tika 
nomainīti atsevišėu kursu pasniedzēji. Studentu kritiskās atziĦas tiek uzklausītas arī 
grupu un kursu sapulcēs, ko rīko katedras vadība.  

Katra lekciju kursa beigās studenti aizpilda anketas ar attiecīgā kursa 
novērtējumu, kurā sniedz savu viedokli par kursa saturu, tā pasniegšanu, dod 
novērtējumu pasniedzējam un tehniskajam aprīkojumam. Kopumā studenti pozitīvi 
novērtē pasniedzējus, viĦu pasniegšanas veidu, zināšanas un atbildes uz jautājumiem. 
Vairums studentu, atbildot uz jautājumu par kursu uzsvēra to, ka kurss viĦiem ir 
paticis, ir apgūta lielākā tā daĜa un, ka tas studiju darbam ir liecies svarīgs. Tomēr 
dažkārt tiek uzsvērts, ka lekciju kurss bijis par īsu, lai aptvertu visu aplūkojamo tēmu, 
kā arī par sarežăītu. Vide un nodrošinājums ar mācību materiāliem tiek vērtēts 
pretrunīgi.  

SaskaĦā ar 2009./2010. akad. g. veikto anketēšanu, 2010. gadā absolventi aptaujā 
deva pozitīvu novērtējumu iegūtajai izglītībai. Kopumā augstu novērtējumu 
absolventi devuši savai konkurētspējai darba tirgū, jo atbilde bija 100% pozitīva. 

 

Absolventu un darba devēju aptaujas. Programmas beidzēju nodarbinātība. 
2009. gada jūnijā bakalaura grādu saĦēma 63 starptautisko attiecību programmas 
studenti. 2008./2009. mācību gadā studijas beidza pēdējie 32 četrgadīgās programmas 
studenti. Lielākā daĜa no bakalauriem turpina studijas maăistra programmās dažādās 
augstskolās, un 12 mūsu programmas beidzēji turpina studijas mūsu maăistratūrā. 
Pieci bakalauri turpina studijas maăistrantūrā attiecīgi Brēmenes Jakoba Universitātē, 
Ženēvas Universitātes Attīstības Studiju Institūtā, Māstrihtas un Amsterdamas, kā arī 
Turku Universitātē. DeviĦi bakalauri turpinās studijas Latvijas Universitātes, divi 
studenti Banku augstskolas un divi Lauksaimniecības universitātes maăistrantūrā. 
Visi programmas absolventi uzskata, ka ir pietiekami konkurētspējīgi darba tirgū. Tas, 
ka gandrīz visi beidzēji studijas turpina maăistratūrā liecina par to, ka absolventi 
uzskata, ka viĦiem nepieciešamas padziĜinātas zināšanas savas karjeras 
nodrošināšanai. 
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7. Studiju programmas akadēmiskais, vispārējais personāls. 

 

Akadēmiskā, vispārējā personāla skaits, tā izmaiĦas salīdzinājumā ar 
iepriekšējo gadu. Politikas zinātnes katedrā strādā 9 mācībspēki (no viĦiem pieciem 
ir doktora grāds, četri mācās doktorantūrā) un divas sekretāres. Tas nozīmē, ka šobrīd 
uz vienu štata pasniedzēju Starptautisko attiecību - Eiropas studiju programmā ir 24 
studenti. Politikas zinātnes katedras studentiem 2009./2010.akad.g. kopumā nodarbību 
kursus pasniedza 22 mācībspēki, no kuriem daudzi strādā gan pētnieciskajās, gan 
augstākajās mācību iestādēs (fakultātes citās katedrās, Latvijas Universitātē, Banku 
Augstskolā), gan praktiskajā valsts institūciju darbā. Kopumā mācībspēkiem piemīt 
nepieciešamā sagatavotība atbilstoša līmeĦa akadēmiska rakstura darbam. Šajā 
mācību gadā katedras mācībspēki Dr. Andris Sprūds piedalījās arī ERASMUS 
mācībspēku mobilitātes programmā un lasīja lekciju kursus Novisončas National 
Louis universitātē (Polija). 

2009./2010.akad.g. RSU Eiropas Studiju fakultātes Politikas zinātnes katedru vadīja 
Dr. hist. Ilga Kreituse. Starptautisko attiecību-Eiropas studiju programmas vadītājs 
bija Mg.Pol.sc., Mg.geogr. Jānis Tomels.. No katedras mācībspēkiem Starptautisko 
attiecību-Eiropas studiju programmā strādāja Dr. hist. Daina Bleiere, PhD Andris 
Sprūds, Mag. pol Lelde Metla - Rozentāle, Mag. oec. Jānis BērziĦš, Mag. Pol.sc., 
Mag. hist. Veiko Spolītis, Dr.hist. JeĜena Staburova, Dr.hist. Valters Ščerbinskis kā arī 
katedras sekretāres Ilze Speėe un Sandra Alksne. Visi katedras pasniedzēji ir katedrā 
kā pamatdarbā strādājoši mācībspēki.  

Akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, apmācības un attīstības politika 
nākamajiem sešiem gadiem ietver regulāru pasniedzēju piedalīšanos zinātniskajā 
pētniecībā, semināros un konferencēs. No programmas īstenošanā iesaistītajiem 
pasniedzējiem, kuriem nav Dr. grāds, četri studē doktorantūrā (J. Tomels un L. Metla-
Rozentāle RSU, J. BērziĦš LU un V.Spolītis – Helsinku universitātē). Katedrā 
„Starptautisko attiecību – Eiropas studijas” programmas īstenošanā kā ārštata lektori 
iesaistīti arī RSU doktoranti – Simona Gurbo un MārtiĦš Daugulis,  studiju un kursa 
darbu aizstāvēšanās tiek pieaicināti arī citi RSU doktoranti – Māris Cepurītis, Māris 
Andžāns un Ivars Liepnieks.  

Nepieciešamās korekcijas: 

• Jāpalielina Politikas zinātnes katedras pasniedzēju štata vietu skaits, lai 
piesaistītu kvalificētus speciālistus. Tas savukārt samazinātu katedras 
darbinieku organizatoriskā darba slodzi.  

• Jāseko, lai doktoranti pēc doktorantūras beigām sekmīgi aizstāvētu doktora 
disertāciju un iesaistītos pilnvērtīgā akadēmiskā darbā. 

• Jāseko, lai visi uz līguma strādājošie pasniedzēji atbilstu izvirzītajiem 
kvalitātes kritērijiem. 

• Novērst studentu aptaujās objektīvi norādītos trūkumus. 
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8. Finansēšanas avoti, programmas materiālais nodrošinājums. 
 

Studiju programmas finansēšana. Galvenais Eiropas studiju fakultātes finansēšanas 
avots ir studentu mācību maksa. Par 2009./2010.akad.g. 1. studiju gada studenti 
maksāja 1150 Ls, 2. studiju gada studenti 1265 Ls, 3. studiju gada studenti 1077 Ls. 
Šī summa ir minimāla kvalitatīvu studiju nodrošināšanai, taču pirktspēja valsti nav 
pietiekoši augsta, lai apdāvināti studenti varētu bez grūtībām apmaksāt pat šo summu.  
Auditorijas, semināru telpas, laboratorijas, kabineti: to skaita, lieluma un 
aprīkojuma atbilstība studiju programmas mērėiem un uzdevumiem. IzmaiĦas 
salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. SaskaĦā ar studentu veikto studiju kursu 
novērtējumu, Politikas zinātnes programmas studenti materiālo bāzi studijām vērtē 
apmierinoši, īpaši izdalot kā “labi” auditoriju tehnisko nodrošinājumu, taču norādot uz 
nepilnībām bibliotēkas krājumos un izdales materiālu izsniegšanas operativitātē.  

 

Telpas. SaskaĦā ar studentu veikto studiju kursu novērtējumu, Politikas zinātnes 
programmas studenti materiālo bāzi vērtē kā “labu”, norādot uz atsevišėiem 
tehniskiem trūkumiem (piemēram, vāju individuālo apgaismojumu lielajās 
auditorijās). Mazās auditorijas, kur notiek semināri, ir kompaktas un tehniski 
nodrošinātas. Šīs telpas veicina pasniedzējam kontaktu ar studentiem, strādājot mazās 
grupās, kas veicina nedrošības novēršanu 1. studiju gada studentiem, kā arī Ĝauj izkopt 
uzstāšanās kultūru semināra nodarbībās. Tajā pašā laikā, palielinoties studentu 
skaitam jādomā par tālāku telpu paplašināšanos un to izmantošanas efektivitāti. 
Diemžēl jāatzīst, ka dažas lekcijas studentiem nākas organizēt vakaros. Rīgas StradiĦa 
universitātes vadība risina jautājumu par jaunu telpu piešėiršanu fakultātes 
akadēmiskajām vajadzībām. Kopš pirmās akreditācijas ir paplašinātas un 
modernizētas katedras telpas un šobrīd tās ir apmierinošas. 

 

Nodrošinājums ar datoriem. Studenti izmanto datorus, kas atrodas RSU bibliotēkā. 
Katru gadu ir palielinājies studentiem pieejamais datoru skaits. Studentiem ir pieejami 
vēl 12 datorklases datori Fizikas katedrā. Kā rāda pašu studentu aptaujas, tad kopumā 
nodrošinājumu ar datoriem pozitīvi novērtē lielākā daĜa studentu. Tomēr, tā kā 
studējošo skaits ar katru gadu pieaug, būtu nepieciešams būtiski palielināt studentiem 
pieejamo datoru skaitu augstskolā. Studenti vēlētos labāku nodrošinājumu ar datoriem 
(skaita un programmu kvalitātes un ātrdarbības ziĦā). Lielākajā daĜā kursu studentiem 
tiek piedāvāti arī papildus materiāli no interneta. Politikas zinātnes katedras plānos ir 
interneta resursu pieejamības uzlabošana, tomēr jāatzīmē, ka šie, kā arī citi tehniskās 
attīstības aspekti ir lielā mērā saistīti ar Eiropas Studiju fakultātes tālākas attīstības 
iespējām.  

 

Programmas nodrošinājums ar nepieciešamo literatūru un inform āciju . RSU 
ESF bibliotēka ir moderna, un tajā pieejamas apmēram tūkstotis grāmatu par  politiku 
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un starptautiskām attiecībām. Bibliotēkā ir arī 40 žurnāli sociālajās zinātnēs, tajā 
skaitā – 15 žurnāli par politiku un starptautiskajām attiecībām. Programmas 
studentiem šobrīd bez maksas no RSU datoriem pieejamas sekojošas datu bāzes 
politikas zinātnē: Sage Publications, ProQuest, EBSCO, Science Direct, 
SpringerLink, Cambridge Journals Online, Letonika.lv, LURSOFT, Nozare.lv, NAIS, 
Yahoo jaunā direktorija, kurā pieejami vairāk nekā 7000 zinātniski un akadēmisku 
žurnālu pilnie teksti. Katru mācību gadu bibliotēka tiek papildināta ar dažām 
iepirktām un dāvinātām grāmatām, tā pamazām izveidojot RSU bibliotēku par vēl 
vienu sociālo zinātĦu centru Latvijā. 

 

9.Ārējie sakari. 

 

Saikne ar darba devējiem studiju programmas mērėu un uzdevumu izpildies kontekstā 
izpaužas studentu prakšu nodrošināšanā. Nereti tieši šādas sadarbības rezultātā, kad 
potenciālie darba devēji ir pārliecinājušies par konkrētā studenta darba spējām un 
zināšanām, studenti pēc studiju beigām iegūst darbu attiecīgajā iestādē vai uzĦēmumā.  

Iespēju robežās tiek īstenota sadarbība ar līdzīgām studiju programmām ārvalstīs. 
Politikas zinātnes katedras pasniedzējiem ir ilgstoša zinātniska sadarbība dažādu 
projektu īstenošanā ar Polijas ZinātĦu Akadēmijas Politisko ZinātĦu institūtu, 
Varšavas Universitāti (Polija), ar Eges (Izmira) un Bosfora (Stambula) universitātēm 
(Turcija), ar Tallinas un Tartu  universitātēm, ar Turku un Helsinku universitātēm 
(Somija), ar Krievijas ZinātĦu Akadēmiju, Krievijas ZinātĦu Akadēmijas Kanādas un 
ASV pētniecības institūtu un citām zinātniskajām institūcijām ārpus Latvijas.  
 
Starptautisko attiecību-Eiropas studiju programmas studējošo vidū 2009./2010. 
akad.g. bija 7 studenti, kuri studēja Norvēăijā, Turcijā, Nīderlandē, Somijā, Slovēnijā 
un Vācijā ERASMUS apmaiĦas programmas ietvaros. 

Starptautisko attiecību-Eiropas studiju programmas studējošo skaitā nav ārvalstu 
studējošo, bet katru gadu ERASMUS programmas ietvaros vienu semestri pie mums 
ierodas ERASMUS apmaiĦas studenti. 2009./2010. mācību gada rudens semestrī 
Politikas zinātnes katedrā lekcijas apmeklēja un kredītpunktus ieguva 7 ERASMUS 
apmaiĦas studenti no Nīderlandes, Vācijas, Turcijas, Slovēnijas un BeĜăijas.  

 

10. Studiju programmas attīstības plāns 

 

Pašreizējā plāna pasākumi bakalaura programmas „Eiropas studijas un starptautiskās 
attiecības” veiksmīgai attīstībai ir sekojoši:  

• Pilnveidot studiju kursu pasniegšanas metodiku. 
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• Turpināt pilnveidot programmas struktūru, uzsvaru liekot uz kursiem, kuri 
skaidro Eiropas integrācijas un globālās tirgus ekonomikas mijiedarbību. 

• Turpināt sadarbību ar ārvalstu pasniedzējiem tādu mācību priekšmetu 
pasniegšanā, kuros Latvijā nav mācībspēku. 

• Veicināt studiju kursu pilnīgāku nodrošinājumu ar metodiskajiem materiāliem. 

• Nodrošināt akadēmiskā personāla līdzdalību dažādos metodiskos un 
zinātniskos semināros kā RSU, tā arī ārpus universitātes. 

 

IlgtermiĦa plāns ietver šādus galvenos attīstības virzienus: 

• Sekmēt pasniedzēju un studentu pētniecisko darbību, sevišėi tajos virzienos, 
kuri saistīti ar starptautiskajām attiecībām un Eiropas studijām. 

• Ar pētnieciskā darba rezultātiem iepazīstināt pēc iespējas plašāku auditoriju. 

• Sekmēt studentu spēju piemēroties mainīgajam darba tirgum. 

• Attīstīt un paplašināt zinātnisko un metodisko sadarbību ar Latvijas un 
ārvalstu augstskolām. 

• Sadarboties ar darba devējiem, izstrādājot pielietojamas ievirzes pētījumus. 

• Veicināt RSU bibliotēkas fondu papildināšanu ar politisku literatūru (arī ar 
pašu mācībspēku uzrakstītu). 

 

Latvijas attīstības izšėirošie faktori 21. gadsimtā ir izglītota darbaspēka sagatavošana, 
investīcijas cilvēkkapitālā, sabiedrības motivācija zināšanu apguvei, lai nodrošinātu 
tautsaimniecības konkurētspēju globalizācijas apstākĜos. Augstākajai izglītībai 
jāatbilst arvien pieaugošām prasībām politikas problemātikas apguvē, lai sagatavotie 
speciālisti varētu sekmīgi darboties gan Latvijas valsts iestādēs un organizācijās, gan 
privātās struktūrās, sekmīgi aizstāvēt Latvijas valsts intereses kontaktos ar ārvalstu 
pārstāvjiem un produktīvi sadarboties. Tas īpaši uzsverams sakarā ar Latvijas 
iestāšanos Eiropas Savienībā un NATO. Studējošiem ir jādod iespēja iegūt izglītību, 
prasmes un kvalifikāciju, kas nepieciešama darba tirgū. Uzskatot prasmes par pārāk 
šaurām praktiskai nestandarta darbībai, darba devēji arvien biežāk prasa kompetenci, 
kurā izpaužas katra cilvēka individuālās prasmes, kas iegūtas izglītības ceĜā, spējas 
strādāt komandā, iniciatīvu un gatavību uzĦemties atbildību. KĜūst skaidrs, ka 
subjektīvās īpašības (gan iedzimtās, gan dzīves gaitā iegūtās), apvienojoties ar 
akadēmiskajām zināšanām, veidos topošo speciālistu nepieciešamo kompetenci. 

Politikas zinātnes katedras vadītāja 
Dr.hist., Prof. Ilga Kreituse 
 
 
„Starptautiskās attiecības – Eiropas studijas”  
Programmas vadītājs 
Mag.Pol.sc. Jānis Tomels 
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RSU bakalaura programmas "Starptautiskās attiecības – 
Eiropas studijas" salīdzinājums ar citu universitāšu 

starptautisko attiecību programmām 

 

RSU bakalaura programma "Starptautiskās attiecības – Eiropas studijas" programma 
ir izstrādāta, analizējot arī Eiropas valstu (Lielbritānijas, Zviedrijas u. c.) augstskolās 
piedāvātās starptautisko attiecību programmas. RSU starptautisko attiecību 
programma ir salīdzināta ar Redingas universitātes (The University of Reading, 
Lielbritānija) starptautisko attiecību bakalaura programmu, kā arī ar Londonas 
Universitātes Ekonomikas un Politikas zinātnes augstskolas (The London School of 
Economics and Political Science, Lielbritānija) starptautisko attiecību bakalaura 
programmu. 

 

Salīdzinājums ar Redingas universitātes (Lielbritānija) starptautisko 
attiecību bakalaura programmu 

 

Redingas universitāte ir izvēlēta tāpēc, ka tā ir tradīcijām bagāta Anglijas universitāte, 
kura tomēr nav īpašā statusā un ar izcilām privilēăijām, tāpēc salīdzinājums ar RSU ir 
visai korekts.  

Atškir īgais. Redingas universitātē students bakalaura grāda iegūšanai var izvēlēties – 
rakstīt un aizstāvēt bakalaura darbu vai arī kārtot eksāmenu papildus brīvi izvēlētā 
priekšmetā. RSU Politikas zinātnes katedrā rakstīt un aizstāvēt bakalaura darbu 
bakalaura grāda iegūšanai ir obligāti. Bakalaura darba izstrāde un veiksmīga 
aizstāvēšana norāda uz absolventa profesionālo briedumu un gatavību patstāvīgam 
darbam un mācībām maăistratūrā. Būtiska atšėirība ir tā, ka Redingas universitātes 
starptautisko attiecību programmā nav prakšu, RSU Starptautisko attiecību – Eiropas 
studiju programmas studenti 2.kursā dodas 2 nedēĜu praksē (katra – 80 stundas) uz 
Latvijas valsts iestādēm un dažādām organizācijām. Prakšu ieviešana RSU mācību 
programmā jau 1999./2000. m. g. bija saistīta ar   studentu  praktisko iemaĦu 
attīstīšanas nepieciešamību, kā arī bāzes izvēli studentu kursa un bakalauru darbiem. 
RSU Starptautisko attiecību – Eiropas studiju programma atšėiras arī ar to, ka 
studentiem tiek lasīti kursi "Ievads Latvijas politikā", "Latvijas politiskā vēsture", kā 
arī vēl vairāki kursi ("Eiropas politiskā vēsture" u. c.) – ar uzsvaru uz Latvijas un 
Baltijas reăiona vēsturi un politiku. Redingas universitātē netiek lasīti analoăiski kursi 
attiecībā uz Lielbritānijas vēsturi. Šie kursi ir Ĝoti nepieciešami topošam starptautisko 
attiecību speciālistam, jo dod viĦam iespēju labāk izprast mūsdienu politiskos 
procesus, Latvijas vietu un lomu tajos. Lai saprastu Latvijas vietu mūsdienu 
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starptautiskajā sistēmā, uzskatījām par nepieciešamu programmā iekĜaut šādus mācību 
priekšmetus.  

 

Kopīgais – gan Redingas universitātē, gan RSU bakalaura programmā "Starptautiskās 
attiecības – Eiropas studijas" uzsvars tiek likts uz divu galveno bloku apgūšanu: uz 
starptautisko attiecību teorijām kā starptautiskās politikas analīzes pamatu un Eiropas 
politikas studijām. Šie divi kursu bloki ir obligāti visiem studentiem. Pārējie obligātie 
bakalaura grāda iegūšanai 7–8 kursi. Redingas universitātē ir profilējošie izvēles 
kursi, kurus pēc pasniedzēju padoma katrs students izvēlas pats. Pēc izvēles 
izdarīšanas šie kursi kĜūst studentam obligāti. RSU profilējošos izvēles kursus tāpat 
piedāvā Politikas zinātnes katedra, taču izvēle notiek pēc studentu vairākuma 
pieprasījuma, un pēc tam šie B grupas kursi tiek pasniegti kā obligātie kursi visiem 
attiecīgā kursa studentiem (šāda situācija saistīta ar mazāku studentu un pasniedzēju 
skaitu RSU Politikas zinātnes katedras starptautisko attiecību programmas ietvaros). 
Profilējošo izvēles kursu saraksts Redingas universitātē ir plašāks, ko viegli izskaidrot 
ar lielāku speciālistu skaitu, taču vairāki kursi sakrīt – piemēram, “Ārpolitikas 
analīze”. Līdz ar to var teikt, ka pamatā abas programmas var sniegt studentiem 
līdzīga satura zināšanas. 

 

Salīdzinājums ar Londonas Universitātes Ekonomikas un Politikas 
zinātnes augstskolas (LSE; Lielbritānija) starptautisko attiecību 
bakalaura programmu. 

 
Londonas Ekonomikas un Politikas zinātnes augstskola ir izvēlēta tāpēc, ka tā ir 
prestiža studiju vieta Lielbritānijas un citu valstu studentiem, viena no pieredzes 
bagātākajām Lielbritānijas augstskolām, kurā starptautisko attiecību bakalaura 
programma izstrādāta ilgstošā darbā. 

Atšėir īgais – Londonas Ekonomikas un Politikas zinātnes augstskolā mācības norit 
pēc tradicionālā semestru principa (3 semestri), kuri savā būtībā it kā piedāvā 
moduĜus, tikai garākus, savukārt RSU starptautisko attiecību programmā – pēc 
moduĜu sistēmas semestru ietvaros. LSE bakalaura grāda iegūšanai paredzēti arī tikai 
3 gadi – tāpat kā Redingas universitātē un RSU. Londonas Ekonomikas un Politikas 
zinātnes augstskolā liela vērība tiek pievērsta vispārējiem, plaša mēroga starptautisko 
attiecību aptverošiem priekšmetiem: Starptautiskās sabiedrības struktūra, 
Starptautisko attiecību stratēăiskie aspekti u.c. RSU bakalaura programmā 
"Starptautiskās attiecības – Eiropas studijas" starptautisko attiecību dinamika netiek 
apskatīta tik plašos apjomos, bet uzmanība tiek koncentrēta pārsvarā uz Eiropas 
politikas priekšmetiem. Tas izskaidrojams ar Lielbritānijas kā aktīva starptautisko 
attiecību subjekta lomu pasaules politikā, kamēr Latvija vēl tikai  meklē savu vietu 
Eiropas Savienībā, kas arī atspoguĜojas mācību programmā.  
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Kopīgais – Londonas Ekonomikas un Politikas zinātnes augstskolas starptautisko 
attiecību katedrā (tāpat kā Redingas universitātē) galvenais akcents starptautisko 
attiecību bakalaura programmā tiek likts uz starptautisko attiecību teoriju un Eiropas 
politikas priekšmetu apguvi. Bez tam gan Lielbritānijas, gan RSU starptautisko 
attiecību programmās t.s. politikas kursi ir apvienoti ar kursiem ekonomikā, tā parādot 
pasaulē dominējošo tendenci – politikas un ekonomikas saistību. Pamatkursi abās 
salīdzināmajās  starptautisko attiecību programmās sakrīt. Londonas Ekonomikas un 
Politikas zinātnes augstskolas starptautisko attiecību katedrā, tāpat kā RSU Politikas 
zinātnes katedras bakalaura grāda starptautiskajās attiecībās iegūšanai, ir obligāta 
bakalaura darba izstrāde un aizstāvēšana. Bakalaura darba izstrāde un veiksmīga 
aizstāvēšana norāda uz absolventa profesionālo briedumu un gatavību patstāvīgajam 
darbam un tālākām studijām maăistratūrā. 

Jāsecina, ka RSU bakalaura programma "Starptautiskās attiecības – Eiropas studijas" 
pamatā ir līdzīga abu iepriekšminēto ārzemju universitāšu programmām (programmas 
uzbūves loăika, saturs), tātad – sniedz pamatos līdzīgu izglītību. Tajā pašā laikā RSU 
Starptautisko attiecību programma ir daudzveidīgāka kursu ziĦā, kas atĜauj izdarīt 
secinājumu, ka RSU bakalaura programmā "Starptautiskās attiecības – Eiropas 
studijas" iegūtā politologa – starptautisko attiecību speciālista izglītība ir plašāka. 

Ievērojot aplūkoto ārzemju augstskolu pieredzi, jāsecina, ka RSU Politikas zinātnes 
katedra savu programmu „Starptautiskās attiecības – Eiropas studijas” ir izveidojusi 
atbilstoši starptautiskajiem standartiem. Arī daĜa priekšmetu pasniegšana angĜu valodā 
un ERASMUS studentu dalība mācību procesā tuvina programmu kopējai Eiropas 
izglītības telpai.  
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IV     STUDIJU PROGRAMMAS SATURS, 
PLĀNOJUMS UN STUDIJU KURSU APRAKSTI 
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Veidlapa Nr. D-1                 3-gadīgā programma 
SASKAĥOTS                APSTIPRINĀTS 
Rīgas StradiĦa universitātes Dekānu padomē                                        Rīgas StradiĦa universitātes Senātā 
2009.gada 2.februāra sēdē                                                    20___.gada_____.___________ sēdē 
Protokols Nr.23                                           Protokols Nr._________ 

 
Eiropas studiju fakult ātes Politikas zinātnes katedras 1. studiju gada 

Bakalaura studiju programmas STARPTAUTISKĀS ATTIEC ĪBAS-EIROPAS STUDIJAS plāns 2009./2010. akadēmiskajam gadam  

Nr. Studiju priekšmets 
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NedēĜā  Semestrī NedēĜā Semestrī  

Lekc. Nod. Lekc. Nod. Lekc. Nod. Lekc. Nod. 

1. Eiropas politiskā vēsture A 3 24 16 8   16 8 Eks 3       
2. Ievads studijās un specialitātē A 3 24 16 8   16 8 Eks 3       
3. Ievads Latvijas politikā A 3 20 12 8   12 8 Eks 3       
4. Latvijas politiskā vēsture A 3 20 12 8   12 8 Eks 3       
5. Ievads politikas teorijā A 3 20 12 8   12 8 Eks 3       
6. Politisko pētījumu metodes A 3 24 16 8         12 8 Eks 3 
7. Ievads demokrātijas teorijā A 3 24 16 8         16 8 Eks 3 
8. Ievads salīdzinošajā politikā A 3 20 12 8         16 8 Eks 3 
9. Vispārīgā tiesību teorija A 3 20 12 8         12 8 Eks 3 
10. Salīdzinošā Eiropas politika A 3 20 12 8         12 8 Eks 3 
11. Studiju darbs A 2 20            20 Aizst. 2 
12. AngĜu valoda* A 6 120      60 Iesk 3    60 Eks 3 
13. Uzvedības kultūra** C 2 20      20 Eks. 2       
14. Retorika** C 2 20      20 Eks. 2       

 Kopā:           20      20 
 
* Kursi notiek katra moduĜa ietvaros 4 nedēĜas  
** No C priekšmetu kategorijas jāizvēlas obligāti 1 modulis 
Piezīmes: A - obligāts; B – izvēles; C – brīvais        

 
ESF fakultātes dekāne / Studiju programmas vadītājs _____________________ 
                  paraksts 
2009.gada 26.janvārī 
Veidlapa Nr. D-1                 3-gadīgā programma 

SASKAĥOTS                APSTIPRINĀTS 
Rīgas StradiĦa universitātes Dekānu padomē                                        Rīgas StradiĦa universitātes Senātā 
2009.gada 2.februāra sēdē                                                    20___.gada_____.___________ sēdē 
Protokols Nr.23                                           Protokols Nr._________ 
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Eiropas studiju fakult ātes Politikas zinātnes katedras 2. studiju gada 
Bakalaura studiju programmas STARPTAUTISKĀS ATTIEC ĪBAS-EIROPAS STUDIJAS plāns 2009./2010. akadēmiskajam gadam  

Nr. Studiju priekšmets 
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NedēĜā  Semestrī NedēĜā Semestrī  

Lekc. Nod. Lekc. Nod. Lekc. Nod. Lekc. Nod. 

1. Starptautiskā politiskā ekonomika A 3 24 16 8   16 8 Eks 3       

2. 
Starptautiskā politika: 
pamatteorijas un koncepcijas 

A 3 24 16 8 
  

16 8 Eks 3 
      

3. Ārpolitikas analīze A 3 20 12 8   12 8 Eks 3       

4. 
ES politika, ekonomika un 
konstitūcija 

B 3 20 12 8 
  

12 8 Eks 3 
      

5. Mūsdienu politikas teorijas A 3 20 12 8   12 8 Eks 3       
6. Starptautiskās institūcijas B 3 24 16 8         16 8 Eks 3 

7. 
Starptautiskās attiecības un 
cilvēktiesības 

B 3 24 16 8 
        

16 8 Eks 3 

8. 
Etniskais faktors starpvalstu 
attiecībās 

A 3 20 12 8 
        

12 8 Eks 3 

9. 
Centrālās un Austrumeiropas 
valstu integrācija Eiropas un 
Eiroatlantiskajās struktūrās 

B 3 20 12 8 
        

12 8 Eks 3 

10. 
Starptautiskā drošība: teorijas, 
koncepcijas un jautājumi 

B 3 20 12 8 
        

12 8 Eks 3 

11. Vācu/franču/spāĦu valoda* B 6 120      60 Iesk 3    60 Iesk 3 
12. Kursa darbs A 2 80            80 Aizst. 2 
13. Prakse A 2 20      20 Iesk 2       

 Kopā:           20      20 
* Kursi notiek katra moduĜa ietvaros 4 nedēĜas / Jāizvēlas viena no B daĜas svešvalodām 
Piezīmes: A - obligāts; B – izvēles; C – brīvais     

ESF fakultātes dekāne / Studiju programmas vadītājs _____________________ 
                  Paraksts                                  2009.gada 26.janvārī 
 
 
Veidlapa Nr. D-1                 3-gadīgā programma 

SASKAĥOTS                APSTIPRINĀTS 
Rīgas StradiĦa universitātes Dekānu padomē                                        Rīgas StradiĦa universitātes Senātā 
2009.gada 2.februāra sēdē                                                    20___.gada_____.___________ sēdē 
Protokols Nr.23                                           Protokols Nr._________ 
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Eiropas studiju fakult ātes Politikas zinātnes katedras 3. studiju gada 
Bakalaura studiju programmas STARPTAUTISKĀS ATTIEC ĪBAS-EIROPAS STUDIJAS plāns 2009./2010. akadēmiskajam gadam  

Nr. Studiju priekšmets 
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. 1.semestris – 18 nedēĜas 2.semestris – 18 nedēĜas 
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s 
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m
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trī 

NedēĜā  Semestrī NedēĜā Semestrī  

Lekc. Nod. Lekc. Nod. Lekc. Nod. Lekc. Nod. 

1. Politisko pētījumu metodes A 3 24 16 8   16 8 Eks 3       
2. Eiropas tiesības** B 3 24 16 8   16 8 Eks 3       
3. Lēmumu pieĦemšana ārpolitikā** B 3 20 12 8   16 8 Eks 3       

4. 
Austrumu un “Rietumu” 
dimensija mūsdienu politiskajā 
diskursā** 

B 3 20 12 8 
  

12 8 Eks 3 
      

5. Eiropas politiskā kultūra** B 3 20 12 8   12 8 Eks 3       

6. 
Baltijas valstu reăionu 
sadarbība** 

B 3 20 12 8 
  

12 8 Eks 3 
      

7. Vācu/franču/spāĦu valoda* B 3 60      60 Eks 3       
8. Izvēles kurss* C 2 80      80 Eks 2       

9. 

Bakalaura darba metodoloăiskais 
seminārs 
Bakalaura darba izstrādāšana un 
aizstāvēšana 

A 20    

  

    

    

Aizst. 20 

 Kopā:           20      20 
 

* Kursi notiek katra moduĜa ietvaros 4 nedēĜas / Jāizvēlas viena no B daĜas svešvalodām 
** No B priekšmetu kategorijas jāizvēlas obligāti 1 modulis 
Piezīmes: A - obligāts; B – izvēles; C – brīvais        

ESF fakultātes dekāne / Studiju programmas vadītājs _____________________ 
                  Paraksts                                                                      2009.gada 26.janvārī 
 
Veidlapa Nr. D-1                 3-gadīgā programma 

SASKAĥOTS                APSTIPRINĀTS 
Rīgas StradiĦa universitātes Dekānu padomē                                        Rīgas StradiĦa universitātes Senātā 
2010.gada __. __________sēdē                                              20___.gada_____.___________ sēdē 
Protokols Nr.___                                           Protokols Nr._________ 

 
Eiropas studiju fakult ātes Politikas zinātnes katedras 1. studiju gada 

Bakalaura studiju programmas STARPTAUTISKĀS ATTIEC ĪBAS-EIROPAS STUDIJAS plāns 2010./2011. akadēmiskajam gadam  
Nr. Studiju priekšmets P

ri
e
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K
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-
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D V
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D 1.semestris – 18 nedēĜas 2.semestris – 18 nedēĜas 
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Kontakt-PDV sk. 
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trī Kontakt-PDV sk. 
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NedēĜā  Semestrī NedēĜā Semestrī  

Lekc. Nod. Lekc. Nod. Lekc. Nod. Lekc. Nod. 

1. Eiropas politiskā vēsture A 3 24 16 8   16 8 Eks 3       
2. Politisko pētījumu metodes A 3 24 16 8   16 8 Eks 3       
3. Ievads studijās un specialitātē A 3 20 12 8   12 8 Eks 3       
4. Ievads Latvijas politikā A 3 20 12 8   12 8 Eks 3       
5. Salīdzinošā Eiropas politika A 3 20 12 8   12 8 Eks 3       
6. Latvijas politiskā vēsture A 3 24 16 8         16 8 Eks 3 
7. Demokratizācija A 3 24 16 8         16 8 Eks 3 
8. Ievads politikas teorijā A 3 20 12 8         12 8 Eks 3 
9. Vispārīgā tiesību teorija A 3 20 12 8         12 8 Eks 3 
10. Eiropas politiskā kultūra A 3 20 12 8         12 8 Eks 3 
11. Studiju darbs A 2 20            20 Aizst. 2 
12. AngĜu valoda* A 6 120      60 Iesk 3    60 Eks 3 
13. Retorika ** C 2 20      20 Eks. 2       
14. Uzvedības kultūra ** C 2 20      20 Eks. 2       

 Kopā:           20      20 
 
* Kursi notiek katra moduĜa ietvaros 4 nedēĜas  
** No C priekšmetu kategorijas jāizvēlas obligāti 1 modulis 
Piezīmes: A - obligāts; B – izvēles; C – brīvais        

ESF fakultātes dekāne / Studiju programmas vadītājs _____________________ 
                  paraksts 
2010. gada 13.janvārī 

 
Veidlapa Nr. D-1                 3-gadīgā programma 

SASKAĥOTS                APSTIPRINĀTS 
Rīgas StradiĦa universitātes Dekānu padomē                                        Rīgas StradiĦa universitātes Senātā 
2010.gada __. __________sēdē                                              20___.gada_____.___________ sēdē 
Protokols Nr.___                                           Protokols Nr._________ 

Eiropas studiju fakult ātes Politikas zinātnes katedras 2. studiju gada 
Bakalaura studiju programmas STARPTAUTISKĀS ATTIEC ĪBAS-EIROPAS STUDIJAS plāns 2010./2011. akadēmiskajam gadam  

Nr. Studiju priekšmets 
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NedēĜā  Semestrī NedēĜā Semestrī  

Lekc. Nod. Lekc. Nod. Lekc. Nod. Lekc. Nod. 
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1. Starptautiskā politiskā ekonomika A 3 24 16 8   16 8 Eks 3       

2. 
Starptautiskā politika: 
pamatteorijas un koncepcijas 

A 3 24 16 8 
  

16 8 Eks 3 
      

3. Ārpolitikas analīze A 3 20 12 8   12 8 Eks 3       
4. ES institūcijas un pārvaldība A 3 20 12 8   12 8 Eks 3       
5. Mūsdienu politikas teorijas A 3 20 12 8   12 8 Eks 3       
6. Starptautiskās institūcijas B 3 24 16 8         16 8 Eks 3 

7. 
Starptautiskās attiecības un 
cilvēktiesības 

B 3 24 16 8 
        

16 8 Eks 3 

8. 
Etniskais faktors starpvalstu 
attiecībās 

B 3 20 12 8 
        

12 8 Eks 3 

9. 
Centrālās un Austrumeiropas 
valstu integrācija Eiropas un 
Eiroatlantiskajās struktūrās 

B 3 20 12 8 
        

12 8 Eks 3 

10. Krievija pasaules politikā B 3 20 12 8         12 8 Eks 3 
11. Vācu/franču/spāĦu valoda* B 6 120      60 Iesk 3    60 Iesk 3 
12. Kursa darbs A 2 80            80 Aizst. 2 
13. Prakse A 2 80      80 Iesk 2       

 Kopā:           20      20 
* Kursi notiek katra moduĜa ietvaros 4 nedēĜas / Jāizvēlas viena no B daĜas svešvalodām 
Piezīmes: A - obligāts; B – izvēles; C – brīvais        

ESF fakultātes dekāne / Studiju programmas vadītājs _____________________ 
                  Paraksts                                                                      2010. gada 13.janvārī 
Veidlapa Nr. D-1      (Versija Nr.2)        3-gadīgā programma 

SASKAĥOTS                APSTIPRINĀTS 
Rīgas StradiĦa universitātes Dekānu padomē                                        Rīgas StradiĦa universitātes Senātā 
2010.gada __. __________sēdē                                              20___.gada_____.___________ sēdē 
Protokols Nr.___                                           Protokols Nr._________ 

 

Eiropas studiju fakult ātes Politikas zinātnes katedras 3. studiju gada 
Bakalaura studiju programmas STARPTAUTISKĀS ATTIEC ĪBAS-EIROPAS STUDIJAS plāns 2010./2011. akadēmiskajam gadam 
  

Nr. Studiju priekšmets 
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NedēĜā  Semestrī NedēĜā Semestrī  

Lekc. Nod. Lekc. Nod. Lekc. Nod. Lekc. Nod. 

1. Globalizācija B 3 24 16 8   16 8 Eks 3       
2. Eiropas tiesības B 3 24 16 8   16 8 Eks 3       
3. Lēmumu pieĦemšana ārpolitikā** B 3 20 12 8   12 8 Eks 3       
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4. 
„Austrumu” un “Rietumu” 
dimensija mūsdienu politiskajā 
diskursā** 

B 3 20 12 8 
  

12 8 Eks 3 
      

5. ASV starptautiskajā politikā B 3 20 12 8   12 8 Eks 3       

6. 
Baltijas valstu reăionu 
sadarbība** 

B 3 20 12 8 
  

12 8 Eks 3 
      

7. Vācu/franču/spāĦu valoda* B 3 60      60 Eks 3       
8. Izvēles kurss* C 2 20      80 Eks 2       

9. 

Bakalaura darba metodoloăiskais 
seminārs 
Bakalaura darba izstrādāšana un 
aizstāvēšana 

A 20    

  

    

    

Aizst. 20 

 Kopā:           20      20 
 

* Kursi notiek katra moduĜa ietvaros 4 nedēĜas / Jāizvēlas viena no B daĜas svešvalodām 
** No B priekšmetu kategorijas jāizvēlas obligāti 1 modulis 
Piezīmes: A - obligāts; B – izvēles; C – brīvais        
 

ESF fakultātes dekāne / Studiju programmas vadītājs _____________________ 
                  paraksts 
2010. gada 14.jūnijā 
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         Veidlapa Nr. M-3 (3)                              

          SASKAĥOTS  
Rīgas  StradiĦa universitātes 

               Dekānu padomes  
            2010.gada 8.februāra 

         sēdē, protokols Nr.23 
 

             APSTIPRINĀTS 
           Rīgas StradiĦa universitātes 

                           Senāta  
           2010.gada 23.februāra 

       sēdē, protokols Nr. 1-2/23.02.10. 

 

Studiju priekšmeta programmas apraksts 
 

Studiju priekšmeta (kursa) nosaukums un kategorija – Eiropas politiskā vēsture 16.–20. gs., A 
Akadēmiskās struktūrvienības vadītājs – Dr. I. Kreituse 
Studiju priekšmeta (kursa) vadītājs – Dr. hist. Valters Ščerbinskis 
Studiju priekšmeta klausītāji – ESF PZ, SE; 1 
Studiju priekšmeta apjoms – 3 kredītpunkti 
Studiju priekšmeta mērėis – panākt , lai studenti spētu analizēt un izprast Eiropas 16.-20. gs. 
politiskās vēstures problēmas. Salīdzināt dažādu Eiropas valstu vēsturisko attīstību un saistīt to 
ar mūsdienu attīstības tendencēm. 
Studiju priekšmeta uzdevumi – apgūt Eiropas vēstures attīstības pamatprocesus, galvenos 
vēsturiskos notikumus. 
Studiju priekšmeta rezultāti - vēsturiskās attīstības pamatprincipu izpratnes panākšana, 
salīdzinot dažādās valstīs un dažādā laikā notiekošos procesus,  Latvijas vietas un nozīmes 
izpratne konkrētās Eiropas vēsturiskajās norisēs, salīdzinājumā ar citu valstu stāvokli. 
Studiju priekšmeta saturs –  
1. Reformācija un kontrreformācija Eiropā un tās sekas 16. gs – 17. gs. vidū. 
2. 17.–18. gs. politiskās cīĦas un monarhiju kari Eiropā. Absolūtisms. 
3. 1789. g. Lielā franču revolūcija un tās sekas. Napoleona laikmets. 
4. Eiropa 19. gs. un 20. gs. sākumā. 
5. 1. Pasaules karš un pārmaiĦas Eiropas politiskajā kartē pēc tā. Jaunu nacionālo valstu 
veidošanās. 
6. Krievijas notikumi un to iespaids uz stāvokli Eiropā 1917.–1920. g.  
7. Politiskie procesi Eiropā 20. gados. 
8. Totalitāro valstu iespaida un starptautisko saspīlējuma pieaugums 30. gados. 
9. 2. Pasaules karš. 
10. Stāvoklis Eiropā 1945.–1991. g. 
Studiju priekšmeta pārbaudījumi – eksāmens 
Prasības klausītājiem – obligāts lekciju un semināru apmeklējums, 10 tematisku kopsavilkumu 
izstrāde, referāts, eksāmens. 
Literatūra –  
1. Davies N. Europe: a history. – Oxford, New York, 1996. 
2. Kissinger H. Diplomacy. – New York, London, 1994. 
3. Pipes R. Russia under Bolshevik regime. – New York, 1995. 
 
 
 
Studiju priekšmeta 
programmas vadītājs(-a) __________________     Mg.pol.sc. lektors Jānis Tomels 
      (paraksts)   (zinātniskais grāds, akad.amats, vārds, uzvārds) 

13.janvāris 2010.gads 
 
SASKAĥOTS 
Rīgas StradiĦa universitātes 
ESF Politikas zinātnes katedras  
2010. gada 13.janvāra sēdē 
protokols Nr. 6. 
 
         Veidlapa Nr. M-3 (3)                              

          SASKAĥOTS  
Rīgas  StradiĦa universitātes 
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               Dekānu padomes  
            2010.gada 8.februāra 

         sēdē, protokols Nr.23 
 

             APSTIPRINĀTS 
           Rīgas StradiĦa universitātes 

                           Senāta  
           2010.gada 23.februāra 

       sēdē, protokols Nr. 1-2/23.02.10. 
 

Studiju priekšmeta programmas apraksts 
 

Studiju priekšmeta (kursa) nosaukums un kategorija – Ievads studijās un specialitātē, A 
Akadēmiskās struktūrvienības vadītājs – Dr. I. Kreituse 
Studiju priekšmeta (kursa) vadītājs – Mg. pol. Veiko Spolītis 
Studiju priekšmeta klausītāji – ESF PZ, SE; I 
Studiju priekšmeta apjoms – 3 kredītpunkti 
Studiju priekšmeta mērėis – iepazīstināt studentus ar zinātnisko aparātu un darba metodēm, 
analizēt politikas zinātnes galvenās problēmas un pamatjautājumus 
Studiju priekšmeta uzdevumi – zinātniskā darba metožu apguve, politikas galveno problēmu 
un pamatjautājumu izpēte. 
Studiju priekšmeta rezultāti - iepazīts darbs bibliotēkā, saprasta laikietilpīga (efektīvāka) 
mācīšanās metode, izprasta teorijas mijiedarbība ar politiskajiem procesiem iešpolitiski un 
starptautiski.  
Studiju priekšmeta saturs –  
1. Zinātniskā darba metodes un zinātniskais aparāts. 
2. Politikas termina skaidrojums un dažādās politikas izpratnes un izpausmes. 
3. Politikas zinātnes attīstība. Galvenās skolas un koncepcijas. 
4. Politiskās ideoloăijas, to attīstība un skaidrojums. 
5. Politikas kultūra un tās izpausmes veidi. Politikas kultūras terminoloăija. 
6. Valsts politiskais režīms, valsts politiskās un ekonomiskās formas. 
7. Vēlēšanu sistēmas, to iedalījums un ietekme uz politisko sistēmu. 
8. Politiskās partijas un interešu grupas. 
9. Varu dalīšanas princips un valsts institūcijas. 
10. Starptautisko attiecību galvenā terminoloăija un skolas. 
Studiju priekšmeta pārbaudījumi – eksāmens 
Prasības klausītājiem – obligāts lekciju un semināru apmeklējums, 10 tematisku kopsavilkumu 
izstrāde, referāts, eksāmens. 
Literatūra -  
1. Babbie Earl, The Practice of Social Research, Sixth Edition. Belmont: California: 1992 
2. Andrew Heywood. Politics. McMillan, 1997. 
3. Goeler G., Constitution and Use of Power, Towards a New Framework for 
Cenceptualizing Power/ Power in Contemporary Politics. Theories, Practices, Globalisations/ 
SAGE Publications. London: 2000 
4. Goodin E. Robert and Klingemann Hand-Dieter ed. by, A New Handbook of Political 
Science. Oxford: 1999. 
 
Studiju priekšmeta 
programmas vadītājs(-a) __________________     Mg.pol.sc. lektors Jānis Tomels 
      (paraksts)   (zinātniskais grāds, akad.amats, vārds, uzvārds) 

13.janvāris 2010.gads 
 
SASKAĥOTS 
Rīgas StradiĦa universitātes 
ESF Politikas zinātnes katedras  
2010. gada 13.janvāra sēdē 
protokols Nr. 6. 
Veidlapa Nr. M-3 (3)                              

          SASKAĥOTS  
Rīgas  StradiĦa universitātes 

               Dekānu padomes  
            2010.gada 8.februāra 

         sēdē, protokols Nr.23 
 

             APSTIPRINĀTS 
           Rīgas StradiĦa universitātes 
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                           Senāta  
           2010.gada 23.februāra 

       sēdē, protokols Nr. 1-2/23.02.10. 

 

Studiju priekšmeta programmas apraksts 
 

Studiju priekšmeta (kursa) nosaukums un kategorija – Ievads Latvijas politikā, A 
Akadēmiskās struktūrvienības vadītājs – Dr. I. Kreituse 
Studiju priekšmeta (kursa) vadītājs – Dr. hist. Ilga Kreituse 
Studiju priekšmeta klausītāji – ESF PZ, SE; 1 
Studiju priekšmeta apjoms – 3 kredītpunkti 
Studiju priekšmeta mērėis – panākt, lai studenti saprastu nozīmīgākās problēmas Latvijas 
politikā un politisko izmaiĦu cēloĦus, iedzīvotāju politiskās uzvedības modeĜus, kritiski 
spriestu par Latvijas politikas pamatproblēmām 
Studiju priekšmeta uzdevumi – apgūt politikas zinātnes pamatinstrumentāriju, politisko 
institūciju pamatnostādnes Latvijā, ar Latvijas politisko institūciju darbību saistītos empīriskos 
un statistiskos datus 
Studiju priekšmeta rezultāti – apgūta analītiski kritiska pieeja, iegūta prasme zinātniski vērtēt 
empīriskus datus, izprastas fakta un viedokĜa atšėirības. 
Studiju priekšmeta saturs –  
1. Demokrātijas attīstības priekšnoteikumi un izredzes. 
2. LR Satversmes pamatelementi. 
3. LR Satversmes institucionalizācija: likumdevēja vara. 
4. LR Satversmes institucionalizācija: izpildvara un tiesu vara. 
5. Sabiedriskā doma, politiskā socializācija un masu mēdiju loma. 
6. Politiskā līdzdalība un balsošana. 
7. Politiskās partijas un to attīstība Latvijā. 
8. Politiskā kampaĦa un vēlēšanas. 
9. Pilsoniskā sabiedrība un nevaldības organizācijas. 
10. Latvijas iekšpolitiskās problēmas 
11. Globālā politika un Latvija. 
Studiju priekšmeta pārbaudījumi – eksāmens 
Prasības klausītājiem – obligāts lekciju un semināru apmeklējums, 10 tematisku kopsavilkumu 
izstrāde, referāts, eksāmens. 
Literatūra –  
1. Sabiedrības pārmaiĦas Latvijā. – Rīga, 1998. 
2. The Challenge of democracy. The Essentials. – Boston, New York, 1999. 
3. Ievads politikā. – Rīga, 1998. 
4. Pārskats par tautas attīstību. UN DP. – Rīga, 1998, 1999. 
 
Studiju priekšmeta 
programmas vadītājs(-a) __________________     Mg.pol.sc. lektors Jānis Tomels 
      (paraksts)   (zinātniskais grāds, akad.amats, vārds, uzvārds) 

13.janvāris 2010.gads 
 
SASKAĥOTS 
Rīgas StradiĦa universitātes 
ESF Politikas zinātnes katedras  
2010. gada 13.janvāra sēdē 
protokols Nr. 6. 
 
 
Veidlapa Nr. M-3 (3)                       SASKAĥOTS  

Rīgas  StradiĦa universitātes 
               Dekānu padomes  

            2010.gada 8.februāra 
         sēdē, protokols Nr.23 

 
             APSTIPRINĀTS 

           Rīgas StradiĦa universitātes 
                           Senāta  

           2010.gada 23.februāra 
       sēdē, protokols Nr. 1-2/23.02.10. 

 

Studiju priekšmeta programmas apraksts 
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Studiju priekšmeta (kursa) nosaukums un kategorija – Latvijas politiskā vēsture, A 
Akadēmiskās struktūrvienības vadītājs – Dr. I. Kreituse 
Studiju priekšmeta (kursa) vadītājs – Dr. hist. Ilga Kreituse 
Studiju priekšmeta klausītāji – ESF PZ, SE; 1 
Studiju priekšmeta apjoms – 3 kredītpunkti 
Studiju priekšmeta mērėis – panākt, lai studenti saprastu problēmas un likumsakarības 
Latvijas vēsturē, analizēt vēstures procesus, spriest par mūsdienu politikas attīstības 
tendencēm. 
Studiju priekšmeta uzdevumi – apgūt Latvijas vēstures attīstības pamatprocesus.  
Studiju priekšmeta rezultāti – iegūta izpratne par Latvijas vēstures procesa galvenajām 
nostādnēm, iegūta prasme zinātniski vērtēt empīriskus datus, izprastas fakta un viedokĜa 
atšėirības. 
Studiju priekšmeta saturs –  
1. Baltu un somugru ciltis, to valstiskie veidojumi. Baltijas jūras reăions 9.–12. gs. Vācu 
ekspansija Baltijā 12. gs. beigās – 13. gs. 
2. Livonija. CīĦa par kundzību pie Baltijas jūras 16.–18. gs. 
3. Latvija Krievijas impērijas sastāvā. Latviešu nacionālās apziĦas veidošanās 19. gs. 
4. Latviešu politiskā nacionālisma ăenēze. 1. Pasaules karš. Neatkarīgas Latvijas valsts 
izveidošanās. 
5. Latvijas valstiskuma pirmie gadi, 1918.–1922. gads: iekšpolitiskās un ārpolitiskās 
problēmas. 
6. LR parlamentārisma periods. 1920.–1934. g. 
7. Pāreja no demokrātijas uz autoritārismu Eiropā. 1934. g. 15. maija apvērsums. LR 
iekšpolitika un starptautiskais stāvoklis 30. gadu otrajā pusē. 
8. Latvijas valstiskās neatkarības zaudēšana 1940. g. un atgūšana 1991. g. Iekšējie un ārējie 
faktori. 
9. Latvija 2. Pasaules kara laikā. LPSR. 
10. Latvija pēc neatkarības atgūšanas. Vēsturiskais mantojums sociālekonomiskajā, etniskajā 
un politiskajā jomā. 
Studiju priekšmeta pārbaudījumi – eksāmens 
Prasības klausītājiem – obligāts lekciju un semināru apmeklējums, 10 tematisku kopsavilkumu 
izstrāde, referāts, eksāmens. 
Literatūra –  
1. Feodālā Rīga. – Rīga, 1978. 
2. Latvijas valsts atjaunošana 1986.–1993. – Rīga, 1998. 
3. Dreifelds J. Latvia in transition. – Cambridge, 1996. 
 
Studiju priekšmeta 
programmas vadītājs(-a) __________________     Mg.pol.sc. lektors Jānis Tomels 
      (paraksts)   (zinātniskais grāds, akad.amats, vārds, uzvārds) 

13.janvāris 2010.gads 
SASKAĥOTS 
Rīgas StradiĦa universitātes 
ESF Politikas zinātnes katedras  
2010. gada 13.janvāra sēdē 
protokols Nr. 6. 
Veidlapa Nr. M-3 (3)                              

          SASKAĥOTS  
Rīgas  StradiĦa universitātes 

               Dekānu padomes  
            2010.gada 8.februāra 

         sēdē, protokols Nr.23 
 

             APSTIPRINĀTS 
           Rīgas StradiĦa universitātes 

                           Senāta  
           2010.gada 23.februāra 

       sēdē, protokols Nr. 1-2/23.02.10. 

 

Studiju priekšmeta programmas apraksts 
 
Studiju priekšmeta (kursa) nosaukums un kategorija – Ievads politikas teorijā, A 
Akadēmiskās struktūrvienības vadītājs – Dr. I. Kreituse 
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Studiju priekšmeta (kursa) vadītājs – Mg. phil. Artis Svece 
Studiju priekšmeta klausītāji – ESF PZ, SE; 1 
Studiju priekšmeta apjoms – 3 kredītpunkti 
Studiju priekšmeta mērėis – apskatīt pirmsreformācijas politisko domu un dažādus 
ideoloăiskos strāvojumus 19. gadsimtā. 
Studiju priekšmeta uzdevumi – iepazīt galvenās politikas teorijas līdz 20. gadsimtam un 
izvērtēt politikas teorētiėu uzskatus. 
Studiju priekšmeta rezultāti - radīta sapratne par to, kā ir pakāpeniski attīstījusies Rietumu 
civilizācijas izpratne par valsts, sabiedrības un to institūciju uzdevumiem. 
Studiju priekšmeta saturs –  
1. Rietumu politiskās domas aizsākumi. 
2. Ideālās valsts meklējumos: Platons, Aristotelis, Augustīns. 
3. Valdnieks un pavalstnieki: politiskā doma Renesanses laikmetā; angĜu politikas teorija  
       17.–18. gs. 
4. Valsts un pilsoĦi: franču politiskā filozofija 18. gs. 
5. Politikas teorija 19. gs: tradīcija/ revolūcija, individuālā brīvība / vispārējais labums. 
6. Utilit ārisma principa pamatojuma un pielietojuma problēmas. 
7. 19. gs. idejas par sociālistiskās sabiedrības radīšanu. 
Studiju priekšmeta pārbaudījumi – eksāmens 
Prasības klausītājiem – obligāts lekciju un semināru apmeklējums, 10 tematisku kopsavilkumu 
izstrāde, referāts, eksāmens. 
Literatūra –  
1. Cambridge history of political thought. 1450–1700. – Cambridge, 1991. 
2. A history of political theory. – Dryden Press, 1989. 
3. Reapprising political theory: revizionist studies in the history of political thought. –  
       Terence Ball, 1995. 
 
 
 
 
 
 
 
Studiju priekšmeta 
programmas vadītājs(-a) __________________     Mg.pol.sc. lektors Jānis Tomels 
      (paraksts)   (zinātniskais grāds, akad.amats, vārds, uzvārds) 

13.janvāris 2010.gads 
 
SASKAĥOTS 
Rīgas StradiĦa universitātes 
ESF Politikas zinātnes katedras  
2010. gada 13.janvāra sēdē 
protokols Nr. 6. 
 
Veidlapa Nr. M-3 (3)                              

          SASKAĥOTS  
Rīgas  StradiĦa universitātes 

               Dekānu padomes  
            2010.gada 8.februāra 

         sēdē, protokols Nr.23 
 

             APSTIPRINĀTS 
           Rīgas StradiĦa universitātes 

                           Senāta  
           2010.gada 23.februāra 

       sēdē, protokols Nr. 1-2/23.02.10. 

 

Studiju priekšmeta programmas apraksts 
 
Studiju priekšmeta (kursa) nosaukums un kategorija – Politisko pētījumu metodes, A 
Akadēmiskās struktūrvienības vadītājs – Dr. I. Kreituse 
Studiju priekšmeta (kursa) vadītājs – Mg. TaĦa Lāce 
Studiju priekšmeta klausītāji – ESF PZ, SE; 1. kursa studenti 
Studiju priekšmeta apjoms – 3 kredītpunkti 
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Studiju priekšmeta mērėis – iepazīstināt studentus ar tām metodēm, ko politologi izmanto, lai 
pētītu politiku; dot iespēju studentiem lasīt un izprast zinātnisko literatūru politikas jomā; 
iepazīstināt studentus ar galvenajām sociālo pētījumu metodēm un datu analīzi; dot 
nepieciešamās zināšanas un prasmes, lai studenti patstāvīgi varētu izstrādāt paši savus 
pētījumu projektus un kursa darbus. 
Studiju priekšmeta uzdevumi – piedalīšanās lekcijās; izstrādāts un aizstāvēts (prezentēts) 
patstāvīgais darbs – zinātniskā darba prezentācija. 
Studiju priekšmeta rezultāti - iegūta izpratne par pētījuma procesu un tā posmiem, par 
galvenajām pētījumu metodēm, kas visbiežāk var tikt izmantotas politisko notikumu un 
uzvedības izpētē, kā arī par datu vākšanu un to analīzi. 
Studiju priekšmeta saturs –  
1. Kvantitatīvā un kvalitatīvā pieeja sociālajos jautājumos. 
2. Pētījuma process. 
3. Mērījumi. Mērījumu skalas. 
4. Izlase. Izlases tipi un veidi. 
5. Aptaujas metode. Anketa un anketas jautājumu veidi. 
6. Aptaujas posmi. Aptauju veidi. Intervēšana. 
7. Kontentanalīze, eksperiments, novērošana. 
8. Kvalitatīvo pētījumu metodes: līdzdalības novērojums. 
9. Kvalitatīvo pētījumu metodes: dziĜās intervijas, fokusgrupas. 
10. Datu analīze. 
Studiju priekšmeta pārbaudījumi – eksāmens 
Prasības klausītājiem – obligāts lekciju un semināru apmeklējums, 10 tematisku kopsavilkumu 
izstrāde, referāts, eksāmens. 
Literatūra -  
1. Kroplijs A., Raščevska A. Kvalitatīvās pētniecības metodes sociālajās zinātnēs.-Rīga, 2004. 
2. Sullivan Thomas J. Methods of Social Reserach. – Harcourt College Publishers, 2001. 
3. Babbie Earl. The Practice of Social research. – Belmont, California. 
4. Punch K. Introduction to Social Research. – Sage, London, 1999. 
 
 
 
Studiju priekšmeta 
programmas vadītājs(-a) __________________     Mg.pol.sc. lektors Jānis Tomels 
      (paraksts)   (zinātniskais grāds, akad.amats, vārds, uzvārds) 

13.janvāris 2010.gads 
SASKAĥOTS 
Rīgas StradiĦa universitātes 
ESF Politikas zinātnes katedras  
2010. gada 13.janvāra sēdē 
protokols Nr. 6. 
 
Veidlapa Nr. M-3 (3)                                                                                                                                                      SASKAĥOTS  

Rīgas  StradiĦa universitātes 
               Dekānu padomes  

            2010.gada 8.februāra 
         sēdē, protokols Nr.23 

 
         APSTIPRINĀTS 

           Rīgas StradiĦa universitātes 
                           Senāta  

           2010.gada 23.februāra 
       sēdē, protokols Nr. 1-2/23.02.10. 

Studiju priekšmeta programmas apraksts 
Studiju priekšmeta (kursa) nosaukums un kategorija – Ievads demokrātijas teorijā, A 
Akadēmiskās struktūrvienības vadītājs – Dr. I. Kreituse 
Studiju priekšmeta (kursa) vadītājs – Mg. sc. pol. S. Gurbo 
Studiju priekšmeta klausītāji – ESF, PZ, SE; 1 
Studiju priekšmeta apjoms – 3 kredītpunkti 
Studiju priekšmeta mērėis – iepazīstināt studentus ar galvenajām demokrātiskas sabiedrības 
pamatelementu koncepcijām un demokrātijas teorijām, kā arī ar to saistītajiem jēdzieniem par 
pilsonību, individuālo brīvību, vienlīdzību u. c. 
Studiju priekšmeta uzdevumi – apgūt demokrātijas vēsturiskās attīstības un demokrātijas 
teorijas pamatjēdzienus, salīdzināt demokrātiskas sabiedrības iekārtas pamata rakstura 
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iezīmes, apskatīt demokrātijas institūciju un tās izpausmes dažādās pasaules valstīs dažādos 
vēsturiskos periodos. 
Studiju rezultāts - apgūti demokrātijas vēsturiskās attīstības un demokrātijas teorijas 
pamatjēdzieni, iegūta izpratne par demokrātijas attīstības specifiku mūsdienās. 
Studiju priekšmeta saturs –  
1. Ievads. Demokrātijas jēdziens pagātnē un mūsdienās. 
2. Klasiskie demokrātijas modeĜi – klasiskais, republikāniskais un liberālais  
            (reprezentatīvais). 
3. Demokrātija un pilsonības jēdziens. 
4. Tiešā un pārstāvnieciskā demokrātija. Roberta Dāla „poliarhijas” koncepcija. 
5. Konkurējošā elitisma demokrātija (demokrātiskais elitisms) un plurālisms.   
            Deliberatīvā demokrātija. 
6. Demokratizācijas viĜĦi un to cēloĦi.  
7. Mūsdienu liberālā demokrātija: ideāli un izaicinājumi – to ierobežojošie faktori. 
8. Globalizācija un ASV hegemonija — demokrātiju ierobežojošas tendences? 
9. Demokrātijas transformācija, dzīvotspēja un nākotnes izaicinājumi globalizētā  
            pasaulē. 
10. Demokrātijas problēmas postkomunistiskajā telpā. 
Studiju priekšmeta pārbaudījumi – eksāmens. 
Prasības klausītājiem – obligāts lekciju un semināru apmeklējums, 9 tematisku kopsavilkumu 
izstrāde, referāts, eksāmens. 
Literatūra -  
1. Dahl, Robert. Democracy and Its Critics. Yale University Press, 1990 
2. Diamond, Larry. The Spirit of Democracy: The Struggle to Build Free Societies Throughout the 
World. Times Books, 2008 
3. Held, David. Models of Democracy. Stanford: Stanford University Press, 2006 
4. Huntington, Samuel. The Third Wave, Democratization in the Late Twentieth Century. Norman: 
University of Oklahoma Press, 1991. 
5. Sartori, Giovanni. The Theory of Democracy Revisited. New Jersey: Chatham House Publishers 
Inc., 1987 
Studiju priekšmeta 
programmas vadītājs(-a) __________________     Mg.pol.sc. lektors Jānis Tomels 
      (paraksts)   (zinātniskais grāds, akad.amats, vārds, uzvārds) 

13.janvāris 2010.gads 
SASKAĥOTS 
Rīgas StradiĦa universitātes 
ESF Politikas zinātnes katedras  
2010. gada 13.janvāra sēdē 
protokols Nr. 6. 
         Veidlapa Nr. M-3 (3)                                                                SASKAĥOTS  

Rīgas  StradiĦa universitātes 
               Dekānu padomes  

            2010.gada 8.februāra 
         sēdē, protokols Nr.23 

 
             APSTIPRINĀTS 

           Rīgas StradiĦa universitātes 
                           Senāta  

           2010.gada 23.februāra 
       sēdē, protokols Nr. 1-2/23.02.10 

Studiju priekšmeta programmas apraksts 
Studiju priekšmeta (kursa) nosaukums un kategorija – Ievads salīdzinošajā politikā, A 
Akadēmiskās struktūrvienības vadītājs – Dr. I. Kreituse 
Studiju priekšmeta (kursa) vadītājs – Mg.sc.soc., Mg.oec. Lelde Metla-Rozentāle 
Studiju priekšmeta klausītāji – ESF PZ, SE; 1 
Studiju priekšmeta apjoms – 3 kredītpunkti 
Studiju priekšmeta mērėis – radīt priekšstatu par salīdzinošo politiku kā disciplīnu, sniegt 
iespēju pilnveidot zināšanas par pasaules polisko sistēmu daudzveidību un attīstīt spēju 
piemērot teorētiskās zināšanas reālo politisko fenomenu analīzei.  
Studiju priekšmeta uzdevumi – iepazīties ar salīdzinošās politikas vēsturi, tās mērėiem, 
metodēm, pielietojuma iespējām, gūt priekšstatu par salīdzinošās politikas struktūrelementiem, 
to mijiedarbību un atkarību no ārējās vides ietekmes, izveidot praktisku un metodisku gatavību 
salīdzinošās politikas izstrādei balstoties uz empīriskiem piemēriem. 
Studiju priekšmeta rezultāti - iegūtas pamatzināšanas un kompetence, kas nepieciešama, lai 
varētu salīdzināt valstu darbības un stabilitātes līdzības un atšėirības, iegūtas prasmes un 
iemaĦas veikt sistemātisku politikas procesu salīdzinošu izpēti. 
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Studiju priekšmeta saturs –  
1. Salīdzinošās politikas priekšmets, pielietojums un vēsture. 
2. Salīdzinošās politikas koncepti un metodes. 
3. Āzijas valstu politiskās kultūras. 
4. Politiskās kultūras loma un tās salīdzinošā izpēte. 
5. Rietumvalstu vēlēšanu sistēmu salīdzinošā analīze. 
6. Politiskās sistēmas ’’inputs’’: Interešu artikulācija, agregācija un politiskās partijas. 
7. Politiskās sistēmas ’’outputs’’: valdība un ’’policies’’. 
8. Demokrātija attīstības valstīs: līdzības un atšėirības. 
9. Demokrātisko režīmu salīdzinošā analīze. 
10. Multikulturālās sabiedrības Lielbritānijā, ASV, Kanādā, Francijā un Latvijā. 
Studiju priekšmeta pārbaudījumi – eksāmens 
Prasības klausītājiem – obligāts lekciju un semināru apmeklējums, 10 tematisku kopsavilkumu 
izstrāde, referāts, eksāmens. 
Literatūra -  
1. Sage handbook of comparative politics /edited by Todd Landman and Neil Robinson. 
Thousand Oaks, CA : SAGE Publications, 2009. 
2. The Oxford handbook of comparative politics /edited by Carles Boix and Susan C. Stokes. 
Oxford : Oxford University Press, 2007. 
3. The Oxford handbook of comparative politics /edited by Carles Boix and Susan C. Stokes. 
Oxford : Oxford University Press, 2007.  
4. Theory and evidence in comparative politics and international relations /edited by Richard Ned 
Lebow and Mark Irving Lichbach.New York ; Basingstoke : Palgrave, 2007. 
5. Comparative methods in the social sciences /edited by Alan Sica ; assisted by Julie Pelton. 
London ... [etc.] : Sage Publ., 2006. 
6. Comparative politics : critical concepts in political science /gen. ed. Howard J. Wiarda. 
London ; New York : Routledge, 2005. 
7. Almond, Gabriel A., Et al. 2005. Comparative Politics Today: A World View. 8th Edition.  
 
Studiju priekšmeta 
programmas vadītājs(-a) __________________     Mg.pol.sc. lektors Jānis Tomels 
      (paraksts)   (zinātniskais grāds, akad.amats, vārds, uzvārds)13.janvāris 2010.gads 
SASKAĥOTS 

Rīgas StradiĦa universitātes ESF Politikas zinātnes katedras  
2010. gada 13.janvāra sēdē protokols Nr. 6. 
         Veidlapa Nr. M-3 (3)                              

          SASKAĥOTS  
Rīgas  StradiĦa universitātes 

               Dekānu padomes  
            2010.gada 8.februāra 

         sēdē, protokols Nr.23 
 

             APSTIPRINĀTS 
           Rīgas StradiĦa universitātes 

                           Senāta  
           2010.gada 23.februāra 

       sēdē, protokols Nr. 1-2/23.02.10 

 

Studiju priekšmeta programmas apraksts 
 
Studiju priekšmeta (kursa) nosaukums un kategorija – Vispārīgā tiesību teorija, A 
Akadēmiskās struktūrvienības vadītājs – Dr. I. Kreituse 
Studiju priekšmeta (kursa) vadītājs – Mg. iur. J. Grasis 
Studiju priekšmeta klausītāji – ESF PZ, SE; 1 
Studiju priekšmeta apjoms – 3 kredītpunkti 
Studiju priekšmeta mērėis – iegūt priekšstatu par dažādiem tiesību teorijas jautājumiem, 
tiesību sociālajām īpatnībām, mijiedarbību ar citām sociālo zinātĦu disciplīnām, kā arī ar 
morāles normām un politiskajiem un ekonomiskajiem procesiem. 
Studiju priekšmeta uzdevumi – izzināt teorētiskos tiesību jautājumus, apgūt juridisko 
terminoloăiju un tiesību pamatelementus, apgūt pamatzināšanas jurisprudencē. 
Studiju priekšmeta rezultāti – prast definēt un analizēt dažādu tiesību saimju un sistēmu 
īpatnības, izprast tiesību un citu sociālo normu atšėirības, spēt sniegt pārskatu par tiesību 
avotiem un to pielietojamību, pārzināt juridiskās atbildības priekšnosacījumus un elementus, 
prast sniegt ārvalstu tiesisko sistēmu salīdzinošu analīzi. 
Studiju priekšmeta saturs –  
1. Tiesību izcelšanās. Tiesību doktrīnas. 
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2. Tiesību saimes. 
3. Tiesību izpratne. 
4. Tiesību svarīgāko elementu jēdzieni. 
5. Tiesību normas. Sociālās normas. 
6. Tiesību avoti. 
7. Normatīvo aktu jaunrade. 
8. Tiesību sistēma, nozares un institūti. 
9. Tiesiskās sistēmas un tiesību sistēmas. 
10. Ārvalstu tiesisko sistēmu salīdzinoša analīze. 
Studiju priekšmeta pārbaudījumi – eksāmens. 
Prasības klausītājiem – obligāts lekciju un semināru apmeklējums, 10 tematisku kopsavilkumu 
izstrāde, referāts, eksāmens. 
Literatūra -  
1. KrastiĦš I. Tiesību būtība un forma. Rīga: LU, 1999. 
2. KrastiĦš I. Tiesību doktrīnas. Rīga: LU, 2000. 
3. Likums un tiesības. Rīga, 2000. 
 
 
Studiju priekšmeta 
programmas vadītājs(-a) __________________     Mg.pol.sc. lektors Jānis Tomels 
      (paraksts)   (zinātniskais grāds, akad.amats, vārds, uzvārds) 

13.janvāris 2010.gads 
 
SASKAĥOTS 
Rīgas StradiĦa universitātes 
ESF Politikas zinātnes katedras  
2010. gada 13.janvāra sēdē 
protokols Nr. 6. 
 
 
         Veidlapa Nr. M-3 (3)                              

          SASKAĥOTS  
Rīgas  StradiĦa universitātes 

               Dekānu padomes  
            2010.gada 8.februāra 

         sēdē, protokols Nr.23 
 

             APSTIPRINĀTS 
           Rīgas StradiĦa universitātes 

                           Senāta  
           2010.gada 23.februāra 

       sēdē, protokols Nr. 1-2/23.02.10 

 

Studiju priekšmeta programmas apraksts 
Studiju priekšmeta (kursa) nosaukums un kategorija – Salīdzinošā Eiropas politika, A 
Akadēmiskās struktūrvienības vadītājs – Dr. I. Kreituse 
Studiju priekšmeta (kursa) vadītājs – Mg. pol. sc. Jānis Tomels 
Studiju priekšmeta klausītāji – ESF PZ, SE; 1 
Studiju priekšmeta apjoms – 3 kredītpunkti 
Studiju priekšmeta mērėis –nostiprināt studentu zināšanas par Eiropas valstu un Eiropas 
Savienības (ES) vēsturi, attīstību un politiskajām institūcijām apskatot tās no salīdzinošās 
politikas skatu punkta. 
Studiju priekšmeta uzdevumi – dot izpratni par ES struktūru un funkcionēšanu, dot ieskatu 
salīdzinošās politikas teorijās, kuras skar politisko institūciju attīstību un palīdz izvērtēt 
nozīmīgākās problēmas Eiropas valstu un Eiropas Savienības pašreizējā attīstības posmā. 
Studiju priekšmeta rezultāti - iegūtas analītiskā darba iemaĦas, izprotot svarīgāko Eiropas 
politisko aktieru, institūciju un politisko kursu izaicinājumu atsevišėo valstu nacionālajām 
politikām, attīstīta kritiskā pieeju, izvērtējot pamatproblēmas un pretrunas visas Eiropas valstu 
integrācijas kontekstā. 
Studiju priekšmeta saturs –  

1. Ievads. Salīdzinošā politika un Eiropas integrācijas teorijas. 
2. Nācijvalstis un jaunās politiskās sistēmas. 
3. Likumdevējvaras politika ES: aktuālās problēmas. 
4. ES un nacionālo partiju sistēmas. 
5. Politiskie konflikti un intereses Eiropā. 
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6. Eiropas identitātes problēmas. 
7. Pro/Anti Eiropas dimensija: ES pilsonība, eiroskepticisms un leăitimizācija. 
8. Vēlētāju uzvedība EP vēlēšanās un ES referendumos. 
9. Eiropa un globalizācija. 
10. ES paplašināšanās problēmas. 

Studiju priekšmeta pārbaudījumi – eksāmens 
Prasības klausītājiem – obligāts lekciju un semināru apmeklējums, 10 tematisku kopsavilkumu 
izstrāde, referāts, eksāmens. 
Literatūra -  
1. Ostrovska I. Demokrātiskas nācijvalsts identitāte. Politiskās elites konstrukcijas Eiropas Savienības 
paplašināšanās kontekstā. – Latvija un ES: problēmjautājumi ekonomikā, politikā, tiesībās, filozofijā un 
lingvistikā. LZA Ekonomikas institūts. Rīga, 2004, 67- 83. lpp. 
2. Hix S. The Political System of the European Union. Second edition. 2005. Palgrave, MacMillan, 
N.Y. 
3. Nugent N. The Government and Politics of the European Union. 5th edition. 2003. Duke 
University Press, Durham  
4. European Union Enlargement. (ed. N. Nugent), 2004, Palgrave MacMillan, N.Y.. 
5. Gordon Ph. H. Globalization: Europe’s Wary Embrace. Yale Global, 1 November, 2004. 
6. Effects of Baltic EU membership on the Northern Europe. Riga, 2001. 
 
Studiju priekšmeta 
programmas vadītājs(-a) __________________     Mg.pol.sc. lektors Jānis Tomels 
      (paraksts)   (zinātniskais grāds, akad.amats, vārds, uzvārds) 

13.janvāris 2010.gads 
SASKAĥOTS 
Rīgas StradiĦa universitātes ESF Politikas zinātnes katedras  
2010. gada 13.janvāra sēdē protokols Nr. 6. 
 
       Veidlapa Nr. M-3 (3)                              

          SASKAĥOTS  
Rīgas  StradiĦa universitātes 

               Dekānu padomes  
            2010.gada 8.februāra 

         sēdē, protokols Nr.23 
 

             APSTIPRINĀTS 
           Rīgas StradiĦa universitātes 

                           Senāta  
           2010.gada 23.februāra 

       sēdē, protokols Nr. 1-2/23.02.10. 
 

Studiju priekšmeta programmas apraksts 
 

Studiju priekšmeta (kursa) nosaukums un kategorija – Starptautiskā politiskā ekonomika, A 
Akadēmiskās struktūrvienības vadītājs – Dr. I. Kreituse 
Studiju priekšmeta (kursa) vadītājs – Mg. Oec. Jānis BērziĦš 
Studiju priekšmeta klausītāji – ESF, SE; II 
Studiju priekšmeta apjoms – 3 kredītpunkti 
Studiju priekšmeta mērėis –  iemācīt studentiem starptautiskās politiskās ekeonomikas 
pamatus un apgūt iemeĦas kuras atĜaus studentiem skaidrot, kādā veidā ekonomiskā sfēra 
ietekmē valstu pārvaldi 
Studiju priekšmeta uzdevumi – studentiem jāiepazīstas ar politiskās ekonomijas un 
globalizācijas īpatnībām un procesiem, jāapgūst ekonomikas vēsturi un svarīgākās teorētiskās 
skolas 
Studiju priekšmeta rezultāti - spēja saprast globalizācijas ietekmi uz ikdienas cilvēku dzīvi. 
Studiju priekšmeta saturs –  
1. Ievads: kursa struktūra 
2. Starptautiskās politiskās ekonomikas teorētiskie aspekti 
3. Metodoloăiskie aspekti 
4. Koncepcijas un analīzes mehānismi 
5. Starptautiskās ekonomikas vēsture – 19.gs. 
6. Ekonomiskā vēsture – pēckara persios 
7. Starptautiskās tirdzniecības aspekti 
8. Politiskā ekonomika un starptautiskās finanses 
9. Atkar;iba no ekonomiskās attīstības 
10. Globalizācijas politiskā ekonomika 
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Studiju priekšmeta pārbaudījumi – eksāmens 
Prasības klausītājiem – obligāts lekciju un semināru apmeklējums, 10 tematisku kopsavilkumu 
izstrāde, referāts, eksāmens. 
Literatūra -  
1. GILPIN, Robert (1987). The Political Economy of International Relations. Princeton, 
Princeton University Press. 
2. KINDLEBERGER, Charles (1975). The rise of free trade in Western Europe. The 
Journal of Economic History, vol. 35, no. 1, march 
3. MARX, Karl (1993). Capital: critique of the political economy. London, Penguin 
Books. 
4. ROMER, Christina (1988). The great crash and the onset of the great depression. 
NBER Working Paper Series, no. 2639, June. 
 
Studiju priekšmeta 
programmas vadītājs(-a) __________________     Mg.pol.sc. lektors Jānis Tomels 
      (paraksts)   (zinātniskais grāds, akad.amats, vārds, uzvārds) 

13.janvāris 2010.gads 
SASKAĥOTS 
Rīgas StradiĦa universitātes 
ESF Politikas zinātnes katedras  
2010. gada 13.janvāra sēdē 
protokols Nr. 6. 
         Veidlapa Nr. M-3 (3)                              

          SASKAĥOTS  
Rīgas  StradiĦa universitātes 

               Dekānu padomes  
            2010.gada 8.februāra 

         sēdē, protokols Nr.23 
 

             APSTIPRINĀTS 
           Rīgas StradiĦa universitātes 

                           Senāta  
           2010.gada 23.februāra 

       sēdē, protokols Nr. 1-2/23.02.10. 

 

Studiju priekšmeta programmas apraksts 
 
Studiju priekšmeta (kursa) nosaukums un kategorija – Starptautiskā politika: pamatteorijas un 
koncepcijas, A 
Akadēmiskās struktūrvienības vadītājs – Dr. I. Kreituse 
Studiju priekšmeta (kursa) vadītājs – Dr.hist. Daina Bleiere 
Studiju priekšmeta klausītāji – ESF SE; 2 
Studiju priekšmeta apjoms – 3 kredītpunkti 
Studiju priekšmeta mērėis – Kurss “Starptautiskā politika: pamatteorijas un koncepcijas” 
veido starptautisko attiecību studiju pamatu. Tā uzdevums ir iepazīstināt ar mūsdienu 
ietekmīgākajām starptautisko attiecību teorijām un galvenajām metodoloăiskajām pieejām, kā 
arī sniegt ieskatu to vēsturiskajā attīstībā. 
Studiju priekšmeta uzdevumi –aplūkot reālisma, liberālisma, starptautiskās sabiedrības (t.s. 
AngĜu skolas), starptautiskās politiskās ekonomijas, radikālisma un konstruktīvisma pieejas, 
kā arī diskusijas metodoloăijas jautājumos. 
Studiju priekšmeta rezultāti – prasme orientēties starptautisko attiecību teorijās un 
metodoloăiskajās pieejās, apgūta analītiski kritiska pieeja, iegūta prasme pielietot teoriju 
starptautisko attiecību analīzei. 
Studiju priekšmeta saturs –  

1. Starptautisko attiecību teorijas vēsturiskā attīstība. Starptautisko attiecību 
teorijas attīstība 20. gadsimtā. Starptautiskās politikas analīzes līmeĦi. 

2. Reālisms. 
3. Spēku līdzsvars un karš. 
4. Liberālisms.  
5. Drošība starptautisko attiecību teoriju skatījumā. 
6. Starptautiskās sabiedrības pieeja (AngĜu skola). 
7. Starptautiskā politiskā ekonomija. 
8. Radikālisms/kritizējošās teorijas. 
9. Konstruktīvisms. 
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10. Metodoloăiskās diskusijas. 
Studiju priekšmeta pārbaudījumi – eksāmens 
Prasības klausītājiem – obligāts lekciju un semināru apmeklējums, 10 tematisku kopsavilkumu 
izstrāde, referāts, eksāmens. 
Literatūra -  
7. Barijs Buzans, Cilvēki, valstis un bailes (Rīga: Izdevniecība ABG, 2000) 
8. Imanuels Kants, “Mūžīgu mieru”, grām. Imanuels Kants, Kas ir apgaismība? (Rīga: Zvaigzne 
ABC), 98-137. 
9. Introduction to International Relations: Theories And Approaches (Oxford etc.: Oxford University 
Press, 2003 
10. Hans J. Morgenthau, Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace, Fifth Edition, 
Revised, (New York: Alfred A. Knopf, 1978) 
11. Paul R. Viotti and Mark V. Kauppi, International Relations Theory: Realism, Pluralism, Globalism 
and Beyond (Boston, London, Toronto, etc: Allyn and Bacon, 1998) 
12. Kenneth N. Waltz, “Structural Realism after the Cold War” in International Security, Vol. 25, No. 
1 (Summer 2000), pp. 5-41. 
13. Hedley Bull, The Anarchical Society: A Study of Order in World Politics. Third edition 
(Houndmills, Basingstoke, New York: Palgrave, 2002) 
14. Robert Gilpin, Global Political Economy: Understanding the International Economic Order 
(Princenton University Press, 2001), 3-24. 
15. Neorealism and Its Critics, Keohane, Robert O., ed. (New York: Columbia University Press, 1986) 
16. Robert Jackson and Georg Sørensen, Introduction to International Relations: Theories And 
Approaches (Oxford etc.: Oxford University Press, 2003) 
 
 
 
 
 
Studiju priekšmeta 
programmas vadītājs(-a) __________________     Mg.pol.sc. lektors Jānis Tomels 
      (paraksts)   (zinātniskais grāds, akad.amats, vārds, uzvārds) 

13.janvāris 2010.gads 
 
SASKAĥOTS 
Rīgas StradiĦa universitātes 
ESF Politikas zinātnes katedras  
2010. gada 13.janvāra sēdē 
protokols Nr. 6. 
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Veidlapa Nr. M-3 (3)                              

          SASKAĥOTS  
Rīgas  StradiĦa universitātes 

               Dekānu padomes  
            2010.gada 8.februāra 

         sēdē, protokols Nr.23 
 

             APSTIPRINĀTS 
           Rīgas StradiĦa universitātes 

                           Senāta  
           2010.gada 23.februāra 

       sēdē, protokols Nr. 1-2/23.02.10. 
 

Studiju priekšmeta programmas apraksts 
 

Studiju priekšmeta (kursa) nosaukums un kategorija – Ārpolitikas analīze, A 
Akadēmiskās struktūrvienības vadītājs – Dr. I. Kreituse 
Studiju priekšmeta (kursa) vadītājs – Dr. pol. sc. Andris Sprūds 
Studiju priekšmeta klausītāji – ESF, SE; II 
Studiju priekšmeta apjoms – 3 kredītpunkti 
Studiju priekšmeta mērėis –  iepazīstināt studentus ar ārpolitikas veidošanas un īstenošanas 
procesiem un to izpētes problemātiku. 
Studiju priekšmeta uzdevumi – pilnveidot studentu teorētisko bāzi, atklājot dažādas analītiskās 
pieejas ārpolitikas izpētē, norādot analītisko līmeĦu īpatnības un pievēršoties ārējo un iekšējo 
faktoru mijiedarbības analīzei ārpolitiskā kursa izvēlē.  
Studiju priekšmeta rezultāti - pilnveidotas studentu analītiskās iemaĦas, teorētiskās zināšanas 
pielietojot empīriskā materiāla analīzei. 
Studiju priekšmeta saturs –  
1. Ārpolitikas analīze: ievads, problēmas, pieejas 
2. Starptautiskā sistēma un valstu nacionālās intereses 
3. Globāla lielvalsts starptautisko attiecību sistēmā: ASV ārpolitiskais kurss 
4. Ārējās politikas veidošanas iekšpolitiskie faktori: sabiedrība, partijas, interešu grupas 
5. Ārējās politikas veidošanas iekšpolitiskie faktori: birokrātija 
6. Iekšpolitisko faktoru loma Krievijas ārpolitiskā kursa veidošanā un īstenošanā 
7. Personības, percepcijas un valsts ārpolitika 
8. Personības un percepcijas Eiropas valstu ārpolitisko kursu veidošanā un īstenošanā 
9. Valstu ārpolitiskā kursa īstenošana: diplomātija 
10. Valstu ārpolitikas analīze: secinājumi 
Studiju priekšmeta pārbaudījumi – eksāmens 
Prasības klausītājiem – obligāts lekciju un semināru apmeklējums, 4 tematisku eseju izstrāde, 
referāts, eksāmens. 
Literatūra -  
1. Hudson V.M., Foreign Policy Analysis: Classic and Contemporary Theory (Lanham, 
2007) 
2. R.A.Pastor (ed.), A Century Journey. How the Great Powers Shape the World (New 
York, 1999) 
3. Z.Brzezinski, The Grand Chessboard: American Primacy and Its Geostrategic 
Imperatives (New York, 1997) 
4. Ferguson N, ”Empires with Expiration Dates” // Foreign Policy, September- October 
2006 
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Studiju priekšmeta 
programmas vadītājs(-a) __________________     Mg.pol.sc. lektors Jānis Tomels 
      (paraksts)   (zinātniskais grāds, akad.amats, vārds, uzvārds) 

13.janvāris 2010.gads 
 
SASKAĥOTS 
Rīgas StradiĦa universitātes 
ESF Politikas zinātnes katedras  
2010. gada 13.janvāra sēdē 
protokols Nr. 6. 
Veidlapa Nr. M-3 (3)                              

          SASKAĥOTS  
Rīgas  StradiĦa universitātes 

               Dekānu padomes  
            2010.gada 8.februāra 

         sēdē, protokols Nr.23 
 

             APSTIPRINĀTS 
           Rīgas StradiĦa universitātes 

                           Senāta  
           2010.gada 23.februāra 

       sēdē, protokols Nr. 1-2/23.02.10. 
 

Studiju priekšmeta programmas apraksts 
 

Studiju priekšmeta (kursa) nosaukums un kategorija – ES politika, ekonomika un konstitūcija, 
B 
Akadēmiskās struktūrvienības vadītājs – Dr. I. Kreituse 
Studiju priekšmeta (kursa) vadītājs – Mg. pol. Veiko Spolītis 
Studiju priekšmeta klausītāji – ESF PZ, SE; II 
Studiju priekšmeta apjoms – 3 kredītpunkti 
Studiju priekšmeta mērėis – studentos veidotu sapratni par ES izveidošanās 
priekšnoteikumiem un uzbūves īpatnībām. 
Studiju priekšmeta uzdevumi – Kursa laikā studentiem būs iespēja izanalizēt veidus, kā tika 
veidotas ES kopējās politikas.  
Studiju priekšmeta rezultāti - prast ieskicēt iespējas izaicinājumu atšėirības “jaunajās” un 
“vecajās” dalībvalstīs, kā arī iespējamos risinājumus turpmākajiem ES pārvaldības 
izaicinājumiem 
Studiju priekšmeta saturs –  
1. Eiropas Kopienas izveides vēsturiskie, politiskie un teorētiskie pamati 
2. Eiropas Savienības izveide un ekonomikas globalizācija 
3. Starpvaldību vai federālistu ES? 
4. Eiropas Savienības tirdzniecības politikas izveide 
5. Eiropas Savienības lauksaimniecības politikas izveide 
6. Eiropas Savienības konstitūcija 
7. ES konstitucionālie nākotnes izaicinājumi 
8. Kopējās monetārās politikas izveide un darbība 
9. Eiropas Savienības monetārās politikas darbība un izaicinājumi 
10. Eiropeizācija un ES kopējo politiku institucionālie izaicinājumi 
Studiju priekšmeta pārbaudījumi – eksāmens 
Prasības klausītājiem – obligāts lekciju un semināru apmeklējums, 10 tematisku kopsavilkumu 
izstrāde, referāts, eksāmens. 
Literatūra -  
1. de Grauwe, Paul. The Economics of Monetary Integration, Oxford: Oxford University Press, 
1992 
2. Howarth, David J. (2007) Making and Breaking the Rules: French policy on EU 
‘gouvernement économique’ and the Stability and Growth Pact. In European Union Studies Association 
(EUSA) > Biennial Conference > 2007 (10th), May 17-19, 2007, pages 28, Montreal, Canada. 
3. Kuklinski, Anton & Pawlowski, Krzysztof eds. Europe-The Global Challenges, Nowy Sacz, 
National Louis University, 2005 
4. Milward, Alan, The European Rescue of the Nation State, 2nd Edition, London: Routledge, 
2000 
 
Studiju priekšmeta 
programmas vadītājs(-a) __________________     Mg.pol.sc. lektors Jānis Tomels 
      (paraksts)   (zinātniskais grāds, akad.amats, vārds, uzvārds) 

13.janvāris 2010.gads 
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SASKAĥOTS 
Rīgas StradiĦa universitātes 
ESF Politikas zinātnes katedras  
2010. gada 13.janvāra sēdē 
protokols Nr. 6. 
         Veidlapa Nr. M-3 (3)                              

          SASKAĥOTS  
Rīgas  StradiĦa universitātes 

               Dekānu padomes  
            2010.gada 8.februāra 

         sēdē, protokols Nr.23 
 

             APSTIPRINĀTS 
           Rīgas StradiĦa universitātes 

                           Senāta  
           2010.gada 23.februāra 

       sēdē, protokols Nr. 1-2/23.02.10. 
 

Studiju priekšmeta programmas apraksts 
 
Studiju priekšmeta (kursa) nosaukums un kategorija – Mūsdienu politikas teorijas, A 
Akadēmiskās struktūrvienības vadītājs – Dr. I. Kreituse 
Studiju priekšmeta (kursa) vadītājs – Mg. Phil. Artis Svece 
Studiju priekšmeta klausītāji – ESF PZ, SE; II 
Studiju priekšmeta apjoms – 3 kredītpunkti 
Studiju priekšmeta mērėis – ir aplūkot 20. gadsimta politikas teorijas, īpašu uzsvaru liekot uz 
tām, kas ir saglabājušas savu aktualitāti arī 21. gadsimta sākumā. 
Studiju priekšmeta uzdevumi –  
Lai gan kursa ietvaros pieskarsimies visiem šiem jautājumiem, tomēr par kursa vadlīniju 
izraudzījos normatīvos jautājumus - uz kādiem principiem vajadzētu balstīties sabiedrības 
pārvaldei un kā nodrošināt šo principu ievērošanu. 
Studiju priekšmeta rezultāti - radīta sapratne gan par politikas filosofiju, gan politikas zinātnes 
konceptuālajiem un metodoloăiskajiem jautājumiem, gan politisko procesu prognozējošajām 
teorijām. 
Studiju priekšmeta saturs –  
1. Politikas teorija 20. gadsimtā 
2. Liberālisms 20. gadsimtā 
3. Jesaja Berlins "Divas brīvības". 
4. Džona Rolsa taisnīguma teorija 
5. Komunitārisms jeb kopienas politiskā teorija 
6. Marksisms 20. gadsimtā un Frankfurtes skola 
7. Postmodernisms un politikas teorija 
8. Postmodernisti par varu un liberālu sabiedrību 
9. Feministiskā un "zaĜā" politikas teorija. 
10. Dzimums un dzimte politikā 
Studiju priekšmeta pārbaudījumi – eksāmens 
Prasības klausītājiem – obligāts lekciju un semināru apmeklējums, 10 tematisku kopsavilkumu 
izstrāde, referāts, eksāmens. 
Literatūra -  
1. Mūsdienu politiskā filosofija, Rīga: Zvaigzne ABC, 1998. 
2. Mūsdienu feministiskās teorijas, Rīga: Jumava, 2001. 
3. Mišels Fuko Uzraudzīt un sodīt, Rīga: Omnia mea, 2001. 
4. Murray Forsyth and Maurice Keens-Soper (eds.) The Political Classics: Green to 
Dworkin, Oxford: Oxford UP, 1996. 
 
 
Studiju priekšmeta 
programmas vadītājs(-a) __________________     Mg.pol.sc. lektors Jānis Tomels 
      (paraksts)   (zinātniskais grāds, akad.amats, vārds, uzvārds) 

13.janvāris 2010.gads 
 
SASKAĥOTS 
Rīgas StradiĦa universitātes 
ESF Politikas zinātnes katedras  
2010. gada 13.janvāra sēdē 
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protokols Nr. 6. 
 
         Veidlapa Nr. M-3 (3)                              

          SASKAĥOTS  
Rīgas  StradiĦa universitātes 

               Dekānu padomes  
            2010.gada 8.februāra 

         sēdē, protokols Nr.23 
 

             APSTIPRINĀTS 
           Rīgas StradiĦa universitātes 

                           Senāta  
           2010.gada 23.februāra 

       sēdē, protokols Nr. 1-2/23.02.10. 
 

Studiju priekšmeta programmas apraksts 
 

Studiju priekšmeta (kursa) nosaukums un kategorija – Starptautiskās institūcijas, B 
Akadēmiskās struktūrvienības vadītājs – Dr. I. Kreituse 
Studiju priekšmeta (kursa) vadītājs – Dr. hist. Daina Bleiere 
Studiju priekšmeta klausītāji – ESF PZ, SE; II 
Studiju priekšmeta apjoms – 3 kredītpunkti 
Studiju priekšmeta mērėis – ir atklāt dažādu starptautisko attiecību teoriju skatījumu uz 
starpvalstu un starptautiskās sistēmas attīstību un to sastāvdaĜu izveidi. 
Studiju priekšmeta uzdevumi – studentiem jāiepazīstas ar starptautisko institūciju galvenajām 
īpatnībām un procesiem, lasot attiecīgo norādīto zinātnisko literatūru, klausoties lekcijas un 
aktīvi diskutējot semināros. 
Studiju priekšmeta rezultāti – izpratne par starptautisko organizāciju īpatnībām un darbību 
starptautiskās drošības, ekonomiskās un sociālās labklājības veicināšanā, cilvēktiesību 
aizsardzībā, vides ilgstspējas nodrošināšanā. 
Studiju priekšmeta saturs –  
1. Starptautisko institūciju loma dažādās teorētiskās diskusijās. 
2. Starptautisko organizāciju vēsturiskā attīstība. 
3. Starptautiskās organizācijas kā politiskas sistēmas 
4. Dalībvalstu un interešu grupu pārstāvniecība starptautiskajās institūcijās 
5. Lēmumu pieĦemšana starptautiskajās institūcijās. 
6. Starptautiskās organizācijas un starptautiskā drošība. 
7. Starptautisko institūciju darbība vides aizsardzībā. 
8. Starptautisko institūciju loma labklājības veicināšanā un ekonomiskajā attīstībā. 
9. Starptautiskās organizācijas un cilvēktiesības. 
10. Globālās pārvaldības (global governance) koncepts un starptautisko institūciju loma  
             21. gadsimtā. 
Studiju priekšmeta pārbaudījumi – eksāmens 
Prasības klausītājiem – obligāts lekciju un semināru apmeklējums, 10 tematisku kopsavilkumu 
izstrāde, referāts, eksāmens. 
Literatūra -  
1. Feld W., Jordan R. International Organisations: A Comparative Approach. – New York: 
Praeger, 1988 – pp 
2. Hix, Simon. Political System of the European Union. - Houndmills, New York: Palgrave 
Macmillan, 2006 
3. Rittberger V., Zangl B. International Organization: Polity, Politics and Policies. – Houndmills, 
New York: Palgrave Macmillan, 2006 
4. Taylor Paul and Groom A.J.R. (Eds.). The United Nations at the Millenium: The Principal 
Organs. – London, New York: Continuum, 2000 
 
Studiju priekšmeta 
programmas vadītājs(-a) __________________     Mg.pol.sc. lektors Jānis Tomels 
      (paraksts)   (zinātniskais grāds, akad.amats, vārds, uzvārds) 

13.janvāris 2010.gads 
SASKAĥOTS 
Rīgas StradiĦa universitātes 
ESF Politikas zinātnes katedras  
2010. gada 13.janvāra sēdē 
protokols Nr. 6. 
         Veidlapa Nr. M-3 (3)                              

          SASKAĥOTS  
Rīgas  StradiĦa universitātes 

               Dekānu padomes  
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            2010.gada 8.februāra 
         sēdē, protokols Nr.23 

 
             APSTIPRINĀTS 

           Rīgas StradiĦa universitātes 
                           Senāta  

           2010.gada 23.februāra 
       sēdē, protokols Nr. 1-2/23.02.10. 

 

Studiju priekšmeta programmas apraksts 
 

Studiju priekšmeta (kursa) nosaukums un kategorija – Starptautiskās attiecības un 
cilvēktiesības, B 
Akadēmiskās struktūrvienības vadītājs – Dr. I. Kreituse 
Studiju priekšmeta (kursa) vadītājs – Dr.iur.cand.Solvita Olsena 
Studiju priekšmeta klausītāji – ESF, SE; II 
Studiju priekšmeta apjoms – 3 kredītpunkti 
Studiju priekšmeta mērėis – lai studenti gūtu sapratni par cilvēktiesību pamatprincipiem, kā 
arī spētu orientēties aktuālajā cilvēktiesību problemātikā un pārzinātu galvenos cilvēktiesību 
uzraudzības un aizsardzības veidus. 
Studiju priekšmeta uzdevumi – iepazīstināt ar cilvēktiesību pamatprincipiem un cilvēktiesību 
lomu starptautiskajās attiecībās, analizējot starptautiskos cilvēktiesību instrumentus un 
dokumentus, kā arī starptautisko un reăionālo praksi cilvēktiesību īstenošanā. 
Studiju priekšmeta rezultāti - spēja identificēt cilvēktiesību pārkāpumus.  
Studiju priekšmeta saturs –  
1. Starptautiskās cilvēktiesības. ANO cilvēktiesību aizsardzības sistēma. 
2. Cilvēktiesību jēdziena definīcija, ANO dokumentos noteiktās tiesības un to būtība. 
3. lekcija Reăionālie cilvēktiesību aizsardzības mehānismi. Eiropas Padome un tās loma 
cilvēktiesību īstenošanā Eiropā. Personu tiesības: Eiropas konvencija un tās protokoli cilvēka tiesību un 
pamatbrīvību aizsardzībai. 
4. Eiropas Cilvēktiesību tiesa (ECT).  
5. ECT spriedumi. 
6. Diskriminācijas novēršana. Universālie un reăionālie dokumenti. 
7. Latvijas aktuālās cilvēktiesību problēmas. Minoritāšu tiesības. 
8. Latvijas aktuālās cilvēktiesību problēmas. Diskriminācija Latvijā. 
9. Humanitārās tiesības un cilvēktiesības. Kara tribunāli. Starptautiskā krimināltiesa. 
10. Patstāvīgo pētījumu darbu prezentācija.  
Studiju priekšmeta pārbaudījumi – eksāmens 
Prasības klausītājiem – obligāts lekciju un semināru apmeklējums, 10 tematisku kopsavilkumu 
izstrāde, referāts, eksāmens. 
Literatūra -  
1. Bojārs, J. Starptautiskās publiskās tiesības, Apgāds Zvaigzne ABC, Rīga, 2004 
2. Burgentāls T, Starptautiskās Cilvēktiesības kodolīgā izklāstā, izdevniecība AGB, izdevums 
latviešu valodā, 2000 
3. G. Feldhūne, A. Kučš, V. Skujeniece. Cilvēktiesību rokasgrāmata tiesnešiem. Latvijas 
Universitātes Juridiskās fakultātes Cilvēktiesību institūta bibliotēka, Rīga, 2004 
4. Ziemele Ineta Dr. redakcijā, Cilvēktiesības pasaulē un Latvijā, Grāmata augstskolu studentiem, 
speciālistiem un interesentiem, Rīga, SIA “Izglītības soĜi”, 2000 
 
Studiju priekšmeta 
programmas vadītājs(-a) __________________     Mg.pol.sc. lektors Jānis Tomels 
      (paraksts)   (zinātniskais grāds, akad.amats, vārds, uzvārds) 

13.janvāris 2010.gads 
 
SASKAĥOTS 
Rīgas StradiĦa universitātes 
ESF Politikas zinātnes katedras  
2010. gada 13.janvāra sēdē 
protokols Nr. 6. 
 
         Veidlapa Nr. M-3 (3)                              

          SASKAĥOTS  
Rīgas  StradiĦa universitātes 

               Dekānu padomes  
            2010.gada 8.februāra 

         sēdē, protokols Nr.23 
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             APSTIPRINĀTS 
           Rīgas StradiĦa universitātes 

                           Senāta  
           2010.gada 23.februāra 

       sēdē, protokols Nr. 1-2/23.02.10. 
 

Studiju priekšmeta programmas apraksts 
 

Studiju priekšmeta (kursa) nosaukums un kategorija – Etniskais factors starpvalstu attiecībās, 
B 
Akadēmiskās struktūrvienības vadītājs – Dr. I. Kreituse 
Studiju priekšmeta (kursa) vadītājs – Mg. pol. sc., Mg. geogr. Jānis Tomels 
Studiju priekšmeta klausītāji – ESF, SE; II 
Studiju priekšmeta apjoms – 3 kredītpunkti 
Studiju priekšmeta mērėis – sniegt ieskatu problēmu kompleksā, kas skar etnisko jautājumu 
starpvalstu attiecībās. 
Studiju priekšmeta uzdevumi – sniegt pārskatu par etnisko konfliktu dažādību un to attīstību, 
salīdzinot apstākĜus, konfliktu risināšanas veidus un rezultātus dažādos pasaules reăionos un 
dažādos vēsturiskos kontekstos, kā arī etnisko jautājumu ietekmi uz dažādām kaimiĦvalstīm. 
Studiju priekšmeta rezultāti - spēja kritiski analizēt etnisko jautājumu nozīmi starpvalstu 
attiecībās. 
Studiju priekšmeta saturs –  
1. Etnicitāte, nāciju veidošanās, pašnoteikšanās tiesības. 
2. Etniskā konflikta cēloĦi. 
3. Etniskā konflikta noregulējuma iespējas. 
4. Etniskais konflikts un starptautiskā intervence, bēgĜu problēma. 
5. Etniskā konflikta starptautiskais noregulējums – ANO un starptautisko vidutāju loma. 
6. Balkānu krīze, tās etniskie aspekti un starptautiskie risinājuma ceĜi. 
7. Etniskie konflikti attīstības valstīs. 
8. Etnisko jautājumu ietekme uz valstu divpusējām attiecībām Eiropā. 
9. Pannacionālisms. Etnisko konfliktu nākotne. 
10. Etnisko jautājumu ietekme uz valstu divpusējām attiecībām Eiropā. 
Studiju priekšmeta pārbaudījumi – eksāmens 
Prasības klausītājiem – obligāts lekciju un semināru apmeklējums, 10 tematisku kopsavilkumu 
izstrāde, referāts, eksāmens. 
Literatūra -  
1. Michael E. Brown (Editor). Ethnic Conflict and International Security – Princetown 
University Press, 1993 
2. Ray Taras, Rajat Ganguly. Understanding Ethnic Conflict: The International 
Domension (2nd Edition) – Longman, 2001 
3. Smits E.D. Nacionālā identitāte. – Rīga, 1997 
4. Ted Robert Gurr, Barbara Harf. Ethnic Conflict in World Politics – Westview Press, 
2000 
 
Studiju priekšmeta 
programmas vadītājs(-a) __________________     Mg.pol.sc. lektors Jānis Tomels 
      (paraksts)   (zinātniskais grāds, akad.amats, vārds, uzvārds) 

13.janvāris 2010.gads 
 
SASKAĥOTS 
Rīgas StradiĦa universitātes 
ESF Politikas zinātnes katedras  
2010. gada 13.janvāra sēdē protokols Nr. 6. 
         Veidlapa Nr. M-3 (3)                              

          SASKAĥOTS  
Rīgas  StradiĦa universitātes 

               Dekānu padomes  
            2010.gada 8.februāra 

         sēdē, protokols Nr.23 
 

             APSTIPRINĀTS 
           Rīgas StradiĦa universitātes 

                           Senāta  
           2010.gada 23.februāra 

       sēdē, protokols Nr. 1-2/23.02.10. 
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Studiju priekšmeta programmas apraksts 
 

Studiju priekšmeta (kursa) nosaukums un kategorija –Centrālās un Austrumeiropas valstu 
integrācija Eiropas un Eiroatlantiskajās struktūrās, B 
Akadēmiskās struktūrvienības vadītājs – Dr. I. Kreituse 
Studiju priekšmeta (kursa) vadītājs – Dr. hist. Daina Bleiere 
Studiju priekšmeta klausītāji – ESF PZ, SE; II 
Studiju priekšmeta apjoms – 3 kredītpunkti 
Studiju priekšmeta mērėis – aplūkot Centrālās un Austrumeiropas (CAE) postkomunistisko 
valstu attīstību pēc komunistisko režīmu sabrukuma 1989. gadā un to noteicošo ārpolitikas 
virzienu – centienus integrēties Eiropas Savienībā un ZiemeĜatlantijas aliansē (NATO) 
salīdzināmās politikas aspektā.  
Studiju priekšmeta uzdevumi – aplūkot CAE valstu  ekonomisko attīstību un demokratizācijas 
procesus 1990.–2007. gadā, kā arī šo procesu attīstības gaitu un rezultātus starptautiskās 
socializācijas koncepta skatījumā. Aplūkot ES un NATO lomu iekšpolitisko un starpvalstu 
konfliktu risināšanā, tajā skaitā konfliktu, kas veidojās, sabrūkot bijušajai Dienvidslāvijai.  
Studiju priekšmeta rezultāti - studentu izpratne kādēĜ iestāšanās Eiropas Savienībā un NATO 
kĜuva par galveno Centrālās un Austrumeiropas postkomunistisko valstu ārējās un drošības 
politikas virzienu un kā šīs organizācijas iespaido šo valstu un Eiropas postkomunistisko 
valstu attīstību kopumā. 
Studiju priekšmeta saturs –  
1. Postkomunistisko valstu attīstības vēsturiskie, kultūras un ekonomiskie nosacījumi. 
Reăionālās attīstības īpatnības Centrālās un Austrumeiropas ietvaros. Komunistisko režīmu 
sabrukuma cēloĦi.Reālisms. 
2. Starptautisko organizāciju loma CAE valstu socializācijā un eiropeizācijā – teorētiskie 
aspekti. 
3. NATO loma Centrālās un Austrumeiropas valstu socializācijā: Čehija un Rumānija. 
4. Eiropeiskā un nacionālā identitāte CAE. 
5. Ekonomiskā transformācija un integrācija ES. 
6. Reăionālā sadarbība CAE valstu starpā: Višegradas grupas piemērs. 
7. Konflikti Balkānos, to ideoloăiskais un vēsturiskais pamats. 
8. Konflikti Balkānos un ES loma to risināšanā. 
9. ES drošības un ekonomiskā politika saistībā ar tālāku paplašināšanu un KaimiĦu 
politiku. 
10. Mazas valsts integrācija ES – Slovēnijas gadījums. 
Studiju priekšmeta pārbaudījumi – eksāmens 
Prasības klausītājiem – obligāts lekciju un semināru apmeklējums, 10 tematisku kopsavilkumu 
izstrāde, referāts, eksāmens. 
Literatūra -  
1. Schimmelfennig F. European Regional Organizations, Political Conditionality, and 
Democratic Transformation in Eastern Europe  // East European Politics and Societies. - Vol. 
21, No. 1, 2007. – pp. 126–141 
2. Gheciu A. Security Institutions as Agents of Socialization? NATO and the “New 
Europe”.// International Organization – 2005 – Fall – no. 59 – pp. 973-1012. 
3. Drulák P. (Ed.). National and European Identities in EU Enlargement: Views from Central 
and Eastern Europe. - Prague: Institute of International Relations, 2001. - pp. 11-94. 
4. Žanić I. Flag on the Mountain: A Political Anthropology of the War in Croatia and 
Bosnia-Herzegovina 1990-1995. - London etc.: SAQI in association with The Bosnian 
Institute, 2007. - pp. 410-500. 
5. Mrak M., Rojec M., Silva-Jauregui C. (Eds.) Slovenia: From Yugoslavia to the 
European Union. - Washington, D.C.: The World Bank, 2004. - pp. 353-411. 
 

 
Studiju priekšmeta 
programmas vadītājs(-a) __________________     Mg.pol.sc. lektors Jānis Tomels 
      (paraksts)   (zinātniskais grāds, akad.amats, vārds, uzvārds) 

13.janvāris 2010.gads 
 
SASKAĥOTS 
Rīgas StradiĦa universitātes 
ESF Politikas zinātnes katedras  
2010. gada 13.janvāra sēdē 
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protokols Nr. 6. 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veidlapa Nr. M-3 (3)                              

          SASKAĥOTS  
Rīgas  StradiĦa universitātes 

               Dekānu padomes  
            2010.gada 8.februāra 

         sēdē, protokols Nr.23 
 

             APSTIPRINĀTS 
           Rīgas StradiĦa universitātes 

                           Senāta  
           2010.gada 23.februāra 

       sēdē, protokols Nr. 1-2/23.02.10. 
 

Studiju priekšmeta programmas apraksts 
 

Studiju priekšmeta (kursa) nosaukums un kategorija – Starptautiskā drošība, B 
Akadēmiskās struktūrvienības vadītājs – Dr. I. Kreituse 
Studiju priekšmeta (kursa) vadītājs – Dr. pol. sc. Andris Sprūds 
Studiju priekšmeta klausītāji – ESF, SE; II 
Studiju priekšmeta apjoms – 3 kredītpunkti 
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Studiju priekšmeta mērėis –  ir analizēt starptautiskās drošības politikas problemātikas 
teorētiskos un praktiskos aspektus. 
Studiju priekšmeta uzdevumi – analizēt drošības studiju attīstību, drošības jēdzienu, drošības 
politikas dažādos līmeĦus un sektorus, lielu un mazu valstu drošību, reăionālās drošības 
teorētiskos aspektus. tradicionālās un netradicionālās drošības aspektus, drošības institūciju 
lomu starptautiskajā drošībā un izmaiĦas to funkcijās. 
Studiju priekšmeta rezultāti – spēja izprast un analizēt drošības problemātikas uztveri 
starptautiskajā līmenī un Baltijas valstīs.  
Studiju priekšmeta saturs –  
1. Drošības studijas. Drošības jēdziens un sektori 
2. Drošības līmeĦi: nacionālā drošība un starptautiskā sistēma 
3. Lielu un mazu valstu nozīme reăionālajā drošībā. 
4. Reăionālās drošības teorētiskie aspekti. 
5. Tradicionālie un netradicionālie drošības aspekti. Terorisma       problemātika. 
6. Ekonomiskā drošība. 
7. Nafta un politika. 
8. Starptautiskās un reăionālās institūcijas: ANO un EDSO 
9. Reăionālā integrācija un drošības politika: ES un NATO 
10. Baltijas valstis un drošība. Secinājumi: drošības jautājumu perspektīvā dinamika. 
Studiju priekšmeta pārbaudījumi – eksāmens 
Prasības klausītājiem – obligāts lekciju un semināru apmeklējums, 4 tematisku eseju izstrāde, 
referāts, eksāmens. 
Literatūra -  
1. B. Buzan, People, States and Fear. An Agenda for International Security Studies in 
the Post-Cold War Era (New York, 1991 
2. Booth and Dunne (eds.) Worlds in Collision: Terror and the Future of Global Order 
(New York, 2002), 
3. Frank Moller, The Security of Estonia, Latvia and Lithuania and the “Strength of   
States” (Kiel, 1998) 
4. W. Bauwens, A. Clesse, O. Knudsen (eds.), Small States and the Security Challenge 
in the New Europe (London, 1996) 
 
Studiju priekšmeta 
programmas vadītājs(-a) __________________     Mg.pol.sc. lektors Jānis Tomels 
      (paraksts)   (zinātniskais grāds, akad.amats, vārds, uzvārds) 

13.janvāris 2010.gads 
 
SASKAĥOTS 
Rīgas StradiĦa universitātes 
ESF Politikas zinātnes katedras  
2010. gada 13.janvāra sēdē protokols Nr. 6. 
         Veidlapa Nr. M-3 (3)                              

          SASKAĥOTS  
Rīgas  StradiĦa universitātes 

               Dekānu padomes  
            2010.gada 8.februāra 

         sēdē, protokols Nr.23 
 

             APSTIPRINĀTS 
           Rīgas StradiĦa universitātes 

                           Senāta  
           2010.gada 23.februāra 

       sēdē, protokols Nr. 1-2/23.02.10. 

 
Studiju priekšmeta programmas apraksts 

Studiju priekšmeta (kursa) nosaukums un kategorija –Eiropas tiesības, B 
Akadēmiskās struktūrvienības vadītājs – Dr. I. Kreituse 
Studiju priekšmeta (kursa) vadītājs – D.iur. Cand Jānis Grasis 
Studiju priekšmeta klausītāji – ESF, SE; III 
Studiju priekšmeta apjoms – 3 kredītpunkti 
Studiju priekšmeta mērėis – apskatīt svarīgākos Eiropas Savienības tiesiskos aspektus, 
galveno uzmanību pievēršot Eiropas ekonomiskās integrācijas tiesiskajam regulējumam.  
Studiju priekšmeta uzdevumi – iepazīstināt studentus sākot ar dibināšanas pamatlīgumiem, un 
beidzot ar atsevišėu Eiropas Savienības politiku tiesisko regulējumu un svarīgāko Eiropas 
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Kopienu tiesu praksi. Papildus studentiem tiks dots ieskats arī izmaiĦās, kas skar Latviju pēc 
Lisabonas līguma stāšanās spēkā.  
Studiju priekšmeta rezultāti - studentu izpratne par Eiropas Savienības juridiskā ietvara 
veidošanos un uzbūvi. 
Studiju priekšmeta saturs –  

1. Eiropas Kopienu un Eiropas Savienības izveidošanas vēsturiskā attīstība un tiesiskais 
pamats. ES mērėi. Eiropas tiesību svarīgāko elementu pārskats 

2. Vispārējs Eiropas tiesību raksturojums. Eiropas tiesību mijiedarbība ar nacionālajām 
un starptautiskajām tiesībām 

3. Eiropas Savienības institūcijas: ES Padome, ES Ministru Padome, Eiropas Komisija, 
Eiropas Kopienu tiesa, ES Parlaments. Lēmumu pieĦemšana Eiropas Savienībā 

4. Eiropas tiesību avoti. Primārie un sekundārie Eiropas tiesību akti 
5. Eiropas tiesību principi un pamattiesības. Savienības pamattiesību harta 
6. Eiropas tiesību tiešā piemērojamība un tiešais efekts. Eiropas tiesību ieviešanas un 

piemērošanas kontrole un uzraudzība 
7. Eiropas Savienības iekšējais tirgus. Ieskats atsevišėās ES politikās (piemēram, 

nodokĜu, publiskā iepirkuma, konkurences utt.) 
8. Brīva preču, pakalpojumu, personu un kapitāla kustība 
9. Lisabonas līgums 
10. Latvijas iestāšanās ES: tiesiskās sekas 

Studiju priekšmeta pārbaudījumi – eksāmens 
Prasības klausītājiem – obligāts lekciju un semināru apmeklējums, 10 tematisku kopsavilkumu 
izstrāde, referāts, eksāmens. 
Literatūra -  
1.Blūzma V., Buka A. Deksnis E.B., Jarinovska K., Jundzis T., Levits E. „Eiropas tiesības”, Rīga: 
Juridiskā koledža, 2004 
2.Deksnis B.E. Lisabonas līgums un Eiropas Savienības konstitucionālie pamati. Rīga, 2008 
3.Gatavis S., Broks E., Bula Z., „Eiropas tiesības”, Rīga: Latvijas Universitāte, 2003 
4.Krūma K. „Eiropas Kopienu tiesību pamatprincipi”// Likums un tiesības, Nr.8/2000 
 
Studiju priekšmeta 
programmas vadītājs(-a) __________________     Mg.pol.sc. lektors Jānis Tomels 
      (paraksts)   (zinātniskais grāds, akad.amats, vārds, uzvārds) 

13.janvāris 2010.gads 
SASKAĥOTS 
Rīgas StradiĦa universitātes 
ESF Politikas zinātnes katedras  
2010. gada 13.janvāra sēdē 
protokols Nr. 6. 
         Veidlapa Nr. M-3 (3)                              

          SASKAĥOTS  
Rīgas  StradiĦa universitātes 

               Dekānu padomes  
            2010.gada 8.februāra 

         sēdē, protokols Nr.23 
 

             APSTIPRINĀTS 
           Rīgas StradiĦa universitātes 

                           Senāta  
           2010.gada 23.februāra 

       sēdē, protokols Nr. 1-2/23.02.10. 
 

Studiju priekšmeta programmas apraksts 
 

Studiju priekšmeta (kursa) nosaukums un kategorija – Lēmumu pieĦemšana ārpolitikā, B 
Akadēmiskās struktūrvienības vadītājs – Dr. I. Kreituse 
Studiju priekšmeta (kursa) vadītājs – Dr. pol. sc. Andris Sprūds 
Studiju priekšmeta klausītāji – ESF, SE; III 
Studiju priekšmeta apjoms – 3 kredītpunkti 
Studiju priekšmeta mērėis – studentu sistemātiska iepazīstināšana ar ārpolitisko lēmumu 
pieĦemšanas procesu, tā ietekmējošiem faktoriem, kā arī šīs analītiskās pieejas nozīmi 
starptautisko attiecību teorijā 
Studiju priekšmeta uzdevumi – apskatīt ārpolitisko lēmumu pieĦemšanas procesa teorētiskos 
aspektus un izvērtēt lēmumu pieĦemšanas procesu atsevišėu notikumu sakarā (case studies).  
Studiju priekšmeta rezultāts – prasme analizēt un teorētiski vērtēt starptautiskajā politikā 
pieĦemtos lēmumus. 
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Studiju priekšmeta saturs –  
1. Ārpolitisko lēmumu ietekmējošie faktori. Alisona lēmumu pieĦemšanas modeĜi 
2. Racionālā lēmumu pieĦemšana (Modelis I) 
3. Kubas krīze racionālā modeĜa perspektīvā 
4. Organizatoriskais lēmumu pieĦemšanas modelis (Modelis II) 
5. Politiskais lēmumu pieĦemšanas modelis (Modelis III) 
6. Kubas krīze analīze ModeĜa II and ModeĜa III ietvaros 
7. Personības, percepcijas un riska faktors lēmumu pieĦemšanas procesā 
8. Personības, percepcijas un risks Vjetnamas militārās intervencijas īstenošanā 
9. Lēmumu pieĦemšanu ietekmējošie faktori post-komunistiskajās valstīs. Krievijas  
             ārpolitiskais lēmumu pieĦemšanas process. 
10. Latvijas ārpolitisko lēmumu pieĦemšanas mehānisma struktūra un gatavība krīzes situācijām 
Studiju priekšmeta pārbaudījumi – eksāmens 
Prasības klausītājiem – obligāts lekciju un semināru apmeklējums, 4 tematisku eseju izstrāde, 
referāts, eksāmens. 
Literatūra -  
1. Graham Allison, Philip Zelikow, Essence of Decision. Explaining the Cuban Missile Crisis 
(New York, 1999), 
2. Yaacov Vertzberger, Risk Taking and Decisionmaking. Foreign Military Intervention 
Decisions (Stanford, 1998) 
3. Bruce Russet, Harvey Starr and Richard J. Stoll (eds.), Choices in World Politics: Sovereignty 
and Interdependence (New York, 1989) 
4. Eric K. Stern, Dan Hansen, Crisis Management in a Transitional Society: The Latvian 
Experience (Stockholm, 2000) 
 
Studiju priekšmeta 
programmas vadītājs(-a) __________________     Mg.pol.sc. lektors Jānis Tomels 
      (paraksts)   (zinātniskais grāds, akad.amats, vārds, uzvārds) 

13.janvāris 2010.gads 
 
SASKAĥOTS 
Rīgas StradiĦa universitātes 
ESF Politikas zinātnes katedras  
2010. gada 13.janvāra sēdē 
protokols Nr. 6. 
 
 
         Veidlapa Nr. M-3 (3)                              

          SASKAĥOTS  
Rīgas  StradiĦa universitātes 

               Dekānu padomes  
            2010.gada 8.februāra 

         sēdē, protokols Nr.23 
 

             APSTIPRINĀTS 
           Rīgas StradiĦa universitātes 

                           Senāta  
           2010.gada 23.februāra 

       sēdē, protokols Nr. 1-2/23.02.10. 

 
Studiju priekšmeta programmas apraksts 

 
Studiju priekšmeta (kursa) nosaukums un kategorija – Austrumu un Rietumu dimensija 
starptautiskajās atiecībās, B 
Akadēmiskās struktūrvienības vadītājs – Dr. I. Kreituse 
Studiju priekšmeta (kursa) vadītājs – Dr. hab. hist. JeĜena Staburova 
Studiju priekšmeta klausītāji – ESF, SE; III 
Studiju priekšmeta apjoms – 3 kredītpunkti 
Studiju priekšmeta mērėis – iepazīstināt studentus ar „orientālisma” teorijas pamatnostādnēm 
un iemācīt to pielietot/atspēkot mūsdienu starptautiskās politikas izpētē. 
Studiju priekšmeta uzdevumi – par piemēru Ħemot Austrumu-Rietumu paradigmu, parādīt 
mūsdienu politisko reāliju un to interpretāciju komplicēto raksturu. Balstoties uz teorētiskajām 
zināšanām, ko studenti gūst kursa ietvaros, viĦiem tiek piedāvāts apskatīt mūsdienu politisko 
procesu norisi. 
Studiju priekšmeta rezultāti – prasme vērtēt politiskos notikumus Austrumos kā no Rietumu, 
tā arī no Austrumu skatu punkta, salīdzinot abu atšėirības. 
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Studiju priekšmeta saturs –  
1. Austrumu un Rietumu paradigmas rašanās un to saturs. 
2. Orients kā Rietumu izpētes objekts un ideoloăiskais konstrukts 
3. Āzijas pētīšanas kulturāli un politiskie aspekti 
4. Orients kā Rietumu izpētes objekts un ideoloăiskais konstrukts 
5. Orienta konstruēšana 
6. Islāma un arābu tēla veidošanā orientālisma ietekmē   
7. Orientālisma ideju atdzimšana S. Hantingtona rakstā „Civiliz āciju sadursme” 
8. Islāma un arābu tēla veidošana orientālisma ietekmē   
9. Orientālisma izpausmes mūsdienu politiskās situācijas interpretācijā. 
10. Orientālisma izpausmes mūsdienu politiskās situācijas interpretācijā 
Studiju priekšmeta pārbaudījumi – eksāmens 
Prasības klausītājiem – obligāts lekciju un semināru apmeklējums, 4 tematisku eseju izstrāde, 
referāts, eksāmens. 
Literatūra -  
1. Edward W. Said. Orientalism. N.Y.: Vintage Books Edition, 2003 (25th edition) 
2. JeĜena Staburova. 18. gadsimts, Voltērs: Āfrika eiropiešu skatījumā. „Grāmata”, Rīga, 
1999, Nr. 5 
3. Samuel P. Huntington. The Clash of Civilizations. In: Foreign Affairs. Summer 1993 
4. Michael Hirsh. Bernard Lewis Revisited. In:    Washington Monthly, November 2004. 
Pieejams: http://www.washingtonmonthly.com/features/2004/0411.hirsh.html  
 
Studiju priekšmeta 
programmas vadītājs(-a) __________________     Mg.pol.sc. lektors Jānis Tomels 
      (paraksts)   (zinātniskais grāds, akad.amats, vārds, uzvārds) 

13.janvāris 2010.gads 
SASKAĥOTS 
Rīgas StradiĦa universitātes 
ESF Politikas zinātnes katedras  
2010. gada 13.janvāra sēdē 
protokols Nr. 6. 
         Veidlapa Nr. M-3 (3)             SASKAĥOTS  

Rīgas  StradiĦa universitātes 
               Dekānu padomes  

            2010.gada 8.februāra 
         sēdē, protokols Nr.23 

 
             APSTIPRINĀTS 

           Rīgas StradiĦa universitātes 
                           Senāta  

           2010.gada 23.februāra 
       sēdē, protokols Nr. 1-2/23.02.10. 

Studiju priekšmeta programmas apraksts 
Studiju priekšmeta (kursa) nosaukums un kategorija – Eiropas politiskā kultūra, B 
Akadēmiskās struktūrvienības vadītājs – Dr. I. Kreituse 
Studiju priekšmeta (kursa) vadītājs – Mg.Pol.sc. Veiko Spolītis 
Studiju priekšmeta klausītāji – ESF, SE; III 
Studiju priekšmeta apjoms – 3 kredītpunkti 
Studiju priekšmeta mērėis – iepazīstināt studentus ar Eiropas pilsonisko tradīciju pamatiem, kā 
arī ar galvenajām politiskās kultūras teorijām un jēdzieniem. 
Studiju priekšmeta uzdevumi – iemācīt salīdzināt Rietumeiropas un Austrumeiropas politiskās 
kultūras rakstura iezīmes, kā arī līdzdalības un jaunās politikas jēdzienus un to izpausmes 
dažādās Eiropas valstīs  
Studiju priekšmeta rezultāti – prasme vērtēt pilsoniskās kultūras, cilvēka un valsts 
problemātiku šodienas ES valstīs. 
Studiju priekšmeta saturs –  
1. Eiropas pārstāvnieciskās kultūras vēsturiskie pamati. 
2. Eiropas demokrātiskās kultūras teorētiskie pamati - publiskās sfēras koncepcija. 
3. Eiropas pilsoniskās kultūras nesenā pagātne – 19. gadsimta nacionālisma ideoloăija        

            un prakse. 
4. Eiropas Savienības valstu politiskās kultūras heterogēna izcelsme un iekšējās  

              reăionālās atšėirības. 
5. Līdzdalības jēdziens politiskās kultūras teorijā. 
6. Apātijas un ekstrēmisma fenomeni Rietumeiropas valstīs - vai līdzdalības krīze? 
7.   Vērtību orientācijas ietekme un jaunā politika  Rietumu attīstītajās valstīs. 
8.   Eiroskepses piemērs – taktika, atbalstītāji, sabiedrības reakcijas. 
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9.   Austrumeiropa: šėēršĜi liberālas politiskās kultūras attīstīšanai. 
10. Eiropas politiskas kultūras nākotne, imigrantu integrācijas problēmas un trešais ceĜš. 
Studiju priekšmeta pārbaudījumi – eksāmens 
Prasības klausītājiem – obligāts lekciju un semināru apmeklējums, 10 tematisku kopsavilkumu 
izstrāde, referāts, eksāmens. 
Literatūra -  
1. Almond, S. Verba, The Civic Culture, New York, 1965, 
2. Kees van Kersbergen, “Social Capitalism A Study of Christian Democracy & the Welfare State”, 
London & NY: Routledge, 1995,  
3. Hans-Georg Betz, “Radical Right-Wing Populism in Western Europe”, London 1994,  
4. Ronald Inglehart, “Culture Shift in Advanced Industrial Society”, Princeton University Press, 1990,  
5. Francis Fukuyama, “Trust The Social Virtues and the Creation of Prosperity”, New York: Free Press 
Paperbacks, 1996,  
6. Eric Hobsbawm, “The Age of Extremes The History of the World 1914-1991”, New York: Vintage 
Books, 1994,  
7. Fritz Plasser, Peter A. Ulram and Harald Waldrauch, “Democratic Consolidation in East-Central 
Europe”, London: MacMillan Press, 1998,  
8. Larry Wolff, “Inventing Eastern Europe The Map of Civilization on the Mind of the Enlightenment”, 
Stanford: Stanford University Press, 1994 
Studiju priekšmeta 
programmas vadītājs(-a) __________________     Mg.pol.sc. lektors Jānis Tomels 
      (paraksts)   (zinātniskais grāds, akad.amats, vārds, uzvārds) 

13.janvāris 2010.gads 
SASKAĥOTS 
Rīgas StradiĦa universitātes 
ESF Politikas zinātnes katedras  
2010. gada 13.janvāra sēdē protokols Nr. 6. 
 Veidlapa Nr. M-3 (3)                              

          SASKAĥOTS  
Rīgas  StradiĦa universitātes 

               Dekānu padomes  
            2010.gada 8.februāra 

         sēdē, protokols Nr.23 
 

             APSTIPRINĀTS 
           Rīgas StradiĦa universitātes 

                           Senāta  
           2010.gada 23.februāra 

       sēdē, protokols Nr. 1-2/23.02.10. 
 

Studiju priekšmeta programmas apraksts 
 

Studiju priekšmeta (kursa) nosaukums un kategorija – Retorika, C 
Akadēmiskās struktūrvienības vadītājs – Dr. I. Kreituse 
Studiju priekšmeta (kursa) vadītājs – Mg.Pol.sc. MārtiĦš Daugulis 
Studiju priekšmeta klausītāji – ESF, SE; I 
Studiju priekšmeta apjoms – 2 kredītpunkti 
Studiju priekšmeta mērėis – uzlabot studentu runātprasmes, uzstāšanās prasmes un 
argumentācijas prasmes (prezentējoša runa un argumentējoša runa). 
Studiju priekšmeta uzdevumi – strādāt ar runu kā instrumentu – pievēršot īpašu uzmanību 
runas formas un satura mijiedarbībai. Studentiem tiks sniegta iespēja analizēt politiėu runas, 
kā arī obligāta kursa sastāvdaĜa būs katra studenta individuāla uzstāšanās auditorijas priekšā.  
Studiju priekšmeta rezultāti – izpratne par „logos, pathos un ethos” (argumentu izpausmi, 
emocionālās izpausmi un personības rakstura izpausmi) kā katras kvalitatīvas runas 
neatĦemamu sastāvdaĜu. 
Studiju priekšmeta saturs –  
1. Retorikas kā runas mākslas izcelsme un vēsture. 
2. Retorika toreiz un tagad: vai runas māksla piedzīvo progresu? 
3. Labas runas komponentes jeb „retora instrumenti”. 
4. Politika kā uzstāšanās māksla – vai politiėim jāprot runāt? 
5. Runas konteksts – slēptā informācija, informācijas kodēšana un zemteksta spēks. 
6. Publisko runu analīze. 
7. Retorika mūsdienu praktiskajā pielietojumā. 
8. Publikas uzmanības noturēšana. 
9. „Lampu drudža” fizioloăija un tā pārvarēšana. 
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10. Parlamentāro debašu simulācija. 
Studiju priekšmeta pārbaudījumi – eksāmens 
Prasības klausītājiem – obligāts lekciju un semināru apmeklējums, 10 tematisku kopsavilkumu 
izstrāde, referāts, eksāmens. 
Literatūra -  
1. Aristotelis. Poētika. – Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība, 1959. 
2. Platons. Menons. Dzīres. – Rīga: Zvaigzne, 1980. 
3. Eko, Umberto. Kā uzrakstīt diplomdarbu. Rīga: SIA JāĦa Rozes apgāds, 2006. 
4. Pīzs A. ĖermeĦa valoda. – Rīga, Jumava, 1995. 
5. Geikina S. Retorikas pamati. – Rīga, RAKA, 2003. 
6. Gundars, Lauris. Dramatika jeb racionālā poētika. Izdevniecība: Biedrība Darbnīcas, 2009. 
7. Pjatigorkis, Aleksandrs. Kas ir politikas filosofija?, - Rīga: Tapals, 2009. 
 
Studiju priekšmeta 
programmas vadītājs(-a) __________________     Mg.pol.sc. lektors Jānis Tomels 
      (paraksts)   (zinātniskais grāds, akad.amats, vārds, uzvārds) 

13.janvāris 2010.gads 
 
SASKAĥOTS 
Rīgas StradiĦa universitātes 
ESF Politikas zinātnes katedras  
2010. gada 13.janvāra sēdē 
protokols Nr. 6. 
 
Veidlapa Nr. M-3 (3)                              

          SASKAĥOTS  
Rīgas  StradiĦa universitātes 

               Dekānu padomes  
            2010.gada 8.februāra 

         sēdē, protokols Nr.23 
 

             APSTIPRINĀTS 
           Rīgas StradiĦa universitātes 

                           Senāta  
           2010.gada 23.februāra 

       sēdē, protokols Nr. 1-2/23.02.10. 

 

Studiju priekšmeta programmas apraksts 
 
 
Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija – AngĜu valoda, „A” 
Akadēmiskās struktūrvienības vadītājs – Prof. I. Kreituse 
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji – lektore Daiga Tetere 
Studiju priekšmeta klausītāji – ESF PZ; SE,1 
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos – 6 KP 
Studiju priekšmeta mērėis – attīstīt angĜu valodas lietošanas iemaĦas un prasmes studiju 
nolūkiem un darbam turpmākajā specialitātē, kā arī veicināt speciālās terminoloăijas apgūšanu 
un tās praktisku pielietošanu.  
Studiju priekšmeta uzdevumi – mācīt studentus lasīt un saprast populārzinātniskus 
(autentiskus) rakstus par politiku, ekonomiku, valsts administrāciju un ar sabiedrības 
politiskajām, ekonomiskajām un sociālām norisēm saistītiem tematiem; mācīt studentus rakstīt 
anotācijas un pārskatus par izlasītajiem tekstiem, iemācīt strādāt ar vārdnīcu un attīstīt 
nepieciešamās runas iemaĦas, lai varētu brīvi runāt par profesionālajām tēmām. 
Studiju priekšmeta rezultāti – uzlabotas svešvalodas prasmes sarunvalodā, rakstprasme un 
papildināts terminu krājums specialitātē. 
Studiju priekšmeta saturs –  
1. Lasīšanas iemaĦu pilnveidošana (politisko terminu izruna, uzsvars). 
2. Valodas pielietojums, gramatikas struktūru sistematizēšana. 
3. darbs ar vārdnīcu, pasīvais/ reproduktīvais vārdu krājums. 
4. Sarunvalodas iemaĦu attīstīšana, situāciju veidošana, pāru darbs, gadījumu analīze 
u.c. 
5. Rakstītprasmes iemaĦu veidošana, vingrinājumi, darījuma vēstules, CV u. c. 
6. Individuālās darba formas. Referāts rakstveidā vai mutiski, anotācijas, prezentācijas 
ar diskusiju vadīšanu grupā. 
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7. Sarunu tēmas par politiskiem jautājumiem. 
Studiju priekšmeta pārbaudījumi – eksāmens 
Literatūras saraksts:  
1. Danzingen J. Understanding the Political World, Longman, 1996. 
2. European Union: Power and Policy making.  
3. Linz J. Problems of Democratic Transition and Consolidation, The John Hopkins University Press, 
1996. 
4. Lodge J. The European Community and the Challange of the Future, Pinter Publishers, 1995. 
5. Meny Y. government and Politics in Western Europe, Oxford University Press, 1991. 
 
Studiju priekšmeta 
programmas vadītājs(-a) __________________     Mg.pol.sc. lektors Jānis Tomels 
      (paraksts)   (zinātniskais grāds, akad.amats, vārds, uzvārds) 

13.janvāris 2010.gads 
SASKAĥOTS 
Rīgas StradiĦa universitātes 
ESF Politikas zinātnes katedras  
2010. gada 13.janvāra sēdē 
protokols Nr. 6. 
                         
Veidlapa Nr. M-3 (3)                              

          SASKAĥOTS  
Rīgas  StradiĦa universitātes 

               Dekānu padomes  
            2010.gada 8.februāra 

         sēdē, protokols Nr.23 
 

             APSTIPRINĀTS 
           Rīgas StradiĦa universitātes 

                           Senāta  
           2010.gada 23.februāra 

       sēdē, protokols Nr. 1-2/23.02.10. 

 

Studiju priekšmeta programmas apraksts 
 
Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija – Vācu valoda, „B” 
Akadēmiskās struktūrvienības vadītājs – Prof. I. Kreituse 
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji – Mag. phil. Aija Zilvestre, mag. phil. A. 
Rubene, L. Jermakoviča 
Studiju priekšmeta klausītāji – ESF PZ, SE 
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos – 6 KP 
Studiju priekšmeta mērėis – Vispārējas vācu valodas prasmju pilnveide un ievads 
profesionālās valodas apguvē (Deutsch als Fremdsprache fur das Studium). 
Studiju priekšmeta uzdevumi – attīstīt un pilnveidot valodas lietojuma prasmes runāšanā, 
lasīšanā ar izpratni, auditēšanā un rakstīšanā, sasniedzot B1 līmeni pēc EP izstrādāta valodas 
prasmju līmeĦu apraksta; mācīt mācīties un stiprināt motivāciju; veidot profesionālo, sociālo 
saskarsmes un starpkultūru kompetenci. 
Studiju priekšmeta rezultāti – uzlabotas svešvalodas prasmes sarunvalodā, rakstprasme un 
papildināts terminu krājums specialitātē. 
Studiju priekšmeta saturs –  
Valodisko prasmju un iemaĦu attīstīšana un pilnveide, zināšanu sistematizēšana, izmantojot 
autentiskus mācību līdzekĜus un aktuālus materiālus, kas saistīti ar Eiropas studiju 
programmām, tādējādi veidojot saikni ar citiem studiju priekšmetiem. IemaĦu veidošana darbā 
ar speciālajiem tekstiem akadēmiskā kontekstā (svarīgāko vietu atzīmēšana, galvenās 
informācijas meklēšana, sākot no atslēgas vārdiem līdz kopsavilkumam, īsam referātam). 
Studiju priekšmeta pārbaudījumi – katra semestra nobeigumā akumulējoša ieskaite (vienā 
semestrī 3 testi). Kursa nobeigumā modificēts eksāmens, aptverot visas valodas prasmes. 
Literatūras saraksts:  
1. TANGRAM Deutsch als Fremsprache 2A. 
2. TANGRAM Deutsch als Fremdsprache 2B. 
3. Magazine „Deutschland”, „Fluter”, „Stern”, „Focus”, „Spiegel”, „JUMA”. 
4. Dreyer, Schnitt „Lehr- und Ubungsbuch der Deutschen Grammatik” (Hueber) 
5. EM Ubungsgrammatik, Deutsch als Fremdsprache. 
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Studiju priekšmeta 
programmas vadītājs(-a) __________________     Mg.pol.sc. lektors Jānis Tomels 
      (paraksts)   (zinātniskais grāds, akad.amats, vārds, uzvārds) 

13.janvāris 2010.gads 
 
SASKAĥOTS 
Rīgas StradiĦa universitātes 
ESF Politikas zinātnes katedras  
2010. gada 13.janvāra sēdē 
protokols Nr. 6. 
 
 
 
 
 
Veidlapa Nr. M-3 (3)                              

          SASKAĥOTS  
Rīgas  StradiĦa universitātes 

               Dekānu padomes  
            2010.gada 8.februāra 

         sēdē, protokols Nr.23 
 

             APSTIPRINĀTS 
           Rīgas StradiĦa universitātes 

                           Senāta  
           2010.gada 23.februāra 

       sēdē, protokols Nr. 1-2/23.02.10. 

 
 

Studiju priekšmeta programmas apraksts 
 
Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija – Franču valoda, „B” 
Akadēmiskās struktūrvienības vadītājs – Prof. I. Kreituse 
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji – Mg. phil. A. Timofejevs 
Studiju priekšmeta klausītāji – ESF PZ, SE 
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos – 3 KP 
Studiju priekšmeta mērėis – apgūt vispārējo franču valodu, attīstīt valodas lietošanas iemaĦas 
un prasmes ikdienas situācijās. 
Studiju priekšmeta uzdevumi – veidot valodas lietojuma prasmes: klausīšanos, runāšanu, 
lasīšanu, rakstīšanu; motivēt studentus pilnveidot savas komunikācijas iemaĦas un prasmes 
franču valodā; veidot studentu interkulturālo kompetenci: zināšanas par Franciju un franciski 
runājošo zemju kultūru, ekonomiku un politiku. 
Studiju priekšmeta rezultāti – uzlabotas svešvalodas prasmes sarunvalodā, rakstprasme un 
papildināts terminu krājums specialitātē. 
Studiju priekšmeta saturs –  
Kurss ietver sevī klausīšanās, runāšanas, lasīšanas un rakstīšanas iemaĦu un prasmju 
attīstīšanu līdz tādam līmenim, lai studenti varētu šīs prasmes lietot dabiskā komunikācijas 
procesā. 
Studiju priekšmeta pārbaudījumi – kontroldarbs katra moduĜa beigās par apgūto tematu, 
kontroldarbs semestra vidū, kursa nobeigumā eksāmens. 
Literatūras saraksts:  
1. Noveau sans frontieres 1, methode de francais, Cahier d’exercises, Paris, Cle  
            International, 1998. 
2. Grammaire 350 exercises, Niveau debutant, Paris, Hachette, 1996. 
3. 450 exercises de grammaire, Niveau debutant, Paris, Cle International, 1998. 
4. Citi piemērota līmeĦa autentiski materiāli, kas papildina mācību grāmatas tēmas. 
5. Franču un latviešu un latviešu un franču vārdnīcas. 
 
Studiju priekšmeta 
programmas vadītājs(-a) __________________     Mg.pol.sc. lektors Jānis Tomels 
      (paraksts)   (zinātniskais grāds, akad.amats, vārds, uzvārds) 

13.janvāris 2010.gads 
 
SASKAĥOTS 
Rīgas StradiĦa universitātes 
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ESF Politikas zinātnes katedras  
2010. gada 13.janvāra sēdē 
protokols Nr. 6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veidlapa Nr. M-3 (3)                              

          SASKAĥOTS  
Rīgas  StradiĦa universitātes 

               Dekānu padomes  
            2010.gada 8.februāra 

         sēdē, protokols Nr.23 
 

             APSTIPRINĀTS 
           Rīgas StradiĦa universitātes 

                           Senāta  
           2010.gada 23.februāra 

       sēdē, protokols Nr. 1-2/23.02.10. 

 
 

Studiju priekšmeta programmas apraksts 
 
Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija – SpāĦu valoda, „B” 
Akadēmiskās struktūrvienības vadītājs – Prof. I. Kreituse 
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji – Mg. V. Vīksne 
Studiju priekšmeta klausītāji – ESF PZ, SE studenti 
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos – 3 KP 
Studiju priekšmeta mērėis – bāzes komunikatīvās kompetences kā mācību un sociālkulturālās 
sfēras realizācijas līdzekĜa veidošana. 
Studiju priekšmeta uzdevumi – veidot valodas lietojuma iemaĦas un prasmes runāšanā, 
lasīšanā, audiēšanā un rakstīšanā; formēt un attīstīt valodas prasmi, kas nepieciešama verbālai 
komunikācijai mācību un sociokulturālā sfērā; iepazīstināt studentus ar spāĦu valodu runas 
etiėetes nacionālo specifiku: tradīcijas, normas, kulturoloăiskās zināšanas; radīt pozitīvu 
motivāciju spāĦu valodas apgūšanai un stimulēt interesi par Spānijas un spāniski runājošo 
zemju kultūru, ekonomiku un politiku; Ħemt vērā un izmantot dzimtās valodas un citu 
svešvalodu zināšanas un brīdināt par interferences gadījumiem; attīstīt patstāvīgā darba 
iemaĦas: darbs ar vārdnīcu, ar tekstu, vajadzīgās informācijas atlasīšana, atslēgas vārdu 
atrašana. 
Studiju priekšmeta rezultāti – uzlabotas svešvalodas prasmes sarunvalodā, rakstprasme un 
papildināts terminu krājums specialitātē. 
Studiju priekšmeta saturs –  
Komunikatīvās kompetences apgūšana ietver sevī visu valodas aktivitāšu – auditēšanas, 
lasīšanas, runāšanas un rakstīšanas – formēšanu un attīstīšanu, izmantojot lingvistiskās 
pamatzināšanas, komentētu lasīšanu, ekstralingvistiskos avotus, sarunvalodas situācijas un 
tēmas. 
Studiju priekšmeta pārbaudījumi – valodas un lietojuma iemaĦas un prasmes novērtē katras 
ceturtās mācību nedēĜas beigās mutvārdos un/ vai rakstos par šajā laikā izĦemto vielu. 
Semestru beigās ieskaite, kursa noslēgumā eksāmens ar atzīmi. 
Literatūras saraksts:  
1. Rozenberga M. El espanol. R., 2002. 
2. Busquets L., Bonzi L. Curso intensivo de espanol para extranjeros. madrid, 1993. 
3. Citi piemērota līmeĦa materiāli, kas papildina mācību materiāla tēmas. 
4. Jebkura spāĦu valodas vārdnīca. 

 
 

Studiju priekšmeta 
programmas vadītājs(-a) __________________     Mg.pol.sc. lektors Jānis Tomels 
      (paraksts)   (zinātniskais grāds, akad.amats, vārds, uzvārds) 

13.janvāris 2010.gads 
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SASKAĥOTS 
Rīgas StradiĦa universitātes 
ESF Politikas zinātnes katedras  
2010. gada 13.janvāra sēdē 
protokols Nr. 6. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V     AKADĒMISK Ā PERSONĀLA SARAKSTS UN 
PASNIEDZĒJU CV 
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AKAD ĒMISK Ā PERSONĀLA SARAKSTS 

Nr. Vārds, Uzvārds Amats Zinātniskais  
grāds 

Ievēlēts 
vai uz 
līguma 
pamata 

Studiju priekšmeta nosaukums 

1. Ilga Kreituse profesore Dr.hist. ievēlēta Ievads Latvijas politikā 
Latvijas politiskā vēsture 

2. JeĜena Staburova profesore Dr.hist.hab. ievēlēta Austrumu – Rietumu dimensija 
starptautiskajās attiecībās 

3. Andris Sprūds asoc. profesors Dr.pol.sc. ievēlēts Ārpolitikas analīze 
Starptautiskā drošība – teorijas, 
koncepcijas un jautājumi 
Lēmumu pieĦemšana ārpolitikā 

4. Daina Bleiere docente Dr.hist. ievēlēta Starptautiskā politika: pamatteorijas 
un koncepcijas 
Starptautiskās institūcijas 
Centrālās un Austrumeiropas valstu 
integrācija Eiropas un 
Eiroatlantiskajās struktūrās 

5. Valters Ščerbinskis docents Dr.hist. ievēlēts Eiropas politiskā vēsture 
6. Jānis Tomels lektors Mg.pol.sc., 

Mg.geogr. 
ievēlēts Salīdzinošā Eiropas politika 

Etniskais faktors starpvalstu 
attiecībās 

7. Veiko Spolītis lektors Mg.pol.sc., 
Mg.hist. 

ievēlēts Ievads studijās un specialitātē 
ES institūcijas un pārvaldība 
Eiropas politiskā kultūra 
Globalizācija 

8. Jānis BērziĦš lektors Mg.oec. ievēlēts Starptautiskā politiskā ekonomika 
9. Lelde Metla-Rozentāle lektore Mg.pol.sc. ievēlēta Ievads salīdzinošajā politikā 
10. Ludmila Jermakoviča lektore Bak. ievēlēta Vācu valoda 

 
11. Inga Reinvalde lektore Mg.philol. ievēlēta SpāĦu valoda 

 
12. Aija Rubene lektore Mg.philol. ievēlēta Vācu valoda 

 
13. Daiga Tetere lektore Mg.philol. ievēlēta AngĜu valoda 

 
14. Aleksandrs Timofejevs lektors Mg.philol. ievēlēts Franču valoda 

 
15. NataĜja Nafikova lektore Bak. uz l/p Franču valoda 

 
16. Vita Vīksne lektore Mg.philol. uz l/p SpāĦu valoda 

 
17. TaĦa Lāce lektore Mg.kult.teor. ievēlēta Politisko pētījumu metodes 

 
18. Solvita Olsena lektore Mg.iur. ievēlēta Starptautiskās attiecības un 

cilvēktiesības 
19. MārtiĦš Daugulis pieaicinātais 

pasniedzējs 
Mg.pol.sc. uz l/p Retorika 

 
20. Jānis Grasis pieaicinātais 

pasniedzējs 
Mg.iur. uz l/p Vispārīgā tiesību teorija 

Eiropas tiesības 
21. Simona Gurbo pieaicinātais 

pasniedzējs 
Mg.pol.sc. uz l/p Ievads demokrātijas teorijā 

 
22. Artis Svece pieaicinātais 

pasniedzējs 
Mg.phil. uz l/p Ievads politikas teorijā 

Mūsdienu politikas teorijas 
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CURRICULUM VITAE 

Vārds, uzvārds:  Ilga Kreituse 

Dzimšanas datums:  5. jūlijs 1952. gads 

Dzimšanas vieta:  Tērvete 

Adrese:  Uguns 21, Rīga, LV-1024  

Tālrunis:  29458702 

IZGL ĪTĪBA  

1977- 1982  Maskavas Valsts universitātes Vēstures fakultāte, aspirante, stažiere – pasniedzēja 

1972- 1977  Latvijas Universitāte, Vēstures-filozofijas fakultāte, studente 

 
PAPILDUS IZGL ĪTĪBA  

  - 

ZINĀTNISKAIS GRĀDS 

1992   Dr. hist. 

 
AKAD ĒMISKAIS NOSAUKUMS  

2006  Asociētā profesore 

2003   Docente 

1993  Vadošā pētniece 

 
DARBA PIEREDZE  

2006- 

2003- 

līdz šim brīdim2 

2006 

RSU ESF Dekāne, Politikas zinātnes katedras vadītāja, asociētā profesore 

RSU ESF Politikas zinātnes katedras vadītāja, docente 

1993- 1998 Latvijas Republikas 5.un 6.Saeimas deputāte; 

6.Saeimas priekšsēdētāja; 

5.Saeimas Ārlietu komisijas priekšsēdētāja biedre; 

6.Saeimas Pilsonības likuma izpildes komisijas priekšsēdētāja. 

1990- 1993 LZA Vēstures institūta, vecākā zinātniskā līdzstrādniece 

1983- 1990 LKP CK Partijas vēstures institūta vecākā zinātniskā līdzstrādniece 

1982- 2002 Latvijas Universitātes Vēstures – filozofijas fakultātes docente 
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ZINĀTNISKĀ DARBĪBA 

    Krievijas vēstures problemātika; 

1940. gada okupācijas un aneksijas problēmas; 

„AtkušĦa perioda” problēmas; 

Latvijas Republikas atjaunošanas perioda aktualitātes; 

Politiskās partijas; 

Kvalitatīvā analīze. 

 

DAL ĪBA SABIEDRISKAJ ĀS UN  
PROFESIONĀLAJĀS ORGANIZĀCIJĀS 

2004- 

2009 

līdz šim brīdim RSU Senāta locekle 

RSU Zinātnes padomes locekle 

Latvijas Arhīvistu biedrības priekšsēdētāja vietniece  

“Latvijas Arhīvi” redakcijas padomes biedre  
Latvijas Ārpolitikas biedrība, valdes locekle 

GODA NOSAUKUMI, APBALVOJUMI  

    Nav 

PUBLIK ĀCIJAS 

    1. Модель социально-экономической структуры христианского хозяйства 
накануне Первой мировой войны. – LPSR ZinātĦu Akadēmija Vēstis. 1988, Nr. 2, 
27.-35. lpp. 

2. Par PSRS un Vācijas 1939. gada 23. augusta neuzbrukšanas līgumu (I. Feldmanis, 
A. Stranga, M. Virsis). – Atmoda, 1989, 16.07. PSRS Tautas deputātu kongresa 
atzinums. 

3. Personības loma Latvijas Republikas tapšanā (Rainis un Z. Meierovics). Baltijas 
studiju konference. R., 1991., 12.-15. lpp. 

4. 1940. gada Latvijas Republikas Saeimas vēlēšanu materiāli . – Latvijas Vēstures 
institūta žurnāls, 1991, nr. 1; 117-143. lpp.  

5. Lasot Ādolfu Šildi… Latvijas Vēsture 1991, nr. 12, 31.-33. lpp. 

6. Latvija: neatkarības mijkrēslis, okupācija. 1939. g. septembris – 1940. gada jūlijs./ 
A. Stranga, R. Izglītība 1992, 289. lpp.  

7. Latvijas vēstures matematizācija. – Latvijas Vēstures institūta žurnāls. – 1992, nr. 
2; 88.-95. lpp.  

8. 1920. gada agrārā reforma. – Latvijas Vēstures institūta žurnāls 1992, nr. 3; 152-
169. lpp.  

9. Recenzija: A. Balodis „Latvijas un latviešu tautas vēsture” R. 1991. – LVI žurnāls 
1992, nr. 3; 177.-179. lpp. 

10. Zigfrīds Anna Meierovics (1887–1925) un Latvijas ceĜš uz neatkarību. – Latvijas 
vēsture – 1992, nr. 2., 4; un 1993, nr. 2, 3. 

11. 1941. gada 14. jūnija deportāciju sagatavošanas dokumenti – LVI žurnāls, 1993, 
nr. 3; 141.-152. lpp. 
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12. 1940. gada Latvijas Saeimas vēlēšanu protokoli. – Latvijas Arhīvi; 1994/3, 61.-65. 
lpp.  

13. Recenzija: I. Feldmanis, A. Stranga, M. Virsis „Latvijas ārpolitiskais stāvoklis 30. 
gadu otrajā pusē”.  R., 1993. – LVI žurnāls, 1994, nr. 3.; 181.-182. lpp.  

14. Latvijas okupācija un aneksija 1939. – 1940. Dokumenti un materiāli : (Līdzautori - 
I. Feldmanis, J. Goldmanis, A. Stranga) R:, Preses nams 1995, 620.lpp. 

15. The ocupation and Annexation of Latvia 1939. – 1940. (Līdzautori - I. Feldmanis, J. 
Goldmanis, A. Stranga) R:, Preses nams 1995, 363.lpp. 

16. Krievijas impērijas personību vērtējums 90. gadu historiogrāfijā – Latvijas vēsture, 
1999., Nr.3, 73. – 81.lpp 

17. Mīlēts un ienīsts. Latvijas XX gadsimta seja. – Rīgas Laiks, 1999, Nr. 11, 6.-7. lpp. 

18. Mums visiem Latvijas liktenis ir tuvs – grāmata: LīgotĦu Jēkabs „Zigfrīds 
Meierovics. Mūžs. Darbs. Liktenis.” R., 2000.  

19. Atmodas darbinieku atmiĦas kā vēstures avots (kontentanalīzes pieredze). – 
Latvijas vēsture, 2001. 

20. Ilga Kreituse, Sandra IeviĦa – Atmodas perioda atmiĦas kā vēstures avots – Latvijas 
vēsture, 2000, Nr.3, 55-68 lpp.  

21. Krievijas vēstures savdabība un Latvija. – Latvija divos laikposmos. R., 2001, 215-
225 lpp.  

22. Kolaboracionisms Latvijas okupācijas un aneksijas laikā 1940. Jūnijā – augustā. 
Problēmas nostādne. – Okupācijas režīmi Latvijā 1940.-1956.gadā. Latvijas 
vēsturnieku komisijas 2001.gada pētījumi. R., 2002. 35-57 lpp.  

23. „Opozīcijas loma Latvijas un Krievijas attiecību risināšanā 1993.-1994.gados” - 
Latvija un ES: problēmjautājumi ekonomikā, politikā, tiesībās, filozofijā un 
lingvistikā – LZA Ekonomikas institūts, R., 2004.  

24. “Saglabāt sudrabā” – komentāri un darba nobeigums – Rīga, Jumava, 2004  

25. “Pirmā Pasaules kara problēmas šodienas politikā” – nodots publikācijai 
Starptautiskās konferences materiāls “Krievija un pasaule Pirmā pasaules kara 
gados un pēc kara” (krievu un angĜu valodā), Maskava 2004.  

26. LATO IV Starptautiskā konference “Baltijas valstu un Krievijas attiecību 
perspektīvas Eiropas Savienības kaimiĦu reăionā”, referāts “Eiropas un 
Transatlantisko organizāciju loma Baltijas-Krievijas sadarbības sekmēšanā”, Rīga, 
2005, (buklets angĜu, krievu un latviešu val.)  

27. Metodisks līdzeklis Latvijas vēsturē “Diplomāts ar zelta spalvu. Zigfrīds Anna 
Meierovics.” 19-23 lpp., Rīga, 2005, Projekta “Personības Latvijas demokrātijā” 
ekspertu padome.  

28. Terroropfer unter zwei Diktaturen in den Baltischen Landern//Divu diktatūru terora 
upuri Baltijas valstīs, - “Salaspils koncentrācijas nometne – propaganda un 
realitāte// Konzentrationslager Salaspils – Propaganda und Wirklichkeit”, 117-127 
lpp. (latv.izd.), 113-120 lpp. (vācu izd.), Konrad Adenauer Stiftung, 2005 

29. “Personība un kolaboracionisms” - Simt gadi kopā ar Vili Lāci, Rīga, 2005, 32 – 38 
lpp. 

30. RSU 2007.gada Zinātniskās konferences tēžu krājums, tēzes “Politiskās elites 
rekrutācijas avoti Latvijā pēc neatkarības atjaunošanas problēmas nostādne” 29.-
30.03.2007., 277.lpp. 

31. “Latvijas politiskās elites loma un darbība pēc Latvijas KP CK 1959.gada jūlija 
plēnuma” - “Latvija un Austrumeiropa 20.gadsimta 60.-80.gados.”, Starptautiskās 
konferences referāti, 2006.gada 10.oktobris, Rīga, – 172-178 lpp., Rīga, 2007. 

32. “Opozīcijas tapšanas pieredze un perspektīvas Latvijā valstiskās identitātes 
veidošanās procesā” – Rīgas StradiĦa universitāte. Zinātniskie raksti. – Rīga: RSU, 
2007., 80-88 lpp. 

33. RSU 2008.gada Zinātniskās konferences tēžu krājums, tēzes „Parlamentārās 
koalīcijas veidošanas principi Latvijā: Ivara GodmaĦa valdības deklarācijas un 
valdību veidojošo 9.Saeimā ievēlēto partiju programmu salīdzinošā analīze”, 



65 
 

I.Kreituse, L.Metla-Rozentāle – Rīgas StradiĦa universitāte. Zinātniskie raksti. – 
Rīga: RSU, 13.-14.05.2008. 

34. RSU 2009.gada Zinātniskās konferences tēžu krājums, tēzes „Parlamentārās 
koalīcijas veidošanas principi un to ietekme uz ekonomiskās situācijas attīstību 
Latvijā”, I.Kreituse, L.Metla-Rozentāle – Rīgas StradiĦa universitāte. Zinātniskie 
raksti. – Rīga: RSU, 02.-03.04.2009. 

35. RSU 2009.gada Zinātniskās konferences tēžu krājums, tēzes “Elektorālā sliekšĦa 
noteikšanas ietekme uz partiju fragmentāciju Latvijas pašvaldībās”, I.Kreituse, 
E.Vikmane - Rīgas StradiĦa universitāte. Zinātniskie raksti. – Rīga: RSU, 02.-
03.04.2009. 

36. „The Impact of the Socio-Economic Factors on the Electoral Behaviour in Young 
EU Member States: Problem-Posing and Methodological Approach. The Case of 
Latvia and Estonia” (kopā ar E.Vikmani), “European Integration Studies”, Kaunas 
University of Technology, Institute of Europe , 2009, Kaunas 

37. „Parlamentārās koalīcijas veidošanas principi Latvijā: Ivara GodmaĦa valdības 
deklarācijas un valdību veidojošo 9.Saeimā ievēlēto partiju programmu salīdzinošā 
analīze”, (līdzautore L.Metla-Rozentāle) – nodots publicēšanai RSU Zinātnisko 
rakstu krājumam. 

38. Sagatavots nodošanai izdevniecībā mācību grāmatas „Latvijas politiskā vēsture pēc 
Otrā pasaules kara līdz neatkarības atjaunošanai” rokraksts (10 iespiedloksnes). 

 

LĪDZDAL ĪBA KONFERENCĒS 

    1. Starptautiska konference “Latvija ceĜā uz ES” – “Latvijas vēsturiskā pieredze Eiropas 
sistēmu integrācijā”, 2003, 14.06. 

2. LZA Ekonomikas institūta konferencē “Latvijas integrācija ES”, Opozīcijas loma 
Latvijas-Krievijas starpvalstu attiecību veidošanā, 2003, 14.11. 

3. LU Latvijas vēstures institūta, LU Filoloăijas fakultātes, Latvijas Kultūras akadēmijas, 
MisiĦa bibliotēkas un Latvijas Rakstnieku savienības rīkotā konference “Simt gadi 
kopā ar Vili Lāci”- referāts “Personība un kolaboracionisms”, 2004, 12.05. 

4. Konference “CeĜš uz mājām”  14.06.2004., Latvijas Televīzija, Fonds “Sibīrijas bērni”, 
Rīgas Dome, LR Kultūras ministrija Valsts Kultūrkapitāla fonds. 

5. Fonda “Sibīrijas bērni” r īkotā konference – referāts “Valsts atbildība un represēto 
iespējas atgriezties Dzimtenē” , 2004, 14.06.  

6. Starptautiska konference “Krievija un pasaule Pirmā pasaules kara gados un pēc 
kara” referāts, 07.-08.09.2004., Krievijas ZinātĦu Akadēmijas zinātniskā konference 

7. LATO IV Starptautiskā konference “Baltijas valstu un Krievijas attiecību perspektīvas 
Eiropas Savienības kaimiĦu reăionā”, referāts “Eiropas un Transatlantisko 
organizāciju loma Baltijas-Krievijas sadarbības sekmēšanā” , Rīga, 2004, 12.11. 

8. Zinātniskā konference “Aspazija – Laikmeta zīme” I. Kreituse: “Aspazija Latvijas 
politikā” . Rīga, 2005. g. 16. marts. 

9. Starptautiskā konference “Krievijas un Latvijas savstarpējo attiecību dienas kārtība”, 
referāts “P ārskats par Krievijas un Latvijas savstarpējā attiecību attīstību laika posmā 
no 1991.gada līdz 2005.gadam”, Maskava, 08.04.2005. 

10. Starptautiskā vadības un sociālā menedžmenta skola, programma “II Sociālā 
menedžmenta un pilsoniskās iniciatīvas skola, “Sociālās sadarbības veidošana”. 
Lietuva, 14.-28.08.2005. (Master class: “Role of social partnership in the interethnic 
conflict management”) 

11. Международная школа социального менеджмента и гражданских инициатив. – 
Крейтусе Илга „Роль социального партнерства в решении межетнических 
проблем”, Друссинскай 14-28 августа 2005 года.RSU konference „Globalizācijas 
sociālās, politiskās, tiesiskās un medicīniskās problēmas”, referāts „Latvijas Republikas 
valdošo partiju cīĦa par informācijas telpu”, 03.11.2006. 

12. RSU ESF Starptautiskā konference „Atstumtība un nedrošība – riski un risinājumi”, 
referāts „Pašvaldību vēlēšanas kā demokrātijas skola”, 05.05.2006. 

13. Starptautiska konference “Atgūstos mūsu atmiĦu: zudušie cilvēku stāsti par padomju 
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deportācijām Latvijā”, referāts “1940. - 1941. gads Latvijā: Personības loma krīzes 
situācijās”  Cēsis 09.06.2006. 

14. Conference „Latvia and Eastern Europe from the 1960s to the 1980s”, organised by the 
Commission of the Historians of Latvia Museum of the Occupation of Latvia, the War 
Museum of Latvia and the Latvian State Archive. – paper: „Political and Socio-
Economic Processes in Latvia and Eastern Europe after 1959”, October 2006. 

15. Latvijas vēsturnieku komisijas, Latvijas Okupācijas muzeja, Latvijas Kara muzeja 
organizētā starptautiskā konference “Latvija un Austrumeiropa 20.gs. 60.-80.gadi.”, 
referāts “Latvijas politiskās elites loma un darbība (pēc 1959.gada jūlija LKP CK 
plēnuma). Rīga, 10.10.2006. 

16. RSU Zinātniskā konference, referāts “Politiskās elites rekrutācijas avoti Latvijā pēc 
neatkarības atjaunošanas problēmas nostādne” 29.-30.03.2007. 

17. Conference „Nouvelles perspectives du dialogue interculturel en Europe” Centre 
Pompidou – Paris, 17, 18,19 novembre 2008 

18. Reăionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas organizētais Nacionālais forums 
‘’Atspēriens. Latvija 2030.’’ 10.10.2008., Rīga, Ėīpsala 

19. RSU 2009.gada zinātniskā konference, referāts “Elektorālā sliekšĦa noteikšanas 
ietekme uz partiju fragmentāciju Latvijas pašvaldībās”  (kopā ar E.Vikmani), referāts 
„Parlamentārās koalīcijas veidošanas principi un to ietekme uz ekonomiskās situācijas 
attīstību Latvijā” (kopā ar L.Metlu-Rozentāli), 02.-03.04.2009. 

20. Kaunas University of Technology, Institute of Europe – 7th International Scientific 
Conference “Legal, Political and Economic Initiatives towards Europe of Knowledge,  
„The Impact of the Socio-Economic Factors on the Electoral Behaviour in Young EU 
Member States: Problem-Posing and Methodological Approach. The Case of Latvia 
and Estonia” (kopā ar E.Vikmani), 23-24 April, 2009, Kaunas 

21. LU Sociālo un politisko pētījumu institūta starptautiskā konference sadarbībā ar 
Konrāda Adenauera fondu un Baltijas-Vācijas augstskolu „20 gadi pēc Berlīnes mūra 
krišanas: atmiĦas politika un demokratizācija Eiropā”, referāts „The impact of party 
system fragmentation and competitiveness on the electoral activity and party re-
election to the parliament in Latvia and Estonia” (kopā ar E.Vikmani), 11.-12.09.2009.  

PAPILDUS INFORM ĀCIJA  

    Mācību literatūra un programmas: 
1) Latvijas vēstures apcerējumi no 1940. gada līdz mūsdienām (nodaĜas par 1940; 

1941; 1953. un 1959.g.). Latviešu valodā – R., 1990; Krievu valodā – 1991. 
2) Sagatavotas, apstiprinātas un realizētas maăistrantūras kursa programmas: 

a) Vēstures avots un vēstures fakts. 
b) Kvalitatīvās metodes politikas analīzē. 
c) Personības loma Krievijas vēsturē 19. gs. – 1917. g., I un II daĜa. 
d) Parlamentārisms Latvijā. 

3) Sagatavotas, apstiprinātas un realizētas bakalaura kursa programmas: 
a) Ievads Latvijas politikā 
b) Latvijas politiskā vēsture 
c) Aktuālās Latvijas Republikas politikas problēmas 
d) Politiskās partijas 
e) Krievijas sociāli – ekonomiskās vēstures problēmas 19. gs. – 1917. g. 

 

LZA grants “Integrācijas ES ietekme uz demokrātijas konsolidāciju Latvijā”, apakštēma 
“Opozīcijas loma Latvijas-Krievijas starpvalstu attiecību veidošanā”. 

 

Uzstāšanās starptautiskās tikšanās un Latvijas Republikas Saeimā kā Saeimas 
priekšsēdētājai: 

1. Sava valsts prasa no visiem tās cilvēkiem lielu apĦēmību, drosmi un ticību – runa 
Latvijas Republikas proklamēšanas 77. gadskārtā – Latvijas Vēstnesis, 1995. 21.11. 

2. Mūsu balss skan kopā ar citu EP valstu balsīm – uzruna Eiropas Parlamenta delegācijai 
attiecībām ar Baltijas valstīm – Latvijas Vēstnesis, 1995, 21.11. 
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3. To, kas jau sācis virzību uz priekšu, ir grūti apstādināt – runa EPPA Migrācijas bēgĜu 
un demogrāfijas jautājumu komitejas izbraukuma sēdē – Latvijas Vēstnesis 1995, 
22.11. 

4. Eiropas Komisijas Baltā grāmata un tās ievērošana valstu parlamentos. Viduseiropas 
un Austrumeiropas valstu parlamentu vadītāju sanāksme Varšavā – Latvijas Vēstnesis, 
1995, 06.12. 

5. Par politiku, barikādēm, cilvēkiem un Latviju – Latvijas Vēstnesis, 1996.30.01. 

6. Ikviens uzĦemas savu daĜu atbildības, līdzveidojot un īstenojot valstij ejamo grūto 
neatkarības ceĜu – Runa svinīgā sēdē 4. maijā – Latvijas Vēstnesis, 1996, 07.05. 

7. Tas būs vēl viens solis Eiropā – Eiropas Parlamentu Asamblejas konference Budapeštā 
– Latvijas Vēstnesis, 1996, 15.06. 

8. Par dienu, kad pie valsts karoga vienmēr plīvos sēru lente – runa Saeimā. Latvijas 
Vēstnesis, 1996, 15.06. 

9. Nekad nedrīkst pārtrūkt saikne starp valsts sākumu un turpinājumu. Runa pie Brīvības 
pieminekĜa Rīgā. Latvijas Vēstnesis, 1996, 22.08. 

 

 

Darbs kino un televīzijā: 
1. Dokumentālā filma „Latvia de iure...” Rīgas Kinostudija, 1992, konsultante. 
2. Dokumentālā filma „Latvijas Republikai – 80” divas daĜas – scenārija autore un 

konsultante, 1998. 
3. Videofilma „Post scriptum...” 22 sērijas, 2002, redaktore. 
4. Videofilma „UlmaĦlaiki”  15 sērijas, 2003, redaktore. 

 

VALODU ZIN ĀŠANAS 

  Latviešu - dzimtā  

Krievu - brīvi  

AngĜu - sarunvalodas līmenī 

 

Datums: 07.10.2009. 

 

 

CURRICULUM VITAE 
 

Vārds, uzvārds:  JeĜena Staburova  
Dzimšanas datums:  07.10.1948 

Dzimšanas vieta:  PSRS, Sahalinas apg. Ohas pils. 

Adrese:  Maskavas 54, Rīga, Latvija, LV 1003 

Tālrunis:  67409161 

 
IZGL ĪTĪBA  
 1967-1972  ěeĦingradas universitātes Austrumu fakultātes Ėīnas vēstures 

specialitātes studente 

 1973-1977   PSRS ZA Austrumpētniecības institūts Maskavā, aspirante 

 1985-1987  Latvijas Valsts universitātes (Rīga) un Austrumpētniecības institūta 
(Maskava) doktorante 
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PAPILDUS IZGL ĪTĪBA  
 1994 Taivānas Pedagoăiskās universitātes Ėīniešu valodas centra studente 

   

 
ZINĀTNISKAIS GRĀDS 

 1977  
1992  
1993  
 

Vēstures zinātĦu kandidāte 
Vēstures doktore (Dr.hist.) 
Vēstures habilitēta doktore (Habil.Dr. hist.) 

 
AKAD ĒMISKAIS NOSAUKUMS  

 07/06/2006  
(līdz 07/06/2012) 
 

profesore politikas zinātnē (pamats: 07/06/2006 RSU Profesoru 
padomes lēmums) 

DARBA PIEREDZE  

 1977-1979  
1979-1983  
1983-1995  
1991-1997  
 
1995-1997  
 
1997-2003  
1998-2000  
 
1999-2004  
1998-2004   
2002-2004  
 
1999-2004  
 
15/10/2003- 
15/10/2009  
2004-2006  
 
no 2004   
 
no 2005   
2006  
no 2006  
 
no 2009 
 

LVU V ēstures un filozofijas fakultātes pasniedzēja 
LVU V ēstures un filozofijas fakultātes vecākā pasniedzēja 
LVU, LU V ēstures un filozofijas fakultātes docente 
LU Svešvalodu fakultātes Orientālistikas katedras docente 
blakusdarbā  
LU profesore vēsturē Vēstures un filozofijas fakultātes Rietumeiropas 
un Amerikas jauno un jaunāko laiku vēstures katedrā 
LU profesore sinoloăijā Svešvalodu fakultātes Orientālistikas katedrā 
LU profesore Vēstures un filozofijas fakultātes Rietumeiropas un 
Amerikas jauno un jaunāko laiku vēstures katedras blakusdarbā 
LU sinoloăijas bakalaura studiju programmas (kods 44221) direktore 
LU Japānas studiju bakalaura studiju programmas direktore 
LU orientālistikas maăistra studiju programmas (kods 462223) 
direktore    
LU Svešvalodu (Moderno valodu) fakultātes Orientālistikas nodaĜas 
vadītāja 
LU profesore vēsturē, pamats – 15/10/2003 LU Vēstures profesoru 
padomes lēmums 
Rīgas StradiĦa Universitātes Politikas zinātnes katedras profesores 
v.i. blakusdarbā 
Rīgas StradiĦa Universitātes politikas zinātnes maăistrantūras 
vadītāja 
Rīgas StradiĦa Universitātes Konfūcija centra vadītāja 
pārtraucu darba attiecības ar Latvijas Universitāti   
Rīgas StradiĦa Universitātes Politikas zinātnes katedras profesore 
politikas zinātnē 
Rīgas StradiĦa Universitātes doktora studiju programmas „Politikas 
zinātne” vadītāja 
 

ZINĀTNISKĀ DARBĪBA 
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1992     
   1995    
        
   1995 
   1995, 1999  
 
   1998   
        
   2000          
2000           
   2003          
 
  
  1992, 1993   
  1994   
  1994   
  1998   
  1999 
  2000    
  
    
 
   2000    
   2000    
   2002   
   2003              
2006  
 
    
  
2000 
 
2001 
2007 
 
 
2008 
 
 
 
 
 
2005   
 
 
2005   
 

Pētnieciskās intereses:  
 
Ėīnas politika, jauno un jaunāko laiku ideoloăija, vēsture, kultūra, 
klasiskā un 20.gs. filozofija, austrumpētniecības vēsture. 
 
Pētnieciskais darbs ārzemēs: 
 
Zviedrijas Ārpolitikas institūta pētniece Stokholmā  
Akadēmijas Sinikas Ėīnas jaunlaiku vēstures institūta viesprofesore 
Taibejā          
Ėīnas pētījumu centra pētniece Taibejā 
ZiemeĜvalstu Austrumpētniecības institūta (NIAS) pētniece 
Kopenhāgenā 
Tautas universitātes Cjinu dinastijas vēstures institūta viesprofesore 
Pekinā 
Austrālijas humanitāro zin. akadēmijas vieslektore 
Zviedrijas Sociālo zinātĦu kolēăijas (SCASSS) pētniece Upsalā 
VuhaĦas universitātes viesprofesore, ĖTR 
 
Lekcijas un semināri ārzemju augstskolās un pētniecības centros: 
Stokholmas universitātes Orientālo valodu institūtā,   
Akadēmijas Sinikas Ėīnas jaunlaiku vēstures institūtā Taibejā, 
Ėīnas pētījumu centrā (Hanxue zhongxin) Taibejā, 
Svešvalodu universitātē Pekinā, 
ZiemeĜvalstu Austrumpētniecības institūtā (NIAS) Kopenhāgenā, 
Kvinslendas universitātes Āzijas valodu un studiju nodaĜā un 
Vēstures nodaĜā (Brisbenā, Austrālij ā), Austrālijas nacionālās 
universitātes Āzijas studiju centra Klusā okeāna un Āzijas vēstures 
pētniecības nodaĜā (Kanberā), 
Stokholmas universitātes Baltu valodu institūtā, 
Zviedrijas Sociālo zinātĦu kolēăijā (SCASSS) Upsalā, 
Vi ĜĦas Universitātē. 
VuhaĦas Universitāte, VuhaĦā, Kīnā.  
VuhaĦas Universitātē, VuhaĦā, Kīnā 
 
Zinātnisko konferenču organizēšana: 
 
LU starptautiskā konference “Pēteris Šmits. Starp Latviju un Ėīnu. 
Latvijas zinātniekam 130 gadi” 
LU Starptautiskā konference “Li Bo un Tanu dinastijas laika kultūra”  
“Klasisko un kanonisko tekstu tulkošana igauĦu, latviešu un somu 
valodā” (Latvijas vēstniecība Igaunijā, Somijas vēstniecība Latvijā, 
Rīgas StradiĦa universitāte, Somijas Institūts) 
RSU Konfūcija centra un Politikas zinātnes katedras zinātniskais. 
seminārs „30 gadi Ėīnas ekonomisko reformu un atvērtības politikai”  
 
 
Piedalīšanās zinātniskajās konferencēs pēdējo piecu gadu laikā: 
 
Sanktpēterburgas universitātes XXIII. zinātniskā. konference „Āzijas 
un Āfrikas valstu historiogrāfija un avotu mācība”, Sanktpēterburga 
(referāts: „Mandžuru jautājums” SjiĦhajas revolūcijas laikā”)  
35. konference „Sabiedrība un valsts Ėīnā”, Krievijas ZA 
Austrumpētniecības institūts, Maskava (referāts: Vu DzjaĦdzje par 
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2005 
 
 
 
 
2005   
 
 
2005 
 
 
2006 
 
 
2006 
 
 
 
 
2006 
 
2006 
 
 
2007    
 
 
2007                     
 
 
 
 
2007 
 
 
 
 
 
2007 
 
 
2007 
 
 
2008 
 
2008 
 
 
2008            
 

Ėīnas jauno laiku vēstures pētniecības “jauno standartu”)  
 RSU Starptautiskā akadēmiskā personāla konference „Globalizācijas 
tendences pasaulē un Baltijas reăiona valstu problēmas” (referāts: 
„Vai Latvija ir gatava patstāvīgai politikai attiecībās ar Ėīnu?”) 
1.Vispasaules Ėīnas pētnieku konference, Pekinas Svešvalodu 
universitātē, Pekina (referāts: „Kritiski jāizvērtē senās ėīniešu 
filozofijas kategoriju tulkošanas veidi”) 
1. starptautiskā konference „Ėīnas civilizācija kultūru dialogā”, 
Baltkrievijas valsts universitātē, Minska (referāts: „Ėīnas vēstures 
hronoloăija kā zinātniskā un pedagoăiskā problēma) 
36. konference „Sabiedrība un valsts Ėīnā”, Krievijas ZA 
Austrumpētniecības institūts, Maskava (referāts: «Mūsdienu Ėīnas 
politikas zinātnes ideoloăemas” ) 
Sanktpēterburgas Universitātes Austrumu fakultātes 150. gadadienai 
veltītā Starptautiskā zinātniskā konference „Austrumpētniecība un 
afrikanistika Sanktpēterburgas, Krievijas un Eiropas universitātēs. 
Aktuālās problēmas un perspektīvas” (referāts: «Pētera Šmita fonds 
Latvijas Universitātes bibliotēkā” ) 
 RSU 2006. gada zinātniskās konferences (referāts: Globalizācijas 
robežas: tradīciju atdzīvināšana Ėīnas politikas zinātnē)  
Konference „The Second International Conference on Taoism and 
Taoist Religion”, VuhaĦ, Ėīna (referāts: „Lasot profesora Du Džebina 
rakstu „Apspiežot materiālisma tradīciju senajā Ėīnā” ) 
37. konference „Sabiedrība un valsts Ėīnā”, Krievijas ZA 
Austrumpētniecības institūts, Maskava (referāts: „Hua jaĦ budisma 
kategorijas ‘li ’ nozīmju meklējumos” ) 
12. zinātniska konference „Austrumāzijas reăiona filozofija un 
mūsdienu civilizācija”, rīkotāji: Krievijas ZinātĦu akadēmijas Tālo 
Austrumu institūts, Ėīnas filozofijas starptautiskās biedrības 
Krievijas filiāle, Krievijas Konfūcija Fonds, Krievijas ZinātĦu 
akadēmijas sinologu asociācija (referāts: „Hua jaĦ skolas filozofiskā 
valoda (jaunie pētīšanas rezultāti)”)  
Starptautiskā konference “Klasisko un kanonisko tekstu tulkošana 
igauĦu, latviešu un somu valodā”, rīkotāji: Rīgas StradiĦa 
universitātes Konfūcija centrs, Somijas institūts Igaunijā, Latvijas 
vēstniecība Igaunijā (referāts: Klasisko un kanonisko tekstu 
tulkošanas problēmas no Latvijas perspektīvas) 
Workshop “Chan-Buddhismus in der Provinz Jiangxi im Prozess”, 
Ostasien Institut, Bonn (referāts: “Chinese Buddhist Hua Yan School 
and Problems of Its Interpretation”) 
Sanktpēterburgas universitātes Austrumu fakultātes 24. zinātniskā. 
konference „Āzijas un Āfrikas valstu avotu mācība un historiogrāfija” 
(Referāts: Anarhisma pētniecība mūsdienu Ėīnā) 
RSU 2008. gada 7. zinātniskā konference (referāts:Taivanizācijas 
diskursa ierobežojumi, ar līdzautoriem). 
38. zinātniska konference „Sabiedrība un valsts Ėīnā”, Krievijas ZA 
Austrumpētniecības institūts, Maskava (referāts: Hua jaĦ budisma 
aksiomātika: pēc 7.gs. Fa Dzana darba „Zelta lauva”) 
2. starptautiskā konference „Ėīnas civilizācija kultūru dialogā”,  
rīkotāji GrodĦas valsts universitāte, Baltkrievijas valsts universitāte, 
ĖTR vēstniecība Baltkrievijā, Minskas zin.- pedagoăiskais centrs 
„Taigen” (referāts: ES maigas varas politika stratēăiskā partnerībā ar 
ĖTR) 
RSU zinātniskais seminārs „30 gadi Ėīnas ekonomisko reformu un 
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2008 
 
 
 
2009  
 
2009  
 
2009 
 
 
 
 
2010 
 
 
2010 
 
 
 
 
 
 
no 2006 
 
2007 
 
2007 
 
2007 
 
 
 
no 2008 
 
2008 
 
 
 
 
 
 
no 2008 

atvērtības politikai” (referāts: Ėīnas ekonomisko reformu un 
atvērtības politikas daži aspekti) 
39. konference „Sabiedrība un valsts Ėīnā”, Krievijas ZA 
Austrumpētniecības institūts, Maskava (referāts: ES un Ėīna)  
RSU 2008. gada 8. zinātniskā konference (referāts: Zbignevs 
Bžezinskis un Hu DzjiĦtao: politisko tekstu konfrontācija). 
RAS Institute of Far Eastern Studies, Moscow “The 18th International 
Conference on China, Chinese Civilization and the World: History, 
Modernity and Future Prospects” (referāts: Mūsdienu ĖTR 
starptautisko attiecību konceptu konstruēšana).  
RSU 2010. gada 9. zinātniskā konference (referāts: IzmaiĦas 
Taivānas vadošajā politiskajā diskursā ekonomisko izaicinājumu 
kontekstā (ar līdzautoru) ). 
40. zinātniskā konference „Sabiedrība un valsts Ėīnā”, Krievijas ZA 
Austrumpētniecības institūts, Maskava (referāts: 2009. gada audits 
par ES un Ėīnas attiecībām).  
 
 
Zinātniska ekspertīze pēdējo piecu gadu laikā: 
 
RSU Demogrāfijas, socioloăijas, politoloăijas un komunikācijas 
zinātĦu nozares profesoru padomes locekle 
Latvijas ĀM diplomāta kvalifikācijas darba izvērtēšana un recenzijas 
sagatavošana.  
Latvijas ĀM diplomāta kvalifikācijas darba uz 1. sekretāra rangu 
izvērtēšana un recenzijas sagatavošana.  
Recenzija par Jekaterinas Stepanovas darba „Sunu konfūciešu 
epigrāfika kā vēstures avots” autoreferātu zin. kand. grāda iegūšanai 
(autoreferāts sagatavots Sanktpēterburgas Austrumpētniecības 
institūtā ). 
Latvijas institūta “Zīmolvedības programmas izstrādes” ārējās 
komunikācijas grupas konsultante Āzijas jautājumos. 
Eiropas Savienības Starptautisko attiecību Padomes Āzijas centra 
projektā "A Power Audit of EU-China Relations" Latvijas eksperte un 
Latvijai veltītā teksta autore  
(Policy paper of the European Council on Foreign Relations Asia 
Centre at Science Po  on EU-China relations. The policy paper is 
called "A Power Audit of EU-China Relations" and review EU-China 
relations across the 27 member states). 
Konsultante žurnālā “Pasaules ilustrētā vēsture”  
 
 
Doktorantu vadīšana: 
 
Divi Latvijas Universit ātes doktoranti vēstures specialitātē 
Divi Rīgas StradiĦa universitātes doktoranti politikas zinātnē 
 
Doktorantu skaits, kuri ieguvuši zinātnisko grādu 
 
Nav 
 

DAL ĪBA SABIEDRISKAJ ĀS UN  
PROFESIONĀLAJĀS ORGANIZĀCIJĀS 
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  no 1984 
 
1991-2005 
no 2005 
1994-2000 
2000-2006 
 

Krievijas (agrāk – Padomju Savienības) Orientālistu asociācijas 
locekle 
Latvijas austrumpētniecības asociācijas prezidente 
Latvijas austrumpētniecības asociācijas valdes locekle 
Latvijas Ārpolitikas institūta valdes locekle 
LU Morberga fonda komisijas locekle 
 

GODA NOSAUKUMI, APBALVOJUMI  

 1983 
 
1989  
 
2003   
2004   
 

PSRS Izglītības ministrijas diploms par 1982/1983 m. gada studenta 
labākā pētnieciskā darba vadīšanu  
Naudas apbalvojums par lielo darbu un sakarā ar Latvijas 
Universitātes 70. gadadienu  
Latvijas Universitātes Rektora pateicības raksts.  
ĖTR vēstnieka Latvijā goda raksts par Ėīnas-Latvijas attiecību 
nostiprināšanu 

 
PUBLIK ĀCIJAS 

  130 (sk. pielikumu „Publicēti darbi”) 

 
VALODU ZIN ĀŠANAS 

  Krievu (dzimtā), latviešu, angĜu, ėīniešu, poĜu 

 
Datums: 08.05.2010  
 

PUBLICĒTI DARBI / PUBLISHED WORKS  
 

/by 
 

JeĜena STABUROVA 
 

 

I   Zinātniskās publikācijas / Research Works 
 

1.1. Monogrāfijas / Monographs 
 
     Анархизм в Китае.1900-1921. Москва: Восточная литература‚1983. 
     Anarchism in China, 1900-1921 (in Russian). 
 
     Политические партии и союзы в Китае в период Синьхайской революции.          
     Москва: Восточная литература, 1992. 
     Political Parties and Unions  during  the  Xinhai  Revolution (in Russian). 
 
     Latvija - Ėīna - Taivana: trīssturis vai aplis?  Rīga: Latvijas Ārpolitikas Institūts, 
1993. 
     Latvia, China and Taiwan: Circle or Triangle? (in Latvian). 
 
     Balts zirgs nav zirgs jeb tradicionālā Ėīnas filozofija. Rīga: Enciklopēdija,1995. 
     A White Horse is not a Horse, or Chinese Traditional Philosophy (in Latvian). 
 
     Ėīnas Tautas Republika ar un bez Dena Sjaopina. Rīga: Ekonomisko problēmu  
     institūts, 1997. 
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     Chinese People's Republic with and without Deng Xiaoping (in Latvian). 
 
      Konfūcijs. Apkopotas runas / J.Staburova: zinātnisks tulkojums no senėīniešu 
valodas,          
     teksta sastādījums, skaidrojumi, ievadvārds, ėīniešu teksta ievadīšana. Rīga: 
Neputns, 2006. 
     „Lun Yu” (The Analects) of Confucius: translation, research (in Latvian)        
 
     Ėīniešu valodas īpašvārdi un to atveide latviešu valodā. Teorētiskie un praktiskie 
aspekti :  

     用拉 脱维亚语言字母学成汉语词的规则。Rīga: JāĦa Rozes apgāds, 2006. 
     Rules for Writing Chinese Words in Latvian Language (in Latvian). 
 
    Comparative Ethics in a Global Age. Washington, D.C.: Council for Research 
in Values   
    and Philosophy, 2006. (the author of the eighth chapter of the book: Chapter 
VIII.  
    New Confucianism and Problems of interpretation) (in English). 
 
    Laodzi. Dao un De kanons / J.Staburova: zinātnisks tulkojums no senėīniešu 
valodas,          
    skaidrojumi, ievadvārds, ėīniešu teksta ievadīšana. Rīga: Neputns, 2009. 
    „Dao De Jing” by Laozi: translation, research (in Latvian).        

 
1.2. Raksti zinātniskajos žurnālos un rakstu krājumos / 
Articles in Professional Magazines and Research Papers 

 
 
    Некоторые идеи Чжу Чжисиня на страницах «Минь бао» . – Историография и            
    источниковедение стран Азии и Африки. Ленинград: Издательство 
Ленинградского    
    университета, 1975. 
    Zhu Zhixin's publications in revolutionary magazine "Min bao" (in Russian). 
 
     Анархизм в рабочем движении Китая .  – Китай: государство и общество. 
Москва:      
     Восточная литература, 1977. 
     Anarchism in  Chinese Labor Movement (in Russian). 

 
     Сторонники марксизма и анархисты в Китае (1919-1921). – Китай. Поиски 
путей        
      социального развития.  Москва: Восточная литература, 1979. 
      Marxists and Anarchists in China (1919-1921) (in Russian). 
 
     Утопия Тань Сытуна . – Китайские социальные утопии. Москва: Восточная 
литература,  
     1987. 
     Utopia of Tan Sitong (in Russian). 
 
     Утопия китайских анархистов .  – Китайские социальные утопии. Москва: 
Восточная  
     литература, 1987. 
     Utopia of Chinese Anarchists (in Russian). 
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     О перспективах дальнейшего изучения Синьхайской революции . – Новое в 
изучении  
     Китая. Москва: Восточная литература, 1988. 
     Studies Perspectives of the Xinhai  Revolution (in Russian). 
      
      [Конференция] "Общество и государство в Китае" как научное явление 
(Конференция и  
      китаеведение в Латвии) . – "Orient/Восток".  Москва, 1991, N6. 
      20 Years of the Sinological  Conference  "Society and State in China" 
(Moscow) and  
      Sinology in Latvia (in Russian). 
 
      From Tongmenghui to Gomindang: A Glimpse from the Outside . – 

Proceedings of   
      Centennial Symposium on Sun Yat-sen Founding the Gomindang for 

Revolution. Vol.1   
      [Revolution and Early ROC Years (1895-1925). Taipei, 1995 (in English, 

abstract - in    
      Chinese). 
 

      五四時期克魯泡特金對中國的影響. – 漢學研究. 第十四卷第一期 

(總號第27號). 台北: 漢  

      學研究中心, 中華民國八十五年六月出版. 
      The Influence of Kropotkin on China during the May Fourth Movement . – 
"Hanxue    
      yanjou : Chinese Studies". Taipei: Centre of Chinese Studies, 1996.  Vol.14, Nr. 1 
(N 27) (in     
      Chinese, abstract - in English). 

 
The Experience of Consular General Relations of Latvia with the ROC in  
1992-1994 . –  

       International Seminar on Russian and Asia-Pacific Economic, Scientific and    
       Technological Relations / Edited by Chi Yang. Taipei: Tamkang university, 
1997 (in   
       English). 
 
      Politics in China during the First Years of the Republic . – Canadian Review 
of  
      Comparative Literature. Alberta: University of Alberta, 1997. Vol.25, n. 4 (in 
English). 
 
      Ėīna 20.gadsimta 20.-30.gados . – Ėīna Latvijas Valsts vēstures arhīva 
dokumentos.  
      Dokumentu izstādes katalogs. – Rīga: Latvijas Valsts vēstures arhīvs, 2002.  
      China in 1920th-1930th  (in Latvian). 
 
      Современный историк  Ли Вэньхай о  Цзэн Гофане . – Историография и 

источниковедение  истории стран Азии и Африки. Вып.22. Санкт-Петербург: 
Издательство С.-Петербургского университета, 2004.  

     The Chinese Historian Li Wenhai’s Approach of Zeng Guofan (in Russian). 
 

История как жизнь и как искусство (Л.П.Делюсин - исследователь социально-
политических процессов в Китае ХХ века) . – «Общество и государство в 
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Китае». Специальный выпуск. Москва: Издательская фирма «Восточная 
литература», 2004.  

History as a Life and Art (Lev Deliusin – a Researcher of Social and Political 
Process in China of the 20th Century) (in Russian). 
 

Конфуцианство ХХ века и проблемы его интерпритации . – Сравнительная 
философия. Моральная философия в контексте разнообразия культур. 
Москва: Издательская фирма «Восточная литература», 2004.  

The XXth Century Confucianism and Problems of It’s Interpritation (in 
Russian). 

 

Ėīniešu valodas īpašvārdu atveide latviešu valodā . – Valodas prakse: vērojumi un 
ieteikumi. – Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2005.  

      Rules for Writing Chinese Words in Latvian Language (in Latvian). 
 

2000.-2008. g. taivanizācijas politika Taivānā. –Zinātniskie raksti: 2008. gada 
sociālo zinātĦu pētnieciskā darba publikācijas. Rīga: Rīgas StradiĦa universitāte, 
2009. (Līdzautori: Anna Sedova, Una A. BērziĦa). 

Taiwanization policy in Taiwan in 2000-2008 (co-authors) (in Latvian). 

 

Taivāna: politisko identitāšu cīĦa. – Rīgas StradiĦa universitātes Eiropas studiju 
fakultātes zinātniskie raksti. - Rīga, 2009. (Līdzautori: Anna Sedova, Una A. 
BērziĦa.)  

Taiwan: battle of political identities (co-author)  (in Latvian). 

 

John Fox and François Godement. A Power Audit of EU-China Relations: Policy 
paper of the European Council on Foreign (līdzautore). London: published by 
ECFR, 2009 (one of the participants) (in English). 

 

Вольтер и Восток. – Восток-Запад. Историко-литературный альманах. 2007-
2008. Москва: Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 2009. 

      Voltaire and Orient (in Russian). 

 

      Дипломатический казус в Латвии после распада Советского Союза: 
консульские   
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      отношения с Тайванем при дипломатических отношениях с КНР. – Россия и 
Китай:  

      сборник научных статей. Спб.: Библиотека Российской академии наук; 
издательство  

      «Альфарет», 2009. 

      Latvia’s diplomacy case after the dissolution of the USSR: Consular general 
relations with  

      Taiwan and diplomatic relations with PRC (in Russian).     

 

1.3. Zinātnisko konferenču tēzes un referāti / Conferences’ Abstracts and Reports 

 

     Чжу Чжисинь и марксизм . – Сборник тезисов и докладов 4 научной 
конференции  

     «Общество и государство в Китае».  Москва: Институт Востоковедения АН 
СССР, 1973. 

     Zhu Zhixin and Marxism (in Russian). 

 

     Интернациональные связи китайских анархистов в период между 
Синьхайской  

     революцией и Движением 4 мая . – Сборник тезисов и докладов 
«Конференция молодых   

     научных сотрудников и аспирантов ИВАН СССР». Москва: Институт 
Востоковедения,  

     1974. 

     International  Contacts of  Chinese  Anarchists between the Xinhai Revolution 
and the   

     Forth May Movement (in Russian). 

 

     Из истории развития социалистических идей в Китае в 1913-1915 гг. 
(Анархисты – Сунь 

     Ятсен – Цзян Кан-ху) . – 6 научная конференция  «Общество и государство в 
Китае».Т. 2.  

      Москва: Институт Востоковендения, 1975. 
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     From the History of Socialistic Ideas in China in 1913-1915 (in Russian). 

 

     Организации анархистов в Китае после революции 1911 г.. – 7 научная 
конференция 

«Общество и государство в Китае». Т. 2. Москва, 1976. 

     Anarchists' Organizations in China after the 1911 Revolution (in Russian). 

 

     Идеи анархизма и первые сторонники марксизма в Китае . – Научная 
конференция по  

     проблемам истории Китая в новейшее время. Москва: Институт Дальнего 
Востока АН  

     СССР, 1976. 

     Anarchists and First Marxists in China (in Russian). 

 

     Нанкинский Гоминьдан  (1927-1931) . – 8 научная конференция  «Общество и 
государство  

     в Китае».  Москва: Институт Востоковедения, 1977. 

     Anarchists - Guomindang's Members in Nanjing Government (1927-1931) (in 
Russian). 

 

     К характеристике антиманьчжуризма 18 века. . – 9 научная конференция  
«Общество и  

     государство в Китае».  Москва: Институт Востоковедения, 1980.   

     Antimanzhurian Thoughts in the 18th Century China (according to the text of 
the "Da yi  

     jue mi lu") (in Russian). 

 

     Категория «эфир» в философии Тань Сытуна . – 12 научная конференция  
«Общество и  

     государство в Китае».  Москва: Институт Востоковедения,1981. 

     Category of "Ether" in the Philosophy  of Tan Sitong (in Russian). 
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     Об одной традиции историописания в Китае (ши шо) . – 13 научная 
конференция   

     «Общество и государство в Китае».  Москва: Институт Востоковедения, 1982. 

     Shishuo - a Chinese Traditional Genre of Historical Writings (in Russian). 

 

     Китаевед П.П.Шмидт . – 14 научная конференция  «Общество и государство  

     в Китае».  Москва: Институт Востоковедения, 1983. 

     Latvian and Russian Sinologist Peter Schmidt (in Russian). 

 

     Партии в Китае. 1911-1913 гг. (К постановке проблемы) . – 15 научная 
конференция   

     «Общество и государство в Китае».  Москва: Институт Востоковедения, 1984. 

     Political parties in China in 1911-1913 as a research problem (in Russian). 

 

     Политические партии в Китае в 1911-1913  гг. и традиционные социальные 
связи . – 16  

     научная конференция  «Общество и государство в Китае».  Москва: Институт  

     Востоковедения, 1985. 

     Political Parties in China in 1911-1913 and Traditional Social Links (in 
Russian). 

 

     Декларация Гоминьдана от 13 августа 1912 года:  был ли Сунь Ят-сен ее 
автором? .     

      – Международная  научная конференция "120-летие со дня рождения 
китайского   

     революционера-демократа Сунь Ят-сена». Москва: Институт Дальнего 
Востока, 1986. 

     The Aug.13, 1912 Guomindang's Declaration: Whether Sun Yatsen was it's  
Author? (in Russian). 

 

     Политика через призму морали: отношение к политической деятельности в 
Китае первых  
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     лет республики . – 17 научная конференция  «Общество и государство в 
Китае».  Москва:  

     Институт Востоковедения, 1986. 

     Politics through Ethics: an Attitude Towards Political Participation in China 
During the    

     First Years of the Republic (in  Russian). 

 

     Влияние оппозиции «государство-народ» на представление Лян Цичао о 
политических  

     партиях . – 18 научная конференция  «Общество и государство в Китае».  
Москва:  

     Институт Востоковедения, 1987. 

     An Influence of the Binomial Formula "State-People" on Liang Qichao's 
Approach of   

     Political Parties (In Russian). 

 

     К оценке роли и места Объединенного союза в Синьхайской революции . – 19 
научная  

     конференция  «Общество и государство в Китае».  Москва: Институт 
Востоковедения,  

     1988. 

     Defining the Role and the Place of the Tongmenghui during the Xinhai 
Revolution (in      

     Russian). 

 

     Партия Свободы (Цзыюдан) . – 20 научная конференция  «Общество и 
государство в  

     Китае».  Москва: Институт Востоковедения, 1989. 

     The Freedom Party (Ziyoudang) (in Russian). 
 
     Создание Прогрессивной партии весной 1913 года . – 21 научная 
конференция   

     «Общество и государство в Китае».  Москва: Институт Востоковедения,1990. 

     The Formation of the Progressive Party in Spring 1913 (in Russian). 
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    «Политическая партия» в Синьхайское время: смещение понятий . – 22 
научная  

     конференция  «Общество и государство    в Китае».  Москва: Институт 
Востоковедения,  

     1991. 

     "Political Party" in the Xinhai Revolution: a Defo rmation of the Notion (in 
Russian). 
 
     К оценке идеологии Сунь Ятсена . – 23 научная конференция  «Общество и 
государство  

     в Китае».  Москва: Институт Востоковедения, 1991. 
     Evaluating of the Sun Yatsen's ideas (in Russian). 
 
   Harmonija un haoss tradicionālā Ėīnas kultūrā. – Latvijas Universitātes zinātniskās   
      konferences "Garīgas  vertības:  haoss un harmonija" materiāli. Rīga, 1992. 
   Harmony and Chaos in the Traditional Chinese Culture (in Latvian). 
 
     To the Interpretation of the Philosophy of Gongsun Long . – The Art of 
Interpretation of  
     Classical Oriental Texts.  The Second Nordic-Baltic Conference  of  
Orientalists.  Tartu   
     (Estonia), 1994, May 19-20 (in English). 
 
    Politics in China during the First Years of the Republic . – Canadian Review of   
    Comparative Literature. Special Issue: Sinology and Cross-Cultural Studies. 
Toronto   
    (Canada): University of Toronto Press for the Canadian Comparative 
Literature   
     Association, 1997. Vol.24, n. 4. (in English). 
 
     The Experience of Consular General Relations of Latvia with ROC in 1992-
1994 . – A   
     Report to the "International Seminar on Russian Asia-Pacific, Economical, 
Scientific, and   
     Technical Relations".  Taipei: Tamkang University, 1997 (in English). 
 
     «Ориентализм» и взгляд из Китая. – 19 научная конференция по 
историографии и  
     источниковедению истории стран Азии и Африки. Тезисы докладов. Санкт-
Петербург:           
     С.-Перебургский университет, 1997. 
     "Orientalisms" – a glimpse from China (in Russian). 
 
     Революция в рамках традиции (идеология конца Мин – начала Цин) . – 28 
     научная конференция "Общество и государство в Китае". Москва: Институт  
     востоковедения, 1998.  
     Revolution in Traditional Framework (Ming-Qing Ideo logy) (in Russian). 
 
     Понятие «ли» в «Лунь юе» . – 29 научная конференция "Общество и 
государство  
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     в Китае". Москва: Институт востоковедения, 1999. 
     "Li" ("to stay") concept in "Annalects" (in Russian ). 
 
     Китаеведение в «Моей автобиографии» П.П.Шмидта . – Кюнеровские чтения 
(1998- 
     2000). Краткое содержание докладов. Санкт-Петербург: РАН Музей  
     антропологии и этнографии имени Петра Великого, 2001. 
     Reflections on Chinese studies in «My Biography» by P. Schmidt (in Russian).  
      
      Initial Period of Civil Society Formation and the Role of  Tradition in China .  
– Second   
      International Conference “Hierarchy and Power in the History of 
Civilizations”.   
      Abstracts. St.-Petersburg and Moscow: Center for Civilizational and Regional 
Studies of  
      the RAS, 2002 (in English). 
       
      Department of Asian Studies of the University of Latvia in Historical 
Perspective . –   
      21st International Baltic Conference on the History of Science „Science, 
higher education,  
      technologies, medicine, humanities in the Baltic – past and present”. 
Abstracts.  Riga:  
      Latvian Academy of Science, 2003 (in English). 
 
     Два вида личных местоимений 1-го лица у и во в классических текстах Китая 
. – 33    
     научная конференция "Общество и государство в Китае". Москва: Институт  
     востоковедения, 2003. 
     Two Forms of  the First Person Singular Pronoun - Wu and Wo in Classical 
Chinese Texts  
     (in Russian). 
      

Дискуссия о демократии и правах человека в КНР в востоковедении северо-
европейских  

     стран . – 5 научная сессия по историографии и источниковедению истории 
Китая. 7-9  

апреля 1998 года. Краткое содержание докладов. С.-Петербург: С.-
Петербургский гос. университет, 2003.  

      Northern European Scholars’ Discussion on Human Rights and Democracy in 
China (in  
      Russian). 

 
«Доклад о золотом льве» Фа Цзана: проблемы перевода и концепция 
взаимности . ХХХ1V научная конференция  „Общество и государство в 
Китае». Москва: Издательская фирма «Восточная литература», 2004. С.146-
152. 

“Golden Lion” by Fa Zang (7th century): Problems of Interpritation and the 
Concept of Xiang (in Russian). 
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Japanese Studies at the University of Latvia. – Bulletin of the European 
Association for 

Japanese Studies. The 10th Conference.  Warsaw: Warsaw University, 2003 (in 
English). 

 

中国古代哲学范畴的英文译法值得商榷 . 海外汉学学术研讨会会议手册。 

北京：中国国家对外汉语教学领导小组办公室， 2005年7月。21-22 页。 

Discussing  the ways of translating of the categories of classical Chinese 
philosophy into English (in Chinese). 

 

     Globalizācijas robežas: tradīciju atdzīvināšana Ėīnas politikas zinātnē . 2006. gada 
zinātniskās 

     konferences tēzes. Rīga: RSU, 2006. 166.lpp. 

     The Limits of Globalization: Revitalizing Tradition s in Chinese Political 
Science (in  

     Latvian). 

 

   В поисках значений категории ли理 в философии школы буддизма хуаянь . – 37 
научная 
      конференция "Общество и государство в Китае". Москва: Институт 
востоковедения, 
     2007. 
      In search of the meaning of the notion li 理理理理 in Hua Yan Buddhism (in 
Russian).    
 
 Хронология истории Китая как научная и педагогическая проблема. – Пути 

Поднебесной: сб. науч. тр. Вып. 1, ч.2. Редкол.: А.Н.Гордей (отв. ред.), У 
Хунбинь (зам. отв. ред.) [и др.].  Минск: БГУ, 2006. 

 The chronology of the history of China as a research and pedagogical problem 
(in Russian).    

 

    Taivanizācijas diskursa ierobežojumi (ar līdzautoriem). – RSU 2008. gada       

     [7.] zinātniskā konference. Tēzes. Rīga: Rīgas StradiĦa universitāte, 13. un 14. 
martā 2008. g.,     

     261.lpp. 

    Limits of the Taiwanization discourse (with co-autors) (in Latvian). 
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  Рабочие заметки о категории юань ци в тексте школы хуа янь  «Золотой лев». – 
39   
     научная конференция "Общество и государство в Китае". Москва: 
Издательская фирма   
     «Восточная литература», 2009. 
     Preliminary notes on the category Yuan Qi in the Hua Yan school text “The 
Golden Lion”   

     (in Russian). 

 

     Конструирование концепций международных отношений в современной 
КНР. - RAS      

     Institute of Far Eastern Studies, Moscow “The 18th International Conference on 
China, Chinese  

     Civilization and the World: History, Modernity and Future Prospects”, 2009. 

     Construction of IR concepts by contemporary PRC politicians and political 
scientists (in        

    Russian). 

 

     Zbignevs Bžezinskis un Hu DzjiĦtao: politisko tekstu konfrontācija. – RSU 2009 
gada [8.] 

     zinātniskā konference. Tēzes. Rīga: Rīgas StradiĦa universitāte, 2009. 

     Zbignev Brzezinski and Hu Jintao: confrontation of political texts (in 
Latvian). 

       

     IzmaiĦas Taivānas vadošajā politiskajā diskursā ekonomisko 

     izaicinājumu kontekstā. – RSU 2010 gada [9.] zinātniskā konference. Tēzes. Rīga: 
Rīgas 

     StradiĦa universitāte, 2010. [Anna Sedova – līdzautore].  

     Changes in the dominant political discourse in Taiwan and financial crises 
challenges (with   

     co-autor) (in Latvian). 

 

    Введение в общую картину мира в хуа янь по тексту Фа Цзана «Доклад о золотом 
льве».    

– Общество и государство в Китае. 40 научная конференция. Учёные записки 
Отдела  
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Китая. Вып. 2. Москва: Институт востоковедения РАН, 2010.  

    Introductory notes about the world construction according to the Hua Yan 
school text “The   

    Golden Lion” (in Russian). 

 
1.4. Citas zinātniskās publikācijas / Other Research Publications 

 
    Анархизм в Китае в 1900-1920.  Автореферат на соискание ученой степени 
кандидата  
    исторических наук. Москва: Институт Востоковедения АН СССР, 1977.  
    Anarchism in China in 1900-1920. Theses of the Research Work for a Degree of 
Candidate  
    of Science in History (in Russian). 
     
     Politiskās  partijas un biedrības  SiĦhai revolūcijas  laikā. Habilitācijas darba 
kopsavilkums. –  
     Rīga: Latvijas universitāte, 1993. 
     Political Parties and Unions in China During the Xinhai Revolution. Theses of 
the  
     Research Work for a Degree Habil.Dr. Hist.  (in Latvian, Russian, English). 
 
 

1.5. Vārdn īcas, enciklopēdijas / Dictionaries, Encyclopedias 
 
     Afganistāna. Vēstures apskats . – Padomju Latvijas enciklopēdija. Rīga, 1982. Sēj. 
2.  
     Afganistan. History (in Latvian). 
 
     Ėīnas literatūra . – Padomju Latvijas enciklopēdija. Rīga, 1984. Sēj.5. 
     Chinese Literature (in Latvian). 
 
     Ėīniešu mitoloăija . – Mitoloăijas enciklopēdija. Rīga, 1994. 2. sēj. 
     Chinese Mythology (in Latvian). 
 
     Bagua . – Mitoloăijas enciklopēdija. Rīga, 1994. 2.sēj. 
     Ba Gua (in Latvian). 
 
     CaĦšeĦa . Mitoloăijas enciklopēdija. Rīga,1994. 2.sēj. 
     The Goddess Canshen (in Latvian). 
 
     CiliĦs . – Mitoloăijas enciklopēdija. Rīga, 1994. 2.sēj. 
     Qilin - a Mythical Animal (in Latvian). 
 
     Čane . Mitoloăijas enciklopēdija. Rīga, 1994. 2.sēj. 
     The Goddess of the Moon - Chang-e (in Latvian). 
 
     DzjaĦmu . – Mitoloăijas enciklopēdija. Rīga, 1994. 2.sēj. 
     World Tree Jianmu (in Latvian). 
 
     Fusi . – Mitoloăijas enciklopēdija. Rīga, 1994. 2.sēj. 
     The Mythical Emperor and Cultural Hero – Fu Xi (in Latvian). 
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     Gunguns . – Mitoloăijas enciklopēdija. Rīga, 1994. 2.sēj. 
     Ruler of Water - Gonggong (in Latvian). 
 
   Hetu un lošu . Mitoloăijas enciklopēdija. Rīga, 1994. 2.sēj. 
     "Huanghe River's plan" and the "Luo River's Letters " (in Latvian). 

 

     Huandi . – Mitoloăijas enciklopēdija. Rīga, 1994. 2.sēj. 
     Mythical emperor Huangdi (in Latvian). 

 

     HuĦduĦs . – Mitoloăijas enciklopēdija. Rīga, 1994. 2.sēj. 
     The ancient Chinese personification of Chaos - Hundun (in Latvian). 

 

     I (strēlnieks I) . – Mitoloăijas enciklopēdija. Rīga, 1994. 2.sēj. 
     The mythological hero – marksman Yi (in Latvian). 

 

     IĦ-jan . – Mitoloăijas enciklopēdija. Rīga, 1994. 2.sēj. 
     Concepts of Yin and Yang" (in Latvian). 

 

     Jao . – Mitoloăijas enciklopēdija. Rīga, 1994. 2.sēj. 
     Mythical Emperor Yao (in Latvian). 

 

     Leiguns . – Mitoloăijas enciklopēdija. Rīga, 1994. 2.sēj. 
     The Lord of Thunder Leigong (in Latvian). 

 

     PaĦgu . Mitoloăijas enciklopēdija. Rīga, 1994. 2.sēj. 
     The Chinese Demiurge Pangu (in Latvian). 

 

     Sivanmu . – Mitoloăijas enciklopēdija. Rīga, 1994. 2.sēj. 
     The Goddess of the West – Xiwangmu (in Latvian). 

 

     Šandi (Augstākais Sencis). – Mitoloăijas enciklopēdija. Rīga, 1994. 2.sēj. 
     The oldest deity of Chinese – Shang-di (in Latvian). 

 

     ŠuĦs . – Mitoloăijas enciklopēdija. Rīga, 1994. 2.sēj. 
     Mythical Emperor Shun (in Latvian). 
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     Лю Шифу . – Философия Китая. Энциклопедический словарь. Москва, 1994. 

     Chinese Anarchist Liu Shifu, his personality and ideas (in Russian). 

 

     Тань Сытун . – Философия Китая. Энциклопедический словарь. Москва, 1994. 

     19th Century Thinker Tan Sitong (in Russian). 

 

     Анархизм в Китае . – Философия Китая. Энциклопедический словарь. 
Москва, 1994. 

     Anarchism in China (in Russian). 

 

     «Жэнь сюе» . – Философия Китая. Энциклопедический словарь. Москва, 
1994. 

    "Ren Xue" – influential book written by Tan Sitong (in Russian).      

 

     Лю Шипэй . – Философия Китая. Энциклопедический словарь. Москва, 1994. 

     20th  Century Thinker Liu Shipei (in Russian). 

  

    „Итай” . – Философия Китая. Энциклопедический словарь. Москва, 1994. 

    Chinese concept of Ether (Yitai) in philosophy of Tan Sitong (in Russian). 

  

     "Жэнь сюэ". – Духовная культура Китая: энциклопедия: в 5 т. [Т. 1.] Москва:  

      Издательская фирма “Восточная литература” РАН, 2006. 

     "Ren Xue"– book written by Tan Sitong (in Russian). 

 

      „Итай” . – Духовная культура Китая: энциклопедия: в 5 т. [Т. 1.] Москва: 
Издательская  

       фирма “Восточная литература” РАН, 2006. 

      Chinese concept of Ether (Yitai) in philosophy of Tan Sitong (in Russian). 

 

      Анархизм в Китае. – Духовная культура Китая: энциклопедия: в 5 т. [Т. 4:]  
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        Историческая мысль. Политическая и правовая культура. Москва: 
Издательская фирма   

        “Восточная литература” РАН, 2009. 

        Chinese Anarchism (in Russian). 

 

        Лю Ши-фу. – Духовная культура Китая: энциклопедия: в 5 т. [Т. 4:] 
Историческая    

        мысль. Политическая и правовая культура. Москва: Издательская фирма 
“Восточная   

        литература” РАН, 2009. 

        Chinese Anarchist Liu Shifu, his ideas, historical role (in Russian). 

 

       Тань Сы-тун. – Духовная культура Китая: энциклопедия: в 5 т. [Т. 4:] 
Историческая  

       мысль. Политическая и правовая культура. Москва: Издательская фирма 
“Восточная   

       литература” РАН, 2009. 

       19th Century Thinker Tan Sitong, evaluation of his historical role (in 
Russian). 

1.6. Pētnieciskie raksti nespecializētajos žurnālos / 
Research Articles in Non-professional Magazines 

 
     Aizkavējusies recenzija par kādu Ĝoti senu grāmatu. (Rec.: Lao-dzi sacerējums par 
Dao un De –  
     Daodedzin. Rīga, 1986). – "Grāmata". Rīga, 1990, Nr. 2. 
     Remarks on the Latvian Version of "Dao De jing" (in Latvian). 
 
      ViĦš devās ceĜā īstajā laikā un pareizajā virzienā. Pēteris Šmits - Austrumu 
pētnieks . –  
      “Grāmata". Rīga, 1990, Nr.2. 
      A Biography of a Famous Latvian Sinologist and  Ethnographer Pēteris Šmits 
(in Latvian). 
 
     18 gadsimts, Voltērs: Āfrika eiropiešu skatījumā . – "Grāmata". Rīga, 1990, Nr. 4.  
      The 18th Century, Voltaire: the Europeans’ Reflections on Africa (in Latvian). 
 

Seno tekstu tulkošana kā nepiepildītas cerības. Fa Dzana ZiĦojums par Zelta lauvu: 
ėīniešu budistu teksta zinātniskās tulkošanas problēmas . –  “Karogs”, 2005, Nr. 6. 
145.-152.lpp. 
Problems of the Interpretation of the 7th Century Hua Yan School Text “A 
Report on the Golden Lion” (in Latvia).  
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Daodedzjin. – Karogs”. Rīga. 2009, jūnijs. Nr. 6. 
Patterns of the translation from “Dao De jing” (in Latvian). 

 
 

II Populārzinātniskās publikācijas / Digests 
 
     Vēlreiz par Ėīnas dārziem . – "Skolotāju avīze". Rīga, 1989. 26.aprīlī. 
     On Chinese Gardens (in Latvian). 
 
     Pēteris Šmits . – "Druva". Cēsis, 1989.g. decemdrī. 
     Sinologist Pēteris Šmits (in Latvian). 
 
     Pieminot Ėīnas Republikas astoĦdesmitgadi . – "Diena". Rīga, 1991, 12.oktobrī.   
     On the Occasion of the 80th Anniversary of the Republic of China (in 
Latvian). 
 
     К восьмидесятилетию Китайской республики . – “День”. Рига , 1991, 13 
октября. 
     On the Occasion of the 80th Anniversary of the Republic of China (in 
Russian). 
 
    GomiĦdana partijas vēstures īsais kurss . – "Latvijas Jaunatne". Rīga,1992, 
11.septembrī.  
    A Concise History of the Guomindang party (in Latvian). 
 
    Lai iecerētais piepildās! Pavasara svētki Ėīnā . – “Psiholoăija mums”. Rīga, 2006, 
Nr. 1 (26).    
    68.- 69. lpp. 
    Spring Festival in China (in Latvian). 
  
    Пусть исполнится, как задумано! . – „Психология для нас”. Рига, 2006, Nr. 1 
(26). С. 66-67. 
    Spring Festival in China (in Russian).      
     
 

III Raksti par aktuālo politiku / Articles on Actual Politics 
 
     Taivana - zeme, kura ir un kuras nav (saruna ar Taivanas laikraksta “LiaĦhebao” 
galvenā 
     redaktora vietnieci Gao Huijuju) . – "Diena". Rīga, 1991, 28.septembrī. 
     An Interview with a Taiwanese Newspaper "Lianhebao" 's Vice-Editor Alice 
Kao 
     (Gao Huiyu) (in Latvian). 
 
     Тайвань – страна, которая есть и которой нет . – "День". Рига, 1991, 28  
сентября. 
     An Interview with a Taiwanese Newspaper "Lianhebao" 's Vice-Editor Alice 
Kao 
     (Gao Huiyu) (in Russian). 
 
     Starp divām vidusvalstīm . – "Latvijas Jaunātne". Rīga, 1992.g. 7.martā. 
     Latvia Between Two Chinas (in Latvian). 
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Dens Sjaopins kā 20.gs.Ėīnas politikas spogulis . – „Latvijas Vēstnesis”. Rīgā, 
2004, 17. augustā. 
Deng Xiaoping as the 20th Century Chinese Political Mirror (un Latvian). 

 
 

IV Mācību literatūra / Teaching Materials 
 

4.1. Grāmatas / Books 
 
      Jauno laiku vēsture. 17.-19.gs.  Mācību grāmata skolam.  Rīga, 1997. 
      (Līdzautore). 
      Modern History, 17- 19 centuries. A teaching book for secondary schools (co-
author) (in   
      Latvian). 
 
      Новая история XVII-XIX в. Экспериментальный учебник для основной 
школы. Rīga,  
      2001. (Līdzautore). 
      Modern History, 17- 19 centuries. A teaching book for secondary schools (co-
author) (in  
      Russian). 
 

4.2. Mācību programmas / Teaching Programs 
 
     Viduslaiku Āzijas valstu vēstures kursa programma (LU vēstures bakalaura 
     programmas studentiem). Rīga,: Latvijas universitātes izdevniecība, 1997. 
     Programme on Medieval History of Asian Countries for Bachelor Students in 
History 
     at the University of Latvia (in Latvian). 
 
     Jauno laiku Āzijas valstu vēstures kursa programma (LU vēstures bakalaura 
     programmas studentiem). Rīga,: Latvijas universitātes izdevniecība, 1997. 
     Programme on Modern History of Asian Countries for Bachelor Students in 
History at the  
     University of Latvia (in Latvian). 
 
 

4.3. Raksti / Articles 
 
     Pasaules vēsture. 17.-19.gadsimts. 3.nodaĜa: Āzijas zemes . – "Latvijas vēsture".  - 
Rīga,, 1995.   
     Nr. 3. 
     World History in the 17th -19th  Centuries, Asian Countries - a chapter of a 
school-book (in  
     Latvian). 
 
     Pasaules vēsture. 17.-19.gadsimti. 8.nodaĜa: Sociālais sprādziens Āzijas valstīs 
19.gs.vidū.  
     Meidzi restaurēšana un Japānas modernizācija . – "Latvijas vēsture". Rīga, 1996. N 
4. 
     World History in 17 th-19th Centuries, Asian Countries [Social Conflicts in the 
Mid-19th 
     Century. Meiji Restoration and the Modernization of Japan] – chapters of a 
school-book  
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     (in  Latvian). 
 
 
     2010-05-08 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CURRICULUM VITAE 
 

 

Vārds, uzvārds:  Andris Sprūds 
Dzimšanas datums:  1971.g. 13.jūlijs 

Dzimšanas vieta:  Liepāja 

Adrese:  Dzirciema iela 16, Rīga 

Tālrunis:  29875965 

 
IZGL ĪTĪBA  
2001.sept.- 
2005.jūnijs 
1994. sept.-  
1998. jūnijs 
 
1996. sept.-  
1997. jūnijs 
 
 
 
1989. sept.- 
1994.jūnijs 
 

JagieloĦu Universitātes (Krakova, Polija) Starptautisko un politikas 
studiju fakultāte, iegūts doktora grāds politikas zinātnē 
Latvijas Universitāte, Vēstures un filozofijas fakultāte, Politikas 
zinātnes Starptautisko attiecību maăistratūra; iegūts politikas 
zinātnes maăistra grāds starptautiskajās attiecībās 
Centrāleiropas Universitāte (Budapešta) (Central 
EuropeanUniversity), Vēstures departaments; iegūts maăistra grāds 
Centrāleiropas vēsturē (Master of Arts in Central European History; 
akreditēts no Board of Regents of the University  of the State of New 
York) 
Latvijas Universitāte, Vēstures un filozofijas fakultātes Vēstures 
nodaĜa; iegūta vēsturnieka un vēstures pasniedzēja kvalifikācija  
 

   

PAPILDUS IZGL ĪTĪBA  
2005. februāris 
 
2002.okt.- 2003. 
aprīlis 

Ziemas akadēmija New Security Challenges and the Role of NATO 
(Maskava, Krievija) 
Kolumbijas Universitāte (ĥujorka, ASV), Harrimana Institūts 
(Fulbright pētniecības grants) 
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2001.nov.- 2002. 
janvāris 
2001.janv.-marts 
 
2000. septembris 
 
1999. jūlijs 
 
1998.septembris-  
1999. jūnijs 
1997. jūl./aug. 
 

Uppsalas Universitāte, (Zviedrija), Austrumeiropas Studiju 
Departaments (Zviedrijas institūta pētniecības grants) 
Norvēăijas Starptautisko Attiecību Institūts, Krievijas Studiju 
Centrs, Oslo (Norvēăija) (Norvēăijas Pētniecības padomes grants) 
Eiropas vasaras akadēmija, Minorities and Regions in a Greater 
Europe, Bolzano (Itālija) 
Jauno zinātnieku vasaras skola Security and Constructivism in 
International Relations Vi ĜĦā (Lietuva) 
Oksfordas Universitāte, Austrumeiropas un Krievijas pētījumu 
centrs (Chevening/OSI grants) 
Vasaras institūts Democracy and Diversity, ko organizē ĥujorkas 
Jaunā Skola Sociālo ZinātĦu Studijām (New School for Social 
Research) Krakovā (Polija) 
 

ZINĀTNISKAIS GRĀDS 

 Politikas zinātĦu doktora grāds 

 
AKAD ĒMISKAIS NOSAUKUMS  

 Asociētais profesors 

DARBA PIEREDZE  

 2006.septembris-
pašlaik 
2004.maijs- 
pašlaik 
Kopš 2009.febr.-
pašlaik 
1999.sept.- 
pašlaik   
1997. aug.- 1998. 
sept 
1995. sept.- 
1996.aug. 
1995. janv.-
1995.sept.   
1993. janv.- 
1995.janv. 
 

Rīgas StradiĦa Universitāte, Eiropas studiju fakultātes Starptautisko 
attiecību maăistrantūras programmas vadītājs 
Latvijas Ārpolitikas institūta pētnieks 
 
Latvijas Ārpolitikas institūta direktors 
 
Rīgas StradiĦa Universitāte, Eiropas studiju fakultātes Politikas 
zinātnes katedras docents, asociētais profesors 
ES programma Leonardo da Vinci, programmas speciālists  
 
Naturalizācijas pārvalde, vecākais eksperts 
 
Latvijas Valsts arhīvs, vecākais inspektors    
 
Āgenskalna ăimnāzija, vēstures un politikas zinātĦu skolotājs 
 

ZINĀTNISKĀ DARBĪBA 

    
2008 
 
 
 
2008 
 
 
 
 
2008 
 
 
2008 

Konferenču prezentācijas : 
“Challenges and Opportunities for the Energy Cooperation in the 
Baltic Sea region”, conference “European Energy and Climate 
Policy”, Varšava (Polija), 2008. decembris 
 
“Energy Aspect in the New Security Environment: EU and Latvian 
Perspective”, drošības seminārs “Russia-Georgia Conflict 
Aftermath: Policy Priorities for Europe and Black Sea Region”, 
Tbilisi (Gruzija), 2008. novembris 
 
“Latvian Energy Policy: Paradigms, Projects, Constrains”, 
konference “Russian Gas in Europe”, Varšava (Polija), 2008. jūnijs 
 
“The EU-Russia Relations Between Political Principles and 
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2008 
 
 
2007 
 
 
 
2007 
 
 
 
2007 
 
 
2007 
 
 
 
 
2007 
 
 
2007 
 
 
 
2007 
 
 
 
2007 
 
 
 
 
2006. novembris 
 
 
 
2006. novembris 
 
 
 
 
2006. septembris 
 
 
 
 
2006. jūnijs 

Economic Realities: Latvian Perspective”, Baltijas Foruma 
starptautiskā conference “The EU and Russia in 2008: In Search of 
New Approaches”, Rīga (Latvija), 2008. maijs 
 
“Foreign Direct Investments and Russia: Baltic Experiences”, 
Europe-Russia Economic Forum, Roma (Itālija), 2008. maijs 
 
“Russia and Balticness: Latvian Perspective”, konference “Russia in 
the Baltic Sea Region: Its Role, Opportunities and Perspective”, St. 
Pēterburga (Krievija), 2007. decembris 
 
“Europe’s Eastern and Southern neighbourhood: converging or 
diverging approaches?” EuroMeSCo ikgadējā konference, Lisabona 
(Portugāle), 2007. oktobris 
 
“The Baltic States between Germany and Russia”, Baltijas studiju 
konference, Lineburga (Vācija), 2007. jūnijs 
 
“The EU and Russia in the neighbourhood area: common interests 
and diverging perceptions”, “Baltijas Foruma” starptautiskā 
konference “The EU and Russia in 2007: Negotiating a New 
Relationship”, Rīga, 2007. maijs 
 
”EU-Russia energy relations: towards cooperation or conflict?” 
Enerăētikas konference St.Pēterburga (Krievija), 2007. maijs 
 
“The EU and Russia: policy priorities from Latvian perspective”, ES 
Drošības Institūta konference “Russia: A Difficult Partner for the 
EU”, Parīze (Francija), 2007. aprīlis 
 
“Russia, European Neighbourhood and the EU’s New Ostpolitik”, 
konference “Russia and the EU-Baltic States”, ViĜĦa (Lietuva), 
2007. aprīlis 
 
“ES un Krievijas eneăētikas dialogs: starp interesēm un  uztveri”, 
“Baltijas Foruma” starptautiskā seminārā “ES un Krievijas 
savstarpējā enerăētiskā atkarība: risks vai iespēja Latvijai?”, Rīga, 
2007. februāris 
 
“Political prospects and challenges to Moldova’s European 
integration”, Latvijas-Moldovas forumā par pilsonisko līdzdalību, 
KišiĦeva (Moldova) 
 
“Energy: Russia’s gas and oil diplomacy and European responses” 
Turcijas Ārpolitikas institutūta seminārā “European Union: 
Challenges and Prospects”, Ankara (Turcija) 
 
“Latvia at the crossroads of migration: perceptions and reality”, 
pasaules sabiedriskajā forumā “Dialogue of Civilizations” Roda 
(Grieėija)  
 
Prezentācijas konferenču ciklā “EU-Russia Relations: Realities, 
Perspectives and Recommendations”: 
• “Prospects of joint peacekeeping in the post-Soviet space” 
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2006. marts 
 
 
 
 
2006. marts 
 
 
 
2006. maijs 
 
 
2005. aprīlis 
 
 
 
2004. novembris 
 
 
 
2002. aprīlis 
 
 
 
2001. aprīlis 
 
 
 
1999. aprīlis 

konferencē “The EU-Russia relations and the European countries of 
the Post-Soviet space” Maskava (Krievija) 
• “Russia and the EU in the Post-Soviet Space: towards 
Cooperation or Confrontation?” konferencē “The relations between 
Russia and EU: two views of one reality” Maskava (Krievija)  
 
“Mutual Perceptions and Russia’s Gas Diplomacy” konferencē 
“Russia, the EU and the Baltic States: New Approaches to Common 
Challenges”, Maskava (Krievija)  
 
“EU energy security: perceptions and interests. Latvian perspective” 
konferencē “German-Baltic dialogue”, Berlīne (Vācija)  
 
“Dimensions of Baltic Identity and Russian-Baltic Relations” 
Konferencē “Russian- Baltic Relations: One Year after the EU and 
NATO Enlargement”, St. Petersburgā (Krievija) 
 
“EU Eastern Neighbours: Russia, Ukraine and Belarus” at the DGAP 
expert conference “NATO and EU- Dealing with Europe’s New 
Neighbours”, Budapeštā (Ungārija)  
 
“Russia and NATO: Partnership or Rivalry?” at the workshop “The 
Future of North Atlantic Alliance”, Varšavā (Polija) un Briselē 
(Belăija) 
 
“Historical Legacy in Russian-Latvian Relations 1991-2000” at the 
roundtable “Political and Cultural Relations between Russia and the 
Baltic Region States, 1700-2000”, Samārā (Krievija) 
 
“Latvian Citizenship Law: Interaction of Internal and External 
Factors” at the Convention of the Association for the Study of 
Nationalities, ĥujorkā (ASV) 
 

DAL ĪBA SABIEDRISKAJ ĀS UN  
PROFESIONĀLAJĀS ORGANIZĀCIJĀS 

  Oksfordas Universitātes Eiropas jautājumu biedrība 
Latvijas Transatlantiskā organizācija 
 

GODA NOSAUKUMI, APBALVOJUMI  

  Barikāžu dalībnieka piemiĦas zīme 
 

PUBLIK ĀCIJAS 

 2009 
 
 
 
 
2008 
 
 
 
 

“Entrapment in the Discourse of Danger? Latvian-Russian Interaction in 
the Context of European Integration” // Eiki Berg and Piret Ehin (eds.), 
Identity and Foreign Policy: Baltic-Russian Relations and European 
Integration (Aldershote: Ashgate, 2009), 101-116. 
 
“Latvijas enerăētiskās drošības dilemmas ES dalībvalstu unilaterālisma 
un Eiropas “Enerăētikas ārpolitikas” kontekstā” // Atis Lejins (ed.), 
ES/NATO un Krievijas attiecības un jaunā drošības situācija Baltijas 
jūras reăionā (Rīga: LĀI, 2008), 7-22. 
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2007 
 
 
 
 
2007 
 
 
 
 
2007 
 
 
 
 
2007 
 
 
 
 
2006 
 
 
 
 
 
2006 
 
 
 
2006 
 
 
 
 
2006 
 
 
2006 
 
 
 
2005 
 
 
 
2004 
 
 
 
2004 
 
 
 

”Krievijas enerăētikas politika post-padomju telpā: Eiropas jaunie kaimiĦi 
un Baltijas valstis” // Atis Lejins (red.), Pastiprināta ES austrumu 
kaimiĦu politika: jautājumi  un izaicinājumi  (Rīga: LĀI, 2007), 35-50. 
 
“Russia’s ‘Energy Superpower’: Between Realpolitik and New State 
Idea” // May-Britt Stumbaum and Magnus Christiansson (eds.), Security 
Challenges of Times of Change: Regional Options for Cooperation and 
Development (Conference Proceedings), (Berlin: German Council of 
Foreign Relations, 2007), 15-23. 
 
“Latvijas un Krievijas enerăētikas dialogs: ieguvumu vai 
”Gazpromizācijas” virzienā?” // Akadēmiskā Dzīve, Nr. 44. (2007. gada 
oktobris) 
 
“Shared Neighbourhood” Between the Perceptions and Interests of EU 
“Ostpolitik” and Russia’s “Near Abroad” Policy” // Andrei Zagorski 
(red.), Russia, EU and the Baltic States (Conference Proceedings) 
(Maskava: Friedrich Ebert Foundation, 2007), 11-16. 
 
“EU-Russia Energy Dialogue in the Context of the Prospective 
Partnership and Cooperation Agreement” // Atis Lejins (red.), The EU 
Common Foreign and Security Policy toward Russia: the Partnership and 
Cooperation Agreement as a Test Case (Riga: Latvian Institute of 
International Affairs), 77-89.  
 
“Latvian-Russian Energy Relations: Between Economics and Politics” // 
Nils Muiznieks (red.), Latvian-Russian Relations: Domestic and 
International Dimensions (Riga: Latvia University), 110-118.  
 
“Regional Ramifications of Ukraine’s Orange Revolution: Transnistrian 
Conflict Settlement” // Atis Lejins (red.), The European Union’s Eastern 
Neighbours after the Orange Revolution (Riga: Latvian Institute of 
International Affairs), 30-44.  
 
“The NEGP and Russia’s Gas Diplomacy: Latvian Perspective” // Baltic 
Mosaic Analytics (Winter-Spring), 15-19.  
 
“Moldovas eiropeizācijas iekšpolitiskā un starptautiskā dimensija. 
Latvijas iespējas un ierobežojumi” // Stratēăiskās analīzes komisijas 
rakstu krājums, Sēj.7, Nr.1, 154-176. 
 
“Business Factor in Russian-Latvian Relations: Cooperation and 
Competition” in Leonid Karabeshkin (ed.) The Regional Dimension in  
Russian-Baltic Relations (St.Petersburg: CIRP), 199-203. 
 
“Values and Interests in the European Union-Russia Relations: Towards 
Cooperation or Conflict” // Antoni Kuklinski and Krzysztof Pawlowski 
(red.), Europe- the Global Challenges (Nowy Sacz: WSB-NLU). 
 
“Russia’s Policy Towards Europe’s “New Neighbours”: in Pursuit of 
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and Its Neighbourhood Policy: the Eastern Dimension (Rīga: Latvian 
Institute of International Affairs), 29-46.  
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“Perceptions and Interests in Russian-Baltic Relations” // Helmut Hubel 
(red.) EU Enlargement and Beyond: the Baltic States and Russia (Berlīne: 
Verlag Arno Spitz), 345-370. 
 
Political Priorities and Economic Interests in Russian-Latvian Relations, 
NUPI (Norvēăijas Ārpolitikas institūts) Working Paper No. 620, 2001. 
gada decembris 
 
Minority Issues in the Baltic States in the Context of NATO Enlargement, 
NATO Research Fellowship’s End product, 2001. gada jūlijs; pieejams 
NATO interneta mājas lapā: www.nato.int/acad/fellow/99-01/spruds.pdf 
 
“Russian-Latvian Relations since 1991” // Ruth Buttner, Vera Dubina and 
Michael Leonov (red.) Russia and the Baltic States: Political Relations, 
National Identity and Social Thought in XVIII-XX Centuries (Samara: 
Samara State University), 146-171. 
 
"Latvian Citizenship Law: Interaction of Internal and External Factors" in 
Baltic Studies Newsletter, No. 93 (March); also available at: 
www.balticstudies-aabs.lanet.lv/bsn93/bsn93-02.html  
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Leipzig, 2010, pp. 330-404 (forthcoming); 

 „Latvijas PSR nomenklatūras veidošanās 1940.-1941. gadā“, 
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 Bleiere D., Butulis I., Feldmanis I., Stranga A., Zunda A. 
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lpp.; 

 “The Democratic Transition in the Baltic Countries. An 
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No. 1, 2007, pp. 112-117.;  
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vēsture 20. gadsimta 40.-90. gados. Latvijas Vēsturnieku komisijas 
2006. gada pētījumi. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2007., 
356.-373. lpp.; 
 “Varas Ezopa valoda: vēstures tēma “Gadu gredzenos””, 
Grām.: DvīĦu zīmē: Vizmas Belševicas nozīme latviešu literatūrā un 
vēsturē. Konferences materiāli. 2006. gada 27. oktobris. Rīga. Rīga: 
Karogs, 2007, 42.-61. lpp.; 
 “VI. La Lettonie au sein de l'Union Sovietique (1945.-1990.); 
VII. L'Independance recouvree et la consolidation de la Republique 
de Lettonie (1991-2004)”, In: Bleiere D., Butulis I., Feldmanis I., 
Stranga A., Zunda A. Histoire de la Lettonie au 20eme siecle. Rīga: 
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A.u.c. Vēsture pamatskolai. Jaunākie laiki. Rīga: Zvaigzne ABC, 
2006.; 
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A.u.c. Vēsture pamatskolai. Latvija 20. gadsimtā. Rīga: Zvaigzne 
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Republikas neatkarības atjaunošana un nostiprināšana (1991-2004).” 
Grām.: Bleiere D., Butulis I., Feldmanis I., Stranga A., Zunda A. 
Latvijas vēsture 20. gadsimts. 2. izdevums, Rīga: Jumava, 2005, 285.-
429. lpp.;  
 2 nodaĜas: “6. Latvijas PSR sastāvā (1945-1990); 7. Latvijas 
Republikas neatkarības atjaunošana un nostiprināšana (1991-2004).” 
Grām.: Bleiere D., Butulis I., Feldmanis I., Stranga A., Zunda A. 
Latvijas vēsture 20. gadsimts. 1. izdevums, Rīga: Jumava, 2005 – 
294.-457. lpp.; 
 “6. Латвия в составе ССР (1945-1990); 7. Восстановление 
Латвийской Республики и укрепление ее независимости (1991-
2004).”, Кн: Блейере Д., Бутулис И., Зунда А., Странга А., 
Фелдманис И. История Латвии ХХ век. Rīga: Jumava, 2005,  306.-
460. lpp.; 
 “Pēckara posms (1944-1953) Baltijas valstu vēsturē: aktuālie 
pētniecības virzieni un problēmas”, Grām.: Totalitārie režīmi Baltijā: 
izpētes rezultāti un problēmas. Starptautiskās konferences materiāli, 
2004. gada 3.-4. jūnijs, Rīga. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 
2005, 193.-210.lpp.; 
 “60.-80.gadi – lūzuma posms Latvijas vēsturē.”, Kultūras 
Diena. Laikraksta Diena pielikums Nr. 25, 2005, 8.okt., 16.-17.lpp.; 
 “Okupācijas sekas”, Grām.: Baltijas brīvības ceĜš . Rīga: Zelta 
grauds, 2005, 31.-37. lpp.; 
 “Consequences of the occupation”, In: The Baltic Way to 
Freedom. Rīga: Zelta grauds, 2005, pp. 51-57 
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Przedstawiciele narodow muzulmanskich oraz Karaimi na Lotwie od konca 
XIX wieku do czasow obecnych // Europa nie prowincjonalna. – Warszawa: 
Instytut Studiow Politycznych PAN,– S. 299.-309. 
Building Regional Relations: Case of Latvian-Finnish Relations // 
Internationalisation in the History of Northern Europe. Report of the 
Nordsaga’99 Conference. University of Tromsø, 17-21 Nov. 1999. Eds Holt 
R., Lange H., Spring U. – Tromsø,– pp. 143.-147. 
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Latvija un Austrumkarēlijas sacelšanās. 1921-1922 // Latvijas Arhīvi. Nr. 4. 
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ZiemeĜvalstu vēstures studentu un doktorantu seminārs Nordsaga’99 Trumsē, 



102 
 

 
 
1999 XI 
 
2000 VI 
 
2000 VI 
 
2000 X 
 
2001 VI 
 
 
 
 
2001 11.-16.IX  
 
 
 
2001 20.-22.IX 
 
 
 
 
2001 28.-29.IX 
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“Represijas pēc 1934. g. 15. maija apvērsuma Latgalē”). 
“Rahvusülikool ja tema üliõpilased”, Tartu Ülikooli Ajaloo Muuseumi 
aastakonverents. (Referāts: “Latvian Student Corps and Politics. 1918.-1940”) 
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“Latviešu studentu korporācijas un 1905. gada revolūcija”). 
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Ėekava, (referāts: “Latvijas ārpolitika 20. un 30. gados”). 
National and regional Identities in the Baltic Area. Klaipeda University, 
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International Council for Central and East European Studies (ICCEES) VII 
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Sotilaallinen valmius syksyllä 1939. MPKK sotahistorian laitoksen järjestämä 
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Reetz (Hrsg.), Aktuelle Probleme postsozialistischer Länder Das Beispiel Lettland, Verlag 
Wilhelm Surbir Wittenbach/SG: 2007 
12. “Uzspiestais patēvs” (in Latvian), www.politika.lv on 2007. gada 12. jūnijā 
13.  „Elite, Kremlis un minoritātes Baltijā” (in Latvian), www.politika.lv on 2007. 
gada 22. maijā  (kopā ar Dr. Andri Sprūdu) 
14. “Der estnische Denkmalstreit und die Beziehungen zwischen Russland und den 
baltischen Staaten”, www.russlandanalysen.de Nr. 134 on 2007.g. 11. maijā 
15. „TēriĦu griesti – tests demokrātijai” (in Latvian), www.politika.lv, 2007.g. 24. 



108 
 

aprīlī. 
16. „Tautas ilgas pēc nevainīgas politikas“, www.politika.lv , 2007. gada 28 martā 
(kopā ar Dr. Akselu Rēcu) 
17. Baltische Zerrissenheit (in German), www.vorwärts.de on 2007. gada 8. janvārī  
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Kvalifik ācijas celšanas kursi Minskas Svešvalodu 
pedagoăiskajā institūtā 

   

 
ZINĀTNISKAIS GRĀDS 

1993   Maăistrs vācu valodas mācīšanas metodikā 

 
AKAD ĒMISKAIS NOSAUKUMS  

1996   lektore 

 
DARBA PIEREDZE 
2005            - 2007                EP dokumentu tulkojumi SIA Archetypon 

1967 līdz šim brīdim Rīgas StradiĦa universitāte Valodu centrs 

1996 - 2002 Rīgas Pedagoăijas un Izglītības vadības augstskola, vācu 
valodas docētāja 

1994 - 1996 Latvijas Pieaugušo izglītības apvienība, vācu valodas kursu 
pasniedzēja 

1987 - 1996 Latvijas Medicīnas akadēmijas (vēlāk RSU) Svešvalodu 



122 
 

katedras vadītāja 
Rīgas medicīnas institūts (vēlāk Latvijas Medicīnas akadēmija) 
Svešvalodu katedra, vācu val. pasniedzēja 
Rīgas medicīnas institūts, Aspirantūras un klīniskās ordinatūras 
daĜas vadītāja, st. pasniedzēja Svešvalodu katedrā                                                                           
Rīgas medicīnas institūts, statistiėe Mācību daĜā  un stundu 
pasniedzēja Svešvalodu katedrā  
Rīgas medicīnas institūts. vācu val. pasniedzēja Svešvalodu 
katedrā 

1966 - 1967 Rīgas 20. vidusskola, vācu valodas skolotāja 

1965 - 1966 Liepājas RaiĦa 6. vidusskola, vācu valodas skolotāja 

 
ZINĀTNISKĀ DARBĪBA 

     

 
DAL ĪBA SABIEDRISKAJ ĀS UN  
PROFESIONĀLAJĀS ORGANIZĀCIJĀS 

    Latvijas Vācu valodas skolotāju asociācija,  
Zonenbergas biedrība Latvijā, RSU arodbiedrība,  
Gūtenberga diskusiju klubs 
žurnāla „Bioloăiskā medicīna” redaktore 

 
GODA NOSAUKUMI, APBALVOJUMI  

     

 
PUBLIK ĀCIJAS 

    Konferenču tēzes 3 referātiem par svešvalodu mācīšanas 
metodiku un uzstāšanās;  
Mācību līdzekĜi - 3, izdoti RMI;  
Pārtulkotas 11 dažāda nosaukuma populāri zinātniskas 
grāmatas apm. 95 autorlokšĦu apjomā, izdotas Latvijas 
izdevniecībās "Zvaigzne", "Avots", "Jumava" laika posmā no 
1981.gada līdz 1997.gadam; 
1991.g. 25 lpp. zāĜu anotāciju tulkojums „Farmindeksam” 
25 lpp. apjomā;  
2005.- 2007.g. pārtulkoti Eiropas Parlamenta normatīvie teksti 
120 lpp. apjomā 

 
VALODU ZIN ĀŠANAS 

    latviešu valoda - dzimtā; vācu, krievu val. - brīvi; angĜu valodu 
ar vārdnīcas palīdzību 

 
PAPILDU INFORM ĀCIJA  

    MS-Office, interneta datu bāzes;  
tulces un tulkotājas pakalpojumi 
(rakstveidā/mutvārdos/sinhroni/konsekutīvi);  
vaĜasprieks - teātris, ceĜojumi 
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Datums: 07.05.2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CURRICULUM VITAE 
 
 
Vārds, uzvārds   Daiga Tetere 
Dzimšanas datums   29.01.1973 
Dzimšanas vieta   Rīga  
Adrese     Rododendru iela 3-57 
Tālrunis, e-pasts   29149371, daiga.tetere@rsu.lv 
 
IZGL ĪTIBA 
 

2004 - 2005    LU Pedagoăijas un psiholoăijas fakultāte 
maăistra grāds izglītības vadībā 
1993 - 1997    LU Pedagoăijas un psiholoăijas fakultāte 
bakalaura grāds pedagoăijā 
 
PAPILDU IZGL ĪTĪBA 
 

2006     LU PPF doktorantu vasaras skola 
2006    .  Seminārs ESP 
2000 – 2001    Stažēšanās Kanberas Universitātē (Austrālija) 
 
ZINĀTNISKAIS GRĀDS 
     Maăistrs 
 
AKAD ĒMISKAIS NOSAUKUMS 
     Lektors 
 
DARBA PIEREDZE  
   
2000 - pašlaik    lektore, Rīgas StradiĦa Universitāte, Valodu  
                                                            centrs 
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1997 - 2000    asistente, LU Pedagoăijas un psiholoăijas  
                                                            fakultāte, 
     Svešvalodu mācību metodikas katedra 
     Asistente, LU Pedagoăijas un psiholoăijas  
                                                            fakultāte, 
     Pieaugušo pedagoăiskās izglītības centrs 
1996 - 1997    AngĜu valodas skolotāja Rīgas 69.vidusskolā 
 
 
ZINĀTNISKĀ DARBĪBA 
 

2006     Organizēju Valoda centra metodisko semināru 
2004                                                     Piedalīšanās RSU zinātniskajā konferencē,  
                                                            stenda referāts “Kritiskās domāšanas nozīme  
                                                            izglītības pieredzes veidošanā” 
 
DAL ĪBA SABIEDRISKAJ ĀS UN 
PROFESIONĀLAJĀS ORGANIZĀCIJĀS 
     LATE biedrs (Latvijas angĜu valodas skolotāju  
                                                            asociācija) 
 
GODA NOSAUKUMI UN APBALVOJUMI 
     Nav 
 
VALODU ZIN ĀŠANAS 
     Dzimtā valoda  - latviešu valoda 
     Brīvi pārvaldu – angĜu valoda 
     Labas zināšanas – krievu valoda 
     Priekšzināšanas - franču valoda 
 
Datums: 18.05.2010 
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CURRICULUM VITAE 
 

 
Vārds, uzvārds:  
Dzimšanas datums:  
Dzimšanas vieta:  
Adrese: 
Tālrunis: 
 

Aleksandrs Timofejevs 
1981. gada 2. decembrī 
Rīga 
Allažu iela 1-21 
29833262, 7355726 

 
IZGL ĪTĪBA 
2004-2006 Latvijas Universitāte, Moderno valodu fakultāte, franču 

filoloăija, maăistrs 
2000-2004 Latvijas Universitāte, Moderno valodu fakultāte, franču 

filoloăija, bakalaurs 
 

 
PAPILDUS  IZGL ĪTĪBA 
2009. novembris         Franču valodas skolotāju seminārs, Rīgas franču licejs 
2008. novembris         Franču valodas skolotāju seminārs, Rīgas franču licejs 
 
2007.  novembris        Franču valodas skolotāju seminārs, Rīgas franču licejs 
 
2006. novembris 
2005. novembris 
2005. oktobris 
 
2005. jūlijs  
2004. novembris 
2003. novembris 
1998. augusts 
 
 

Franču valodas skolotāju seminārs, Rīgas franču licejs 
Franču valodas skolotāju seminārs, Rīgas franču licejs 
Seminārs « Rencontres culturelles des pays riverains de la 
mer Baltique », Tallina 
Pedagoğiskie kursi, Francija, Amjena (Amiens) 
Franču valodas skolotāju seminārs, Rīgas franču licejs 
Franču valodas skolotāju seminārs, Rīgas franču licejs 
Franču valodas kursi starptautiskā skolā “Alliance  
française de Lyon”  

 
ZINĀTNISKAIS GRĀDS 
2006 filoloăijas maăistrs 

 
 
AKAD ĒMISKAIS NOSAUKUMS 
2006 lektors  
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DARBA PIEREDZE  
2006 -2007 
 
2005 – 
2004 – 2008 
2004 – 2006 
2003 – 2006  
 

Valodu centrs “Aveta”, franču un spāĦu valodas 
pasniedzējs 
Rīgas StradiĦa universitāte  
ZiemeĜvalstu ăimnāzija, franču valodas skolotājs 
Rīgas franču licejs, franču valodas skolotājs 
Rīgas Puškina licejs, franču valodas skolotājs 

 
ZINĀTNISKĀ DARBĪBA 
 
 
DAL ĪBA SABIEDRISKAJ ĀS UN PROFESIONĀLAJĀS ORGANIZĀCIJĀS 
 
2004   

 
Latvijas franču valodas pasniedzēju asociācijas valdes 
loceklis  

 
GODA NOSAUKUMI, APBALVOJUMI 
 
PUBLIK ĀCIJAS 
 
“Franču valodas kurss iesācējiem” Zvaigzne ABC (iesniegts izdošanai)   
 
VALODU ZIN ĀŠANAS 
 krievu – dzimtā 

franču - izcili 
latviešu – labi 
spāĦu – izcili 
itāĜu, angĜu, vācu, zviedru – ar vārdnīcas palīdzību 
 

 
PAPILDUS INFORM ĀCIJA 
  

datorprasmes – M. Word. HTML. Internets 
2010. gada 2. jūnijā 
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CURRICULUM VITAE 
 

Vārds, uzvārds:  
Dzimšanas datums:  
Dzimšanas vieta:  
Adrese: 
Tālrunis: 
 

NataĜja Nafikova 
1967. gada 17. novembrī 
Rīga 
Kanieru 8-20 
29850491, 7563575 

 
IZGL ĪTĪBA 
2001-2005                     Baltijas Krievu Institūts, tiesību zinātnes 
1993-1999 Krievijas Valsts Humanitāra Universitāte, franču filoloăija 
1987--1992 Latvijas Universitāte, Svešvalodu fakultāte, franču 

filoloăija 
 

 
PAPILDUS  IZGL ĪTĪBA 
2009.novembris           Franču valodas skolotāju seminārs, Rīgas franču licejs 
 
2008.novembris           Franču valodas skolotāju seminārs, Rīgas franču licejs 
2007.novembris           Franču valodas skolotāju seminārs, Rīgas franču licejs 
2006. novembris           Franču valodas skolotāju seminārs, Rīgas franču licejs 
2005. novembris           Franču valodas skolotāju seminārs, Rīgas franču licejs 
2004. novembris 
2003 janvāris-marts 
 
2003  novembris  
2002. novembris 
2001. novembris 
2000. novembis 
 
 

Franču valodas skolotāju seminārs, Rīgas franču licejs 
ISEC Seminārs «  Franču valodas mācīšanas metodika», 
Rīga 
Franču valodas skolotāju seminārs, Rīgas franču licejs 
Franču valodas skolotāju seminārs, Rīgas franču licejs 
Franču valodas skolotāju seminārs, Rīgas franču licejs 
Franču valodas skolotāju seminārs, Rīgas franču licejs 

 
ZINĀTNISKAIS GRĀDS 
2005 
1999 

Tiesibu zinatnes bakalaurs 
bakalaurs filoloăijā 
 

 
DARBA PIEREDZE  
 
 
2003- 
2000-2007 
1998-2000  
 

 
 
Rīgas StradiĦa universitāte , franču valodas pasniedzēja 
Emīla DārziĦa mūzikas skola, franču valodas skolotāja 
Valodu centrs Juniss, franču valodas skolotaja 
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DAL ĪBA SABIEDRISKAJ ĀS UN PROFESIONĀLAJĀS ORGANIZĀCIJĀS 
 
2003 –  

 
Latvijas franču valodas pasniedzēju asociācijas biedre  

 
 
 
 
VALODU ZIN ĀŠANAS 
 krievu – dzimtā 

franču - izcili 
latviešu – loti labi 
angĜu – labi 
 vācu, spāĦu – ar vārdnīcas palīdzību 
 

 
PAPILDUS INFORM ĀCIJA 
  

datorprasmes – M. Word. HTML. Internets 
 
Datums: 2010. gada 20. maijā 
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CURRICULUM VITAE 
 

Vārds, uzvārds:  Vita V īksne  
Dzimšanas datums:  29.07.1968.  

Dzimšanas vieta:  Valmieras raj., Rūjiena  

Adrese:  Akāciju 2-3, Rīga, LV-1029  

Tālrunis:  286452289  

 
IZGL ĪTĪBA  
2003.-2005  Studijas ZiemeĜspānijas universitātē (Burgosa, Spānija), Teoloăojas 

fakultāte, doktorantūra 

2002.-2003.  Studijas Starptautiskajā Sv. Avilas Terēzes un Sv. JāĦa no Krusta 
mācību centrā (Avila, Spānija), doktorantūras programmas 
kredītpunktu vākšana 

1999.-2002. 
 

 Studijas Navaras universitātē (Pamplona, Spānija), 2002. gada jūnijā 
tiek iegūts licenciāta grāds Morālteoloăijā un garīgteoloăijā    

1995.-1999. 
 

 Studijas LU Teoloăijas fakultātē, bakalaura grāds Reliăijas zinātnē un 
teoloăijā 

1986.-1991.  Studijas LU Filoloăijas fakultātē, diploms par augstāko izglītību 
bibliotēkzinātnes un bibliogrāfijas specialitātē 

PAPILDUS IZGL ĪTĪBA  
1992. - 1993. Kristīgā Tautas augstskola Kvos (Norvēăija) 

1987. - 1989. Divgadīgie spāĦu valodas kursi Rīga, Izglītības darbinieku kultūras 
nams 

   

ZINĀTNISKAIS GRĀDS 

2005   Cand. Dr. Theol.  

 
AKAD ĒMISKAIS NOSAUKUMS  

2006   Stundu docētāja lektores statusā 

 
DARBA PIEREDZE  

2006  Dažādu tulkojumu veikšana tulkošanas birojā Inlex un Alianse 
Baltija  

2006  RSU, Valodu centrs, stundu docētāja lektores statusā spāĦu valodā 

1995. -1997. LU Teoloăijas fakultātes bibliotēka, bibliotekāre 

1994. - 1995. IeM Pilsonības un Imigrācijas departaments, starptautisko sakaru 
nodaĜa, sekretāre-tulks, referents 

1993. 
 
1988. 
 
1986. 

- 1994. 
 
- 1992. 
 
- 1988. 

Zinātniskā Medicīnas bibliotēka, bibliogrāfe 
 
Zinātniskā Medicīnas bibliotēka, bibliogrāfe 
 
Latvijas Nacionālā bibliotēka, bibliotekāre 
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ZINĀTNISKĀ DARBĪBA 

     

 
DAL ĪBA SABIEDRISKAJ ĀS UN  
PROFESIONĀLAJĀS ORGANIZĀCIJĀS 

   

 
GODA NOSAUKUMI, APBALVOJUMI  

   

 
PUBLIK ĀCIJAS 

   

 
VALODU ZIN ĀŠANAS 

  latviešu - dzimtā; angĜu, spāĦu, krievu - brīvi; vācu, norvēău - ar 
vārdnīcas palīdzību 

 
PAPILDUS INFORM ĀCIJA  

  Datorprasmes 
Datums: 24.03.2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CURRICULUM VITAE 
 

Vārds, uzvārds:  TaĦa Lāce 
Dzimšanas datums:  1954.gada 12.oktobris 
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Dzimšanas vieta:  Saulkrasti, Latvija 

Adrese:  Puškina iela 2-19, Rīga, LV-1050 

Tālrunis:  729110234 

 
IZGL ĪTĪBA  
 augstākā Latvijas Valsts universitāte, Vēstures un filozofijas nodaĜa (1978) 

  Maăistra grāds kultūras teorijā, Latvijas Kultūras akadēmija (1997) 

   

   

 
PAPILDUS IZGL ĪTĪBA  
  

2003-2004 
 
 
 
2003 
 
2001 
 
 
1997 
 
 
1996 
 
1995 
 
1993 
 

 
Augstskolu didaktika BoloĦas procesa kontekstā The Continuing Professional 
Development Program Training programme, Civic Education Project Central 
Europe (CEP CE) Budapešta; Prāga un ViĜĦa 
 
Latvijas Universitāte, PPI 160st. kurss „Augstskolu didaktika”  
 
Pasaules Bankas institūta tālmācības kursi “Ievads programmu novērtēšanā” 
(“Introduction to Program Evaluation”) 
 
Intensīvais kurss ekonometrikā lietpratējiem, Mārstrihtas universitātē, (Māstrihta, 
Nīderlande) 
Intensīvais kurss ‘’Jaunākās metodes pieaugušo apmācībā’’ , ZiemeĜvalstu tautas 
akadēmijā (Gēteborga, Zviedrija) 
Stažēšanās Dānijas Nacionālajā Sociālā darba skolā (Orhusa, Dānija); 
 
Stažēšanās Gēteborgas universitātes Socioloăijas fakultātē, viespētniece. 
 

DARBA PIEREDZE  

 2007- 
2002- 2007 

Rīgas StradiĦa universitātes Komunikācijas fakultātes dekāne 
 
Rīgas StradiĦa universitātes Eiropas Studiju fakultātes prodekāne, Socioloăijas 
katedras lektore 

 1998 - 2002 RML/RSU Eiropas Integrācijas institūts, Socioloăijas katedra, lektore 

 2000 – 2002  Labklājības ministrija, Sociālās politikas attīstības departamenta direktora vietniece, 
un Sociālās integrācijas un dzimumu līdztiesības nodaĜas vadītāja 

 1997 - 2000  Tirgus un sociālo pētījumu centrs SKDS, projektu vadītāja 

 1994 - 1998  Sociālā darba un sociālās pedagoăijas augstskola “Attīstība”, sociālā pētījumu 
centra direktore, lektore 

 1992 - 2004  Latvijas Kultūras akadēmija, Socioloăijas nodaĜa, lektore 

 1990-1992 Latvijas Universitāte, Socioloăijas nodaĜa, lektore un pētniece 

 1989-1990 Latvijas socioloăisko pētījumu centrs, pētniece 

 1978-1989 Rīgas Tehniskā universitāte, Sociālo zinātĦu nodaĜa, asistente 
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ZINĀTNISKĀ DARBĪBA 

   LZP grants  
Starptaut. 
kongresi un 
konferences: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eksperta 
darbs 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Pedagoăija Latvijā pēcpadomju periodā: salīdzinājums”,  
pētniece  (2005-2007) 
 
 
Starptautiskā Rīgas StradiĦa universitātes konference, referāts ”Dažādu sociāli 
demogrāfisko grupu diskriminācijas risks Latvijas darba tirgū”, Latvija, Rīga 2008 
 
Starptautiska konference „Sabiedrība un kultūra”, referāts kopā ar R.Runguli, 
S.Omarovu „Diskriminācija Latvijas darba tirgū: darba Ħēmēju zināšanas un 
pieredze”, Liepāja, Latvija, 2007.gada aprīlis.  
 
RSU zinātniskā konference „Sabiedrības un indivīda drošība globalizācijas 
apstākĜos: sociālie, tiesiskie un medicīniskie aspekti”, referāts „Pašvaldību iespējas 
un problēmas sociālās atstumtības mazināšanā Latvijā”, Rīga, Latvija, 2007.gada 
marts.  
 
Starptautiska konference “Latvija – izaicinājumi un riski 21.gadsomtā”. referāts 
“Sociālās iekĜaušanas politika Latvijā ES politikas kontekstā”,  Rīgas StradiĦa 
universitāte, Rīga, 2006.gada novembris 
 
8.Eiropas Sociologu asociācijas konference „Konflikts, pilsonība un pilsoniskā 
sabiedrība” – referāts kopā ar A.Laėi „Nemateriālā kultūras mantojuma 
saglabāšanas priekšnosacījumi – lokālo kopienu problēmas”, Glāzgova, 
Lielbritānija.  
 
Starptautiska RSU ESF konference, “Latvijas politika sociālās atstumtības 
mazināšanā ES kontekstā.”, Rīga, 2006 maijs 
 
Starptautisks seminārs (organiz. Eiropas Komisija) “Sociālās iekĜaušanas politika 
Eiropas Savienībā”, referāts “Sociālās iekĜaušanas politika Latvijas pašvaldībās”, 
Budapešta, Ungārija, 2005.gada septembris 
 
ES un Luksemburgas prezidentūras organizētā starptautiskā konference „Eiropas 
Savienības sociālā iekĜaušanas procesa attīstība - Sociālais monitorings”, 
Luksemburga, 2005 
 
Starptautiskā konference „Mediju loma varas pārdalē”, uzstāšanās „Integrētās 
dzimumu līdztiesības pieejas īstenošana Latvijas pašvaldībās” (Rīga, Latvija), 2005 
 
EK rīkotā Starptautiskā konference Itālij ā par sociālās iekĜaušanās politiku ES; 
(Florence, Itālija), 2004 
 
21. Baltijas valstu zinātĦu vēstures konference, Sekcija “Pedagoăija un 
psiholoăija”, „Padomju skola: pedagogu vērtējums” (Rīga, Latvija), 2003 
 
Starptautiska konference “Vīrieši Eiropā: vīriešu sociālās problēmas un sociālās 
iespējas” (Helsinki, Somija), 2003 
 
Skandināvijas sociologu kongress, Norvēăija, Bergena, 1999 
 
“Iedzīvotāju pieaugums, veselība un attīstība: problēmas un perspektīvas 
21.gadsimtā’’ Konference, 21st Century Trust,.1995, Oksforda, Lielbritānija 
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Līdzdalība 
pētījumos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ApmaiĦas 
braucieni 
 

“Profesionālā orientācija un sociālais konteksts’’ 15. Starptautiskais IAEVG 
kongress,.1995., Stokholma, Zviedrija 
 
 
 
Neatkarīgais eksperts Eiropas Komisijā par nabadzības un sociālās atstumtības 
novēršanas politiku Latvijā, 2004 –līdz šim brīdim 
 
Eksperte “Ex-Ante novērtējums Kopienas iniciatīvas EQUAL (2004. – 2006.gadu 
periodam) programmas projektam”, ANO attīstības programma, 2003  
 
Galvenā eksperte projektā “Datu vākšana un sistematizēšana par galvenajiem 
partneriem sociālā dialoga ietvaros” PHARES projekta “Divpusējā sociālā dialoga 
veicināšana” ietvaros, 2003 
 
Konsultante, „Kopējā sociālās iekĜaušanas memoranda” izstrādei, ko paraksta 
Latvijas valdība un Eiropas Komisija, ANO attīstības programma 2003;  
 
Redaktore ‘’Bērni un ăimenes Latvijā.. Situācijas analīze .’’ UNICEF Latvijas 
Nacionālā komiteja, 2003 
 
Pētījums IZM projekta „Zinātniskās darbības attīstība augstākās izglītības iestādēs” 
, RSU-ZP „Diskriminācija Latvijas darba tirgū: politiskie, tiesiskie, ekonomiskie un 
sociālie aspekti”, RSU, 2007- 2008 
Amats, izpildāmā darba raksturs: pētniece 
 
Pētījums IZM projekta „Zinātniskās darbības attīstība augstākās izglītības iestādēs” 
, RSU-ZP „Dzīves kvalitātes noteikšanas metodoloăija bērniem ar 
hematoonkoloăiskām saslimšanām Latvijā”, RSU, 2007-2008. 
Amats, izpildāmā darba raksturs: pētniece 
 
Pētījums „Bezdarba un sociālās atstumtības iemesli un ilgums”, Labklājības 
ministrija, nacionālā programma, 2006- 2007 
Amats, izpildāmā darba raksturs: vadošā pētniece  
 
Pētījums „Latvijas un tās reăionu darba tirgus specifiskās problēmas”, Labklājības 
ministrija, nacionālā programma, 2006- 2007 
Amats, izpildāmā darba raksturs: vadošā pētniece  
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trasta izmantošana Latvijā”.  
 
Banku augstskolas 9.ikgadējā starptautiskā konference „Rīgas 
dialogi: biznesa un finanšu izcilība strauji augošas ekonomikas 
apstākĜos”, Rīgā, 2007.gada 26.-27.septembrī. Referāts: „Trust as 
a great financial instrument”  
 
Referāts “An Enlarged Europe: Need for Direct Tax 
Harmonization” Nolasīts Jean Monnet konferencē Rīgā, 
2006.gada 20-22.aprīlī –“Beyond EU Enlargement 2004. 
Responding to Challenges”. 
 
Referāts „Direct taxation in the European Union: need for 
harmonization?”. Nolasīts 12.starptautiskajā konferencē „Business 
and Economic Development in Central and Eastern Europe” Brno, 
2004.gada 10. – 11.septembrī. Publicēts konferences ziĦojumu 
krājumā.  
 
Starptautiskā zinātniski praktiskā konference „NodokĜu 
administrēšanas un muitas stratēăiskā loma tautsaimniecības 
attīstībā” veltīta VID desmit gadu jubilejai, Rīga, 2003.gada 
17.decembrī. Referāta tēma: „Fizisko personu ienākumu un 
izdevumu atbilstības kontrole: problēmas un risinājumi” (publicēts 
konferences rakstu krājumā).  
 
 I starptautiskā zinātniski - praktiskā konference „Aktuāli naudas – 
kredīta politikas jautājumi”, Pinska, Baltkrievija, 2003.gada 10.-
11.oktobris. Referāta tēma: „Trasts kā naudas – kredīta politikas 
instruments” (publicēts konferences rakstu krājumā 2004.gada 
februārī). 
 un daudzas citas 
 
 

 
DAL ĪBA SABIEDRISKAJ ĀS UN  
PROFESIONĀLAJĀS ORGANIZĀCIJĀS 

  Latvijas šaha savienības valdes loceklis, nodibinājuma „Banku 
augstskolas fonds” valdes priekšsēdētājs 

 
GODA NOSAUKUMI, APBALVOJUMI  

  Linkolnas (ASV) goda pilsonis 

 
PUBLIK ĀCIJAS 

  1. Zinātniskā monogrāfija: J.Grasis. Trasta tiesiskais regulējums 
un tā iespējamā pārĦemšana Latvijā. Rīga, 2008. 
2. J. Grasis. Latvia. World Trust Survey 2007. Trusts&Trustees. 
Oxford University Press. Volume 13, Issue 8. p.437-444. 
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3.J.Grasis. Ārvalstu komersanta pastāvīgās pārstāvniecības 
noteikšana nodokĜu vajadzībām Latvijā: teorija un prakse. Latvijas 
Universitātes raksti.2004. 671.sēj. EKONOMIKA, III, 93.-
101.lpp. 
4. J.Grasis Nodibinājums – kontinentālo tiesību labdarības trasts. 
Liepājas Pedagoăijas akadēmijas 7.starptautiskās konferencse 
„Sabiedrība un kultūra: ilgtspējīga attīstība”  rakstu krājums: 
„Sabiedrība un kultūra”, VII. Sastād. Arturs Medveckis. Liepāja: 
LiePA, 2005. 309.-313.lpp.  
5. J.Grasis. Negodprātīga starpvalstu nodokĜu konkurence – vai tā 
veicina ilgtermiĦa attīstību? Banku augstskolas starptautiskās 
zinātniskās konferences „Ilgtspējīgas attīstības priekšnoteikumi: 
jauni izaicinājumi un perspektīvas” ziĦojumu krājums. Rīga, 2004. 
97 – 101.lpp. 
un daudzas citas 

 
VALODU ZIN ĀŠANAS 

  latviešu valoda ir dzimtā 
tekošas angĜu un krievu valodas zināšanas, vācu un franču valodas 
zināšanas 

 
PAPILDUS INFORM ĀCIJA  

   
Datums: 01.06.2010 
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CURRICULUM VITAE 
 

Vārds, uzvārds:  Simona Gurbo 
Dzimšanas datums:  20.10.1980. 

Dzimšanas vieta:  Rīga 

Adrese:  Katrīnas dambis 24a-6, Rīga, LV-1045 

Tālrunis/e-
pasts/internets:  

Cell Phone: +371 29 130 824 
E-mail: simona.gurbo@rsu.lv  

 
IZGL ĪTĪBA  
PhD 2007 - Rīgas StradiĦa universitāte, Doktorantūras nodaĜa, „Socioloăija” 

MA 2003-2005 Rīgas StradiĦa universitāte, Eiropas studiju fakultāte 

BA 1999-2003 Rīgas StradiĦa universitāte, Eiropas studiju fakultāte 

 
PAPILDUS IZGL ĪTĪBA  
  nav 

 
ZINĀTNISKAIS GRĀDS 

  maăistrs 

 
AKAD ĒMISKAIS NOSAUKUMS  

  nav 

 
DARBA PIEREDZE  

 2009-  RSU, Akadēmisko un starptautisko sakaru departaments, 
Starptautisko projektu vadītāja 

 2003-2005 RSU, Eiropas Studiju fakultāte, Politikas zinātnes katedra, docētāja 
studiju kursos „Ievads demokrātijas teorijā” un „Demokratizācija”. 

 2006-2008 SIA „Meretton”, Produktu attīstības vadītāja 

 2003-2006 Rīga StradiĦš University Senior secretary and professor assistant in 
various courses 

   

   

ZINĀTNISKĀ DARBĪBA 

    1. Gurbo S., “The Socio-Political Behaviour of Protestant 
Clergy in Latvia” 3rd ECPR Graduate Conference, Dublin City 
University, August, 2010 
2. Gurbo S., Feodorova S. „Krievijas-Gruzijas konflikta 
atspoguĜojums medijos: latviešu un krievu laikrakstu 
salīdzinājums”, RSU zinātniskā konference „Politiskās, 
ekonomiskās, sociālās un tiesiskās sistēmas transformācija Latvijā 
un pasaulē: pašreizējās reālijas un nākotnes kontūras”, 18.-
19.03.2010., Rīga 
3. Grūbe S., Gurbo S., „Nacionālās identitātes diskurss 
diskusijās par laikmetīgo mākslu Latvijā„ RSU zinātniskā 
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konference „Politiskās, ekonomiskās, sociālās un tiesiskās sistēmas 
transformācija Latvijā un pasaulē: pašreizējās reālijas un nākotnes 
kontūras”, 02.-03.04.2009., Rīga. 
4. Sociālo zinātĦu konference: “Globalizācijas tendences 
pasaulē un Baltijas reăiona valstu problēmas”, Rīgas StradiĦa 
universitāte, Eiropas studiju fakultāte, (dalībnieks), 18.04.2005., 
Rīga. 

 
DAL ĪBA SABIEDRISKAJ ĀS UN  
PROFESIONĀLAJĀS ORGANIZĀCIJĀS 

  nav 

 
GODA NOSAUKUMI, APBALVOJUMI  

  nav 

 
PUBLIK ĀCIJAS 

  1. Gurbo, S., “Dynamics of Church and State Relations in 
Latvia after the Collapse of the Soviet Union”, Punctum Temporis, 
1/IV 2010:25-30 
2. Gurbo, S. „Garīdznieku sociālpolitiskā darbība protestantu 
draudzēs Latvijā”, Zinātniskie raksti. Sociālo zinātĦu nozares 
pētniecisko darbu publikācijas, RSU, 2010 
3. Gurbo, S. „Protestantu garīdznieku attieksme pret valsts un 
baznīcas politiskajām attiecībām Latvijā”, Zinātniskie raksti. 
Sociālo zinātĦu nozares pētniecisko darbu publikācijas, RSU, 2009. 
4. „Soziales Kapital und Wohlfahrtorganisationen,” Aktuelle 
Probleme postsozialischer Länder. Das Beispiel Lettland. (Verlag 
Wilhelm Surbir: Wittenbach/SG, 2007): 51-60 

 
VALODU ZIN ĀŠANAS 

  Latviešu – dzimtā 
AngĜu – brīvi lasu, rakstu, runāju 
Vācu – brīvi lasu, runāju 
Krievu – brīvi runāju 
Ėīniešu – pamatzināšanas, turpinu apgūt 

 
PAPILDUS INFORM ĀCIJA  

  Nav 
 

Datums: 19.05.2010 
 
 
 
 
 
 

CURRICULUM VITAE 
 

Vārds, uzvārds:  Artis Svece 
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Dzimšanas datums:  16.06.1970. 

Dzimšanas vieta:  Rīga 

Adrese:  Indriėa 6-3, LV1004 

Tālrunis:  26114741 

 
IZGL ĪTĪBA  
 1996. - 1999. LU doktorantūras klātienes nodaĜa 

 1994. - 1996.  ĥūfaundlendas Memoriālā universitāte Kanādā (Master of Arts) 

 1988. - 1994.  
 
1977. – 1988. 

LU Vēstures un filozofijas fakultāte (Filozofijas bak. un maăistra 
grāds) 
Rīgas 1. vidusskola 

   

 
PAPILDUS IZGL ĪTĪBA  

 
ZINĀTNISKAIS GRĀDS 

 1996. 
1994. 

Humanitāro zinātĦu maăistrs 
Filozofijas maăistrs 

 
AKAD ĒMISKAIS NOSAUKUMS  

  Lektors 
 

DARBA PIEREDZE  

 kopš 2004. gada 
 
 
 
kopš 1996. gada 
 
1994. - 1996. 
kopš 1993. gada 
 
1992. - 1994.  

piedalos Digitālās laboratorijas projektos, redaktors multimediju 
diskam „Tautas fronte – dzīvā vēsture” (2009.), disks saĦēma Grand 
Prix Starptautiskajā audiovizuālā un multimediju festivālā FIAMP 
2009; 
lektors LU un Rīgas StradiĦa Universitātē (pasniedzis 15 kursus, 
strādājis par asistentu trijos grantos); 
pasniedzēja asistents (TA) ĥūfaundlendas Memoriālajā universitātē; 
publicējos laikrakstā Diena, vēlāk arī avīzē Forums, žurnālos Studija, 
Karogs, Kentaurs, Rīgas laiks; 
filozofijas skolotājs Rīgas 99. vidusskolā. 
 

   

ZINĀTNISKĀ DARBĪBA 

   kopš 2007. gada 
 
2006.–2011. 

 pētnieks LU projektā „Totalitārisma vērtību implikācijas 
postpadomju izglītības telpā” (granta nr. ZP61); 
 Asistents ZinātĦu padomes grantā Nr. 05.1928 „Filosofijas un 
literatūras dialogs Latvijā un Eiropā” 
 

DAL ĪBA SABIEDRISKAJ ĀS UN  
PROFESIONĀLAJĀS ORGANIZĀCIJĀS 

 2010. 
Kopš 2006. gada  
2004.-2009. 
2004.  
2004. 
 

Eksperts Valsts Kultūrkapit āla fonda Literatūras nozares 
komisijā, 
Izglītības un zinātnes ministrijas ISEC ārštata metodiėis; 
Valsts Mākslas muzeja zinātnes padomes sastāvā; 
Kultūras Ministrijas Prēmiju un stipendiju komisijas sastāvā; 
dalībnieks ISEC darba grupā, kas izstrādāja ētikas standartu 1. – 
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2002. – 2003.  
2001. – 2002.  
 
Kopš 1999. gada 

3. klasei; 
eksperts Latvijas Kultūras fonda komisijā; 
eksperts Sorosa Fonda - Latvija Mākslas un kultūras programmu 
komisijā (2002. gadā komisijas vadītājs). 
esmu Latvijas Estētikas Asociācijas biedrs, organizēju projektu 
„M ākslas darbs un komentārs” (2001.), piedalījos projekta „Sociālais 
ekshibicionisms fotogrāfij ā” organizēšanā (2002.) 

 
GODA NOSAUKUMI, APBALVOJUMI  

   

 
PUBLIK ĀCIJAS 

 2008. 
 
2009. 
 
 
 
 
2008. 
 
 
 
 
2008. 
 
 
2007. 
 
 
 
2006.  
 
2005. 
 
2004.  
2001.  
 
 
2001.  
 
2000.  

„Konsekventuma problēma dzīvnieku aizstāvības ētikā”// Latvijas 
Universitātes raksti. 739. sējums, 2008. gads, 226.- 236. lpp.; 
Rubene Z., Geikina L., Svece A. „Implications of Totalitarian Values 
in the Post-Soviet Educational Space: Results in Latvia.” // Changing 
Education in a Changing Society. ATEE Spring University 2009. 
Klaipeda: Klaipeda University, Lithuania, 2009. 190-196. pp. 
 Rubene Z., Svece A. Geikina L. e.t.c. „Implications of totalitarian 
values in the post-soviet educational space: the theoretical and 
methodological research basis”// ATEE Spring University 2008. 
Changing education in a Changing Society. Klaipeda: Klaipeda 
University,2008; 4.-10. lpp. 
„Starp brīvību un vēsturi: Ž. P. Sartrs par rakstnieka atbildību” // 
Vērotājs un sabiedrība: fenomenoloăiski risinājumi Māras Rubenes 
redakcijā. LU Akadēmiskais apgāds, 2008., 148.-157.; 
„Patiesība, puspatiesība un meli politiskajā diskursā. 9. Saeimas 
vēlēšanu gadījums” // Politiskā komunikācija, ētika un kultūra. 
Latvijas Republikas 9.Saeimas vēlēšanās. Skaidrītes Lasmanes 
redakcijā. LU Akadēmiskais apgāds, 2007., 187.-206.; 
 „Dzīvot patiesībā”// Eksistence un komunikācija, LU Filozofijas un 
socioloăijas institūts: Rīgā, 279. - 286. lpp.; 
„Dzīvnieka ētiskais statuss un antropomorfizācijas problēma”// 
Latvijas Universitātes raksti. 687. sējums, 67.- 73. lpp.; 
“Pašapmāns” "// Kentaurs Nr. 35, 84.-95.lpp.; 
“The Aesthetics of Bad Faith” kongresa “The 15th International 
Congress of Aesthetics: Japan 2001” elektroniskajā rakstu krājumā 
(CD-ROM) “The Great Book of Aesthetics”; 
"Ironiskas pārdomas par cilvēka/dzīvnieka nošėīrumu"// Kentaurs Nr. 
25, 108.-119. lpp.; 
"Praktiskais Es"// Kentaurs Nr. 21, 113.-124. lpp.; 
 
un citas (apmēram 300) publikācijas avīzē Diena, Forums, žurnālos 
Rīgas laiks, Karogs u. c.;. 

 
VALODU ZIN ĀŠANAS 

  Latviešu, angĜu, krievu, franču (lasa) 

 
PAPILDUS INFORM ĀCIJA  

  pārstāvu Praktiskās filozofijas katedru un LU starptautiskā NordPlus 
finansētā projektā, kas ir izveidojusi 8 Baltijas un Skandināvu 
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universitāšu kopīgu maăistru  studiju virzienu Practical Philsophy – 
Theories of Good Society, pirmie studenti tika uzĦemti 2009./2010. m. 
g.; 

Datums: 11.05.2010. 
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EIROPAS STUDIJU FAKULTĀTES POLITIKAS ZINĀTNES KATEDRA 
 

SVID (STIPRĀS PUSES, VĀJĀS PUSES, IESPĒJAS UN DRAUDI) 
 

 

1. ESF savos 10 darbības gados ir pieteikusi sevi kā 

konkurētspējīga sociālo zinātņu speciālistu sagatavošanā. 

Lielākās priekšrocības-moduļu apmācību sistēma, ārzemju 

vieslektoru piesaiste, līgumsaistības ar augsta ranga Latvijas 

speciālistiem.  

2. Individuāla pieeja studējošajam, ko nodrošina modulārais 

apmācības veids. 

3. Optimāli nokomplektēts katedras akadēmiskais personāls-2 

profesori, 1 asociētais profesors, 2 docenti, 3 lektori 

4. Norit veiksmīga sadarbība ar citām RSU struktūrvienībām. 

1. Iekšējās komunikācijas nepilnības, it īpaši komunikācijas un 

mārketinga jautājumos. 

2. Nepilnības studijām nepieciešamo materiālu datu bāzes 

veidošanā un sagatavošanā.  

3. Studējošo nodrošinājums ar kvalitatīviem sadzīves apstākļiem 

atbilstoši tirgus piedāvājumam. 

4. Struktūrvienībā strādājošo darba apstākļi – telpu trūkums 

katedrā. 

5. Nepietiekošs IT risinājums.  

6. Telpu neatbilstība semināru un lekciju norises prasībām. 

7. Nepilnīgs tehniskais aprīkojums. 
 

1. Veiksmīga studējošo un akadēmiskā personāla apmaiņa 

ERASMUS programmas ietvaros.  

2. Sadarbība ar Eiropas universitātēm – Helsinki, Tartu, Krakova, 

Upsala, Turku, Ege u.c. 

3. Sadarbība ar Konfūcija centru un Ķīnas TR vēstniecību. 

4. Noslēgtie sadarbības līgumi ar Ārlietu ministriju un Reģionālās 

attīstības un pašvaldības lietu ministriju. 

5. Sadarbība ar novadu pašvaldībām.  
 

1. Budžeta vietu neesamība.  

2. Augstākās izglītības likuma aizliegums realizēt studiju 

programmas ne-Eiropas Savienības valstu valodā. 

3. Negatīvā informācija no politiskās elites puses par sociālo 

zinātņu grāda ieguvēju pieprasījumu darba tirgū.  

4. Demogrāfiskā situācija Latvijā, darba meklētāju ārpus Latvijas 

robežām skaita pieaugums. 

5. Negatīvais Latvijas vērtējums starptautiskos informācijas 

līdzekļos. 

6. Iedzīvotāju materiālā stāvokļa krišanās. 
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Salīdzinājums ar Latvijas Universitātes un Vidzemes Augstskolas politikas zinātnes 

programmām 

 

Tā kā Rīgas Stradiņa universitātē realizētā studiju programma „Starptautiskās attiecības – Eiropas 

studijas” līdz šim bija vienīgā šāda veida programma Latvijā (Rīgas Juridiskā augstskolā tikai šogad uzsāk 

programmu „Diplomātija un starptautiskās attiecības”), tad jāveic salīdzinājums ar citu Latvijas augstskolu 

politikas zinātnes programmām. Salīdzinājumam izvēlētas Latvijas Universitātes (LU) un Vidzemes augstskolas 

(VA) attiecīgās programmas.  

Latvijas Universitāte ir lielākā augstskola Latvijā, tā bija pirmā, kura 90. gadu sākumā uzsāka politikas 

zinātnes studiju kursa īstenošanu. Savukārt Vidzemes Augstskola ir reģionāla augstskola, kurā studijas tiek 

īstenotas ar akcentu uz reģiona vajadzībām. 

Kopīgais. Latvijas Universitātes Politikas zinātnes programma tiek īstenota līdzīgā veidā kā RSU Starptautisko 

attiecību – Eiropas studiju programma. Pāreja uz trīs gadu apmācību (no četru gadu apmācības) LU norisinājās 

gadu ātrāk (2005.g.). Līdzīgi kā RSU kredītpunktu apjoms bija 160 kredītpunkti pirms izmaiņām un 120 

kredītpunkti pēc izmaiņām. Līdzīgs ir arī kredītpunktu proporcionālais sadalījums. LU programmā uzsvars tiek 

likts uz politikas zinātnes teorētisko un metodoloģisko pamatu apgūšanu, prasmju iegūšanu patstāvīgas izpētes 

un analīzes darba veikšanai, bakalaura darba izstrādāšanu un aizstāvēšanu, līdz ar to arī kursu saturā, īpaši 

pirmajā studiju gadā, ir līdzības ar RSU Starptautisko attiecību – Eiropas studiju programmu. VA lielāks akcents 

tiek likts uz praktisko studiju pielietojumu. 

Atšķirīgais. Svarīgākās atšķirības saistītas ar kursu īstenošanas organizāciju. RSU apmācība norisinās pēc moduļu 

sistēmas, bet LU un VA kursi norisinās visu semestri. RSU lielāks ir arī patstāvīgā darba apjoms – studējošo darbs 

ar obligāto literatūru katras lekcijas ietvaros tiek veikts ar uzrakstītas esejas vai kopsavilkuma starpniecību. 

Atšķirīgs ir arī tas apstāklis, ka LU nepastāv Starptautisko attiecību studiju programma, līdz ar to, studentu 

specializēšanās Politikas zinātnē un Starptautiskajās attiecībās norisinās atšķirīgi. RSU Starptautisko attiecību – 

Eiropas studiju programmā, atšķirībā no LU Politikas zinātnes studiju programmas, nepastāv nepilna laika 

(neklātienes) studijas. Savukārt VA studijas norisinās četrus gadus un, lai sekmīgi beigtu studijas, nepieciešams 

iegūt 160 kredītpunktus.  

Secinājumi: 

RSU Starptautisko attiecību – Eiropas studiju programma pamatā ir līdzīga augšminēto augstskolu programmām 

(programmas uzbūves loģika, saturs), tātad – sniedz pamatos līdzīgu izglītību, taču mūsu katedras programma ir 

daudzveidīgāka kursu ziņā, kas ļauj izdarīt secinājumu, ka RSU Starptautisko attiecību – Eiropas studiju bakalaura 

studiju programmā iegūtā izglītība ir daudzpusīgāka. Ievērojot aplūkoto augstskolu pieredzi, RSU Politikas 

zinātnes katedrai jāpārdomā vai RSU Starptautisko attiecību – Eiropas studiju programma nav studentiem pārāk 

intensīva, iespējams, ka vajadzētu veltīt vairāk laika kontaktstundām un patstāvīgajam darbam katra moduļa 

ietvaros. Tomēr pēc pārejas uz  trīs gadu apmācību diez vai ir iespējams vēl samazināt priekšmetu skaitu 

programmā.  

 

 
 
 
 

 



Rīgas Stradiņa universitāte 
 

Eiropas Studiju fakultāte 

Politikas zinātnes katedra 

Akadēmiskā studiju programma “Starptautiskās attiecības- Eiropas studijas” 

Pašnovērtējums par 2003./ 2004. m. g.∗ 
 
 
1. Starptautisko attiecību- Eiropas studiju programmas mērķi un uzdevumi 
 
Eiropas Studiju fakultātes bakalaura programmas Starptautisko attiecību- Eiropas studiju 
programmas mērķis ir gatavot bakalaura līmenim atbilstošus, izglītotus starptautisku, reģionālu 
un valsts institūciju un kompāniju darbiniekus, kuru zināšanas atbilst attīstītajās Eiropas valstīs 
pastāvošajiem kritērijiem, kā arī ir sagatavoti tālākām studijām maģistratūrā. Mūsu absolventi ir 
gatavi analizēt, vērtēt starptautiskās politiskas norises, kā arī veikt valstu ārpolitiskā kursu 
attīstības prognozēšanu. Tas viņiem paver iespējas atrast darbu Saeimā, Ministru kabinetā, 
ārlietu un aizsardzības ministrijās, kā arī partiju birojos, privātajos uzņēmumos un starptautiskās 
firmās. 

2. Starptautisko attiecību- Eiropas studiju programmas struktūra 
 
Programmā tiek ietverti starptautisko attiecību analīzes pamatprincipi un metodes, starptautisko 
attiecību teorijas, ārpolitikas analīze, starptautiskā politiskā ekonomika, starptautiskās drošības 
analīze, Eiropas Savienības integrācija un institūcijas, Latvijas un Eiropas politiskā vēsture. 
Vēlākajā studiju procesā studenti iesaistās atsevišķu nozīmīgu procesu analīzē akadēmiskajos 
lekciju kursos par starptautiskajām un Eiropas institūcijām un tiesībām, etniskā faktora un 
politiskās kultūras nozīmi starpvalstu attiecībās, ārpolitisko lēmumu pieņemšanu, un Krievijas, 
Vācijas un Austrumeiropas valstu ārpolitiskajām aktualitātēm. Šie virzieni cieši saistīti ar 
mūsdienās aktuālajiem jautājumiem politikas zinātnē kopumā, un starptautiskajās attiecībās, it 
īpaši.  

Ļoti būtiskas bakalaura grāda iegūšanai ir svešvalodu zināšanas un zināšanas informātikā. 
1. kursā studenti īpašā mācību kursā būtiski papildina savas zināšanas angļu valodā, apgūstot 
specialitātei nepieciešamo terminoloģiju, latviešu valodā, kā arī nostiprina savas iemaņas darbā 
ar datoru. 2. un 3. kursā studenti obligāti apgūst arī vācu un vēl trešo svešvalodu (franču, spāņu 
vai citu).  

Studiju procesā (pēc 2. un 3. kursa) studentiem ir jānostiprina iegūtās teorētiskās zināšanas 
un apgūt noteiktas prasmes un iemaņas mācību praksē – internatūrā, ko organizē augstskola, to 
organizē dažādās valsts un pašvaldību iestādēs (piemēram, Saeimā, ministrijās, politiskajās 
partijās, Rīgas Domē utt.).  

3. Studiju programmas realizācija 

Izmantotās studiju formas. Starptautisko attiecību- Eiropas studiju programma paredzēta pilna 
laika studējošajiem dienas nodaļā četru gadu garumā. Mācību laikā studentiem jānokārto 28 
eksāmeni, jāsaņem ieskaites par divām praksēm, jāaizstāv divi kursa darbi 2. un 3. kursā, 
jāsaņem ieskaites un jānokārto eksāmeni latviešu valodā, svešvalodās un informātikā, jāuzraksta 
un veiksmīgi jāaizstāv bakalaura darbs, kopā iegūstot vismaz 160 kredītpunktus. Studiju plāns 
atbilst studiju programmas mērķiem un uzdevumiem. Mācību process programmā ir organizēts 
pēc moduļu principa līdzīgi kā daudzās Skandināvijas un Lielbritānijas augstskolās. 
                                                           
∗  Pilns programmas pašnovērtējums ir pieejams RSU Politikas zinātnes katedrā 



Tas nozīmē, ka studenti vienlaicīgi apgūst tikai divus profilējošos mācību priekšmetus, 
kuros tiek kārtoti eksāmeni un iegūti kredītpunkti, un dažus neprofilējošos priekšmetus, kuros 
jāiegūst tikai ieskaite un kuri kredītpunktus nedod (informātika). Semestrī students apgūst 
kopumā četrus obligātos kursus. Viens no kursiem ilgst 12 nedēļas, pārējie trīs – katrs piecas 
nedēļas. Katra akadēmiskā kursa ietvaros studentiem ir jāizlasa un jāizvērtē ne mazāk kā 800–
1000 lappušu zinātniska teksta. Kursa noslēgumā katram studentam ir jākārto rakstisks eksāmens 
un jāiesniedz individuāls pētnieciskais darbs - referāts, kurā tiek demonstrētas kursā apgūtās 
zināšanas, kā arī spēja saistīt tās ar agrāk gūtajām prasmēm, iemaņām un zināšanām. Katrā kursā 
ir 8 obligātās semināra nodarbības, kurās studentu zināšanas tiek testētas, bet galvenais uzsvars 
tiek likts uz studentu prasmi paust savu argumentētu, patstāvīgu viedokli un prasmi to publiski 
aizstāvēt. 

Galvenā moduļu mācību sistēmas priekšrocība ir eksāmens katra moduļa beigās. Mācoties 
pēc moduļu sistēmas nav iespējams, ka students mācās tikai sesijas laikā, tā iegūstot seklas 
zināšanas. Bez tam studenti ātri pierod sistemātiski kārtot eksāmenus. Tas novērš lieko stresu, 
kas rodas sesiju laikā. Šāda sistēma nodrošina mācību vielas pilnīgāku un kvalitatīvāku apguvi. 

 
4. Ar studiju programmu saistītā pētnieciskā darbība 
 
Visu akadēmiskā personāla locekļu pienākumos regulāri ietilpst dalība konferencēs un semināros 
Latvijā un ārvalstīs, zinātnisku rakstu publicēšana Latvijā un ārzemēs (arī starptautiski citējamos 
izdevumos), interviju sniegšana un komentāri par politiskām norisēm un procesiem Latvijā un 
Eiropā masu medijos. Katedras pasniedzēji iesaistās arī aktuālo politikas jautājumu komentāros 
un diskusijās Latvijas plašsaziņas līdzekļos. Štata pasniedzēji veic zinātnisko darbu dažādās 
politikas un ar to saistītās jomās: Latvijas identitāte, demokratizācija, politiskās ideoloģijas, 
Latvijas politiskā vēsture utt. 

Studējošo iesaistīšana pētnieciskajā darbā. Viens no augstskolas akadēmiskās dzīves 
rādītājiem ir tas, cik lielā mērā studenti iesaistās dažādās aktivitātēs – gan akadēmiskās, gan 
sabiedriskās dzīves – ārpus tiešajām studijām. Daudzi studenti iesaistās Eiropas informācijas 
centra darbībā, piedalās zinātniskās konferencēs un semināros – Latvijas Zinātņu Akadēmijas, 
Augstskolu debašu centra rīkotajos pasākumos, kā organizatori dažādiem jauniešu semināriem 
par sabiedrības integrācijas un korupcijas jautājumiem, cilvēktiesību jautājumiem, līdzdarbojas 
Eiropas nedēļas organizēšanā, kā dažādu forumu dalībnieki. Politikas zinātnes katedras studenti 
ir piedalījušies kā referenti “Civic Education Project” rīkotajās starptautiskajās konferencēs 
Tartu, Viļņā, Budapeštā, kā arī "Jauno pētnieku konferencē" Rīgā. 
 
 
5. Vērtēšanas sistēma. 
 
Studentu darbs mācību procesā tiek novērtēts desmit baļļu atzīmju sistēmā. Eiropas Studiju 
fakultātē visās programmās studentu darbs tiek vērtēts ar akumulējošās atzīmes palīdzību.  

Sakarā ar fakultātes mācību procesā ieviesto moduļu sistēmu un tā ietvaros paredzēto 
studentu pienākumu sagatavot kopsavilkumu vai eseju par izlasīto literatūru par pasniedzēja 
noteiktam tēmām, kuru norādījis pasniedzējs. Pasniedzējs katru darbu novērtē ar atzīmi, kuru 
kopsumma akadēmiskā kursa nobeigumā sastādīs noteiktu, ievērojamu procentu no kopējās 
(akumulējošās) atzīmes, studentu darbs tiek vērtēts nepārtraukti un pastāvīgi. Arī studentu 
aktivitāte semināros, kursa darba un bakalaura darba izstrāde tiek novērtēta ar atzīmi. Tādējādi 
tiek veicināta studentu motivācija strādāt, pastāvīgi atgādinot tiem nepieciešamību savlaicīgi 
apgūt uzdoto vielu. Galīgā atzīme veidojas no visiem studenta veiktajiem darbiem katra 
akadēmiskā priekšmeta laikā. Šāda metode mazina nejaušību lomu galavērtējuma izstrādē, kā arī 
veicina studentu regulāru un sistemātisku darbu.  
 
 
6. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidē. 
 



Politikas zinātnes katedras studenti pastāvīgi un aktīvi piedalās mācību procesa pilnveidošanā. 
Tas notiek, regulāri katra akadēmiskā kursa (moduļa) nobeigumā starp studentiem izdarot 
anonīmu aptauju par minēto kursu un pasniedzēju, viņa darba metodēm un efektivitāti, 
varbūtējiem trūkumiem, kursa saturu, nepieciešamību uzlabot mācību kursa saturu. Studentu 
kritiskās piezīmes ņem vērā gan mācību kursu pasniedzēji, gan katedras vadība. Piemēram, pēc 
studentu kritiskajām piezīmēm tika nomainīti atsevišķu kursu pasniedzēji. Studentu kritiskās 
atziņas tiek uzklausītas arī grupu un kursu sapulcēs, ko rīko katedras vadība. 

 

7. Studiju programmas akadēmiskais, vispārējais personāls 

Politikas zinātnes katedrā pastāvīgi strādā 6 pasniedzēji. RSU bakalaura programmu 
"Starptautiskās attiecības – Eiropas studijas" vada Mag.Pol.sc. Andris Sprūds. Programmas 
realizācijā darbojas sekojoši katedras štata pasniedzēji – Dr. hist Ilga Kreituse (katedras 
vadītāja), Dr. phil. Ilze Ostrovska, Dr. hist. Valters Ščerbinskis,  Dr. hist. Ēriks Jēkabsons un 
mag. Pol.sc.Jānis Tomelis, kā arī doktorants Jānis Bruģētājs. 
 
 
8. Finansēšanas avoti, programmas materiālais nodrošinājums 
 
Studiju programmas finansēšana. Eiropas Studiju fakultātes finansēšanas avots ir studentu 
mācību maksa. 2003./2004. mācību gadā studenti maksāja Ls 545.  

Programmas nodrošinājums ar nepieciešamo literatūru un informāciju. RSU ESF bibliotēka 
ir moderna, un tajā pieejamas 941 grāmata sociālajās zinātnēs, tajā skaitā 286 grāmatas par 
politiku un starptautiskām attiecībām. Bibliotēkā ir arī 101 žurnāls sociālajās zinātnēs, tajā skaitā 
– 32 žurnāli par politiku un starptautiskajām attiecībām. Katru mācību gadu bibliotēka tiek 
papildināta ar dažām iepirktām un dāvinātām grāmatām. Bibliotēkā ir pieejams visu Latvijas 
centrālo bibliotēku datorizēts katalogs un ir iespējams pasūtināt grāmatas no visām Latvijas 
bibliotēkām. Bez tam ir brīva pieejama internetam. 
 

9. Ārējie sakari 

Sadarbība ar līdzīgām studiju programmām tiek pilnveidota. Līdz šim ir pastāvējusi sadarbība ar 
Orhusas universitātes (Dānija), Kalmaras universitāti Zviedrijā, kas paredzēja arī pakāpenisku 
savstarpējas studentu un pasniedzēju apmaiņas programmas ieviešanu. Bez tam Politikas zinātņu 
katedras pasniedzējiem ir ilgstoša zinātniska sadarbība dažādu projektu īstenošanā: ar Polijas 
Zinātņu Akadēmijas Politisko Zinātņu institūtu, Varšavas Universitāti (Polija), Krievijas Zinātņu 
Akadēmiju, Krievijas Zinātņu Akadēmijas Kanādas un ASV pētniecības institūtu un citām 
zinātniskajām institūcijām ārzemēs.  

Starptautiski atzītu viespasniedzēju lekcijas ir viens no svarīgiem faktoriem fakultātes 
akadēmiskā līmeņa paaugstināšanai. Vieslekcijas programmas studentiem Starptautisko 
attiecību- Eiropas studiju programmas ietvaros līdz šim nolasījuši salīdzinoši liels skaits ārvalstu 
pasniedzēju. 2003./2004. akadēmiskajā gadā kursus nolasīja A.Timma (Londona) un prof. J. 
Eteris (Kopenhāgena). 
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1. Starptautisko attiecību-Eiropas studiju programmas mērėi un 
uzdevumi 
 

Eiropas Studiju fakultātes bakalaura programmas Starptautisko attiecību-Eiropas 
studiju programmas mērėis ir gatavot bakalaura līmenim atbilstošus, izglītotus valsts un 
pašvaldību iestāžu darbiniekus, kuru zināšanas atbilst attīstītajās Eiropas valstīs 
pastāvošajiem kritērijiem, un kuri ir apguvuši politikas zinātnes pamatus, kā arī ir 
sagatavoti tālākām studijām maăistratūrā. 

Starptautisko attiecību-Eiropas studiju programmas uzdevumi ir: 
• Sniegt studentiem vispusīgas zināšanas par starptautiskajiem procesiem pasaulē un 

Latvijā, par vēstures, ekonomikas un citu zinātĦu lomu un nozīmi politikas teorijas 
attīstībā Latvijā un citās valstīs, spēju empīriskajiem politiskajiem procesiem un 
norisēm pieiet analītiski un mūsdienīgi, kā arī veidot studentos politikas analīzes 
prasmes un iemaĦas, nodrošināt iespēju iegūt augsti kvalificētu un konkurētspējīgu 
izglītību politikas zinātnes bakalaura programmā; 

• Nodrošināt iespēju specializēties un padziĜināti pētīt kādu starptautisko attiecību 
zinātnes virzienu;  

• Iemācīt veikt patstāvīgus pētījumus, strādāt komandā, sagatavot pētījumu atskaites, 
rakstus presē par pētījumu rezultātiem;  

• Pilnīgot studentu iemaĦas adekvātu politisko procesu un parādību pētniecības 
metožu izvēlē; 

• Stimulēt studentu motivāciju patstāvīgu pētījumu veikšanā un pētījumu rezultātu 
izmantošanu praksē; 

• Sagatavot studentus darbam starptautiskajās un valsts pārvaldes institūcijās – 
likumdevējvaras un izpildvaras struktūrās, darbam citās politiskajās institūcijās: 
partijās, pašvaldībās, kā arī medijos un pētnieciskajās firmās un fondos, kā arī 
nevalstiskajās organizācijās. 

2. Starptautisko attiecību- Eiropas studiju programmas struktūra 
2.1. Studiju programmā nav notikušas kvantitatīvas izmaiĦas attiecīgajās 

programmas sadaĜās. 
2.2. Programmas pamata priekšmeti aptver politikas un starptautisko attiecību 

teoriju, pētnieciskās metodes un Eiropas studijas. Bez tam studentiem ir iespēja 
iepazīties ar starptautisko politisko ekonomiku, drošības studijām, ārpolitikas analīzi, 
globalizācijas jautājumiem u. c. Ārpus tā studentiem tiek regulāri (janvāra un maija 
mēnesī) piedāvāti izvēles kursi, kuru laikā iespējams semināru tipa nodarbībās 
padziĜināti apgūt atsevišėus politikas zinātnes aspektus ārvalstu docētāju un profesoru 
vadībā, par piedalīšanos kuros iespējams iegūt zināmu kredītpunktu skaitu (divus par 
kursu). Šādos izvēles kursos iespējams mācīties dažādu fakultātes specialitāšu 
studentiem. Bez tam studentiem vieslekcijas regulāri (divas katrā semestrī, 14 visā 
studiju programmā) sniedz atbildīgi Latvijas valsts ierēdĦi, dažādu Saeimā pārstāvēto 
politisko spēku pārstāvji, ārzemju zinātnieki un politiėi. Arī šo vieslekciju apmeklētība 
tiek stimulēta ar nepieciešamību rakstīt kopsavilkumu par dzirdēto tajā. Atzīme par 
kopsavilkumu tiek Ħemta vērā, veidojot studenta sekmju akumulējošo atzīmi t. s. garajā 
kursā.  

ěoti būtiskas sekmīgai apmācības kursa iziešanai ir svešvalodu zināšanas un 
zināšanas informātikā. 1. kursā studenti īpašā mācību kursā būtiski papildina savas 
zināšanas angĜu valodā, apgūstot specialitātei nepieciešamo terminoloăiju, latviešu 
valodā, kā arī nostiprina savas iemaĦas darbā ar datoru. Pēc šiem kursiem studenti spēj 
ne vien lasīt speciālo literatūru angĜu valodā, bet arī brīvi izmantot datoru elektroniskai 



saziĦai un rakstu darbiem. Visi studentu patstāvīgie darbi ir noformējami datorsalikumā. 
Arī saziĦa starp pasniedzējiem un studentiem iespējama ar elektroniskā pasta 
starpniecību. 2. un 3. kursā studenti apgūst arī vācu un vēl trešo svešvalodu, kas būtiski 
Ĝauj paplašināt viĦu spēju orientēties zinātniskajā literatūrā, paaugstina profesionālo 
līmeni nākamajā specialitātē un ievērojami paplašina viĦu redzesloku kopumā. Zināmus 
sarežăījumus rada studentu dažādais sagatavotības līmenis svešvalodās, latviešu valodā 
(pat pēc kursa iziešanas daĜai studentu saglabājas noteiktas problēmas ar pareizrakstību) 
un informātikā (tomēr studentu skaitam bez priekšzināšanām informātikā ir noteikta 
tendence samazināties). 

Studiju procesā (pēc 3. kursa) studentiem ir iespēja nostiprināt iegūtās teorētiskās 
zināšanas un apgūt noteiktas prasmes un iemaĦas mācību praksē – internatūrā. Tā tiek 
organizēta atbilstoši mācību programmai dažādās valsts un pašvaldību iestādēs pēc 
savstarpējas vienošanās ar to vadību. Praksē students izpilda iestādes vai organizācijas 
vadības viĦam dotos uzdevumus, aizpilda prakses dienasgrāmatu, gatavo attiecīgu 
dokumentāciju un raksta atskaiti par praksi. Prakses vērtējumu dod attiecīgās institūcijas 
vai organizācijas pārstāvis, bet ieskaiti par praksi – īpaši izveidota komisija. 

3. Studiju programmas realizācija 

3.1. Izmantotās studiju formas. Starptautisko attiecību- Eiropas studiju 
programmas paredzēta pilna laika studējošajiem dienas nodaĜā un tā ir sagatavota, 
ievērojot mācību priekšmetu pēctecību, patstāvīgā darba nozīmi, zināšanu un prasmju 
vērtēšanā ieviestu sistemātiskumu. Starptautisko attiecību- Eiropas dstudiju programmā 
uzsvars tiek likts uz zināšanu ieguvi, kas tiek realizēta arī ar kursa darbu, bakalaura 
darbu, praktisko nodarbību un mācību prakšu starpniecību. Mācību process programmā 
ir organizēts pēc moduĜu principa līdzīgi kā daudzās Skandināvijas un Lielbritānijas 
augstskolās. 

Tas nozīmē, ka studenti vienlaicīgi apgūst tikai divus profilējošos mācību 
priekšmetus, kuros tiek kārtoti eksāmeni un iegūti kredītpunkti, un viens neprofilējošais 
priekšmets, kurā jāiegūst tikai ieskaite un, kas kredītpunktus nedod (informātika). 
Semestrī students apgūst kopumā četrus obligātos kursus. Viens no kursiem ilgst 12 
nedēĜas, pārējie trīs – katrs piecas nedēĜas. Katra akadēmiskā kursa ietvaros studentiem 
ir jāizlasa un jāizvērtē ne mazāk kā 800–1000 lappušu zinātniska teksta. Kursa 
noslēgumā katram studentam ir jākārto rakstisks eksāmens un jāiesniedz individuāls 
pētnieciskais darbs - referāts, kurā tiek demonstrētas kursā apgūtās zināšanas, kā arī 
spēja saistīt tās ar agrāk gūtajām prasmēm, iemaĦām un zināšanām. Katrā kursā ir 8 
obligātās semināra nodarbības, kurās studentu zināšanas tiek testētas, bet galvenais 
uzsvars tiek likts uz studentu prasmi paust savu argumentētu, patstāvīgu viedokli un 
prasmi to publiski aizstāvēt. 

Katram akadēmiskajam kursam tiek izstrādāts detalizēts kursa apraksts, kurā 
sniegta sīka informācija par nodarbību tematiem, pasniedzēja prasībām, obligāto 
literatūru, sankcijām uzdevumu neizpildīšanas gadījumā. Šādas informācijas pieejamība 
Ĝauj studentiem pilnvērtīgāk plānot savu laiku un izprast katra lekciju kursa ievirzi un 
tajā izvirzītajām prasībām. Minētais nosacījums Ĝauj būtiski veicināt pasniedzēju un 
studentu savstarpējo kontaktu. To sekmē arī regulāra patstāvīgo un pētniecisko darbu 
izvērtēšana un apspriešana ar studentiem – to autoriem, kursa darbu recenzēšana un 
publiska aizstāvēšana, konsultācijas, kā arī studentu aptaujas par mācību priekšmeta 
pasniegšanas kvalitāti un nodarbību norisi. 

Par vienu moduli (80 stundas, no tām 20 – 24 kontaktstundas un 58 – 60 
patstāvīgā darba stundas) students 1 un II kursā saĦem 4 kredītpunktus (A kursi). Par 
vienu moduli B kategorijas kursos studenti saĦem 3 vai 4 kredītpunktus (3. kursā – 3 



kredītpunktus, jo studenti daĜu laika velta kursa darba izstrādei, tādējādi saglabājas 
kopējā slodze). Par vienu moduli C tipa kursos studenti saĦem 1 kredītpunktu.  

Par galveno moduĜu mācību sistēmas priekšrocību jāatzīmē eksāmenus katra 
moduĜa beigās. Sesijas mācību pusgada beigās ir neefektīvs zināšanu pārbaudes veids, 
jo studenti mācās tikai divas reizes mācību gadā. Mācoties pēc moduĜu sistēmas tāda 
situācija nav iespējama, jo studentiem ir jāmācās visu laiku. Bez tam studenti ātri pierod 
sistemātiski kārtot eksāmenus. Tas novērš lielo stresu, kas rodas sesiju laikā. Mācoties 
pēc moduĜu sistēmas, katram apgūstamajam kursam var veltīt pilnīgu uzmanību un tas 
tiek apgūts intensīvi. Šāda sistēma nodrošina mācību vielas pilnīgāku un kvalitatīvāku 
apguvi. 

ModuĜu mācību sistēma tiek uzskatīta par efektīvu arī tāpēc, ka ir skaidra mācību 
vielas apguves struktūra un izvirzītās prasības (kursu aprakstus studenti saĦem kursa 
sākumā), tas pieradina studentus mācīties sistemātiski uz katru nodarbību. Līdz ar to 
mācību process norit vienmērīgi, nevis lēcienveidīgi. Sistemātiski mācoties, viĦi pierod 
pie disciplīnas apgūt visu pakāpeniski un pēc kārtas, bez tam jaunās vielas apguve lielā 
mērā notiek patstāvīgi. 

Kā svarīgu plusu jāatzīmē iespēju ātri apgūt mācību vielu, tādējādi kursi netiek 
bezjēdzīgi izstiepti, apgūstamā viela ir koncentrēta un to ir iespējams viegli savstarpēji 
sasaistīt. Katru sesto nedēĜu ir iespējams sākt jaunu vielu, tas nodrošina pastāvīgu 
studenta ieinteresētību apgūstamajā priekšmetā un nepadara mācību procesu par rutīnu. 
Bez tam moduĜu sistēma kā likums ir nepieciešama ārzemju pasniedzēju piesaistīšanai, 
jo ārzemju pasniedzējus ir iespējams piesaistīt uz īsu laiku (2–5 nedēĜām). 

Kā moduĜu sistēmas trūkumus jāatzīmē mācību procesa lielo intensitāti un laika 
trūkumu. Dažkārt studenti mācību kursa novērtējumā min, ka atsevišėu kursu apguvei 
viens modulis ir par īsu, ne viss tiek apgūts pilnībā, kaut kas tiek sasteigts. Kā mīnuss 
tiek minēts arī tas, ka liels materiāla daudzums ir jāapgūst īsā laika periodā. Vairākkārt 
kursu novērtējumos tiek minēts, ka neapmeklēšanas gadījumā, piemēram, slimošanas 
dēĜ, ir grūti atgūt nokavēto. 

3.2. Attiecība starp kontaktnodarbībām un studentu patstāvīgo darbu. 
Kontaktnodarbības (lekcijas, semināri un 5 konsultācijas 45 minūšu garumā) studentiem 
80 stundas garajā A tipa kursā aptver 27 stundas (33,7% no kursā paredzētā laika), 
pārējā laikā studenti strādā patstāvīgi. Tādējādi uzsvars apmācības procesā tiek likts uz 
studentu patstāvīgo un pētniecisko darbu, kas ne vien nostiprina iegūtās zināšanas, bet 
arī veicina daudzu nozīmīgu prasmju un iemaĦu veidošanos. 

3.3. Studiju plāns. Studijas Starptautisko attiecību- Eiropas studiju programmā 
notiek četru gadu garumā (8 semestri) tikai dienas nodaĜā. Mācību laikā studentiem 
jānokārto 28 eksāmeni, jāsaĦem ieskaites par vienu praksi, jāaizstāv divi kursa darbi 2. 
un 3. kursā, jāsaĦem ieskaites un jānokārto eksāmeni latviešu valodā, svešvalodās un 
informātikā, jāuzraksta un veiksmīgi jāaizstāv bakalaura darbs, kopā iegūstot vismaz 
140 kredītpunktus. Studiju plāns atbilst studiju programmas mērėiem un uzdevumiem. 

 
4. Ar studiju programmu saistītā pētnieciskā darbība. 
 

4. 1. Akadēmiskā personāla pētnieciskais darbs. Pētnieciskā un studiju darba 
mijiedarbība. 

Visi akadēmiskā personāla locekĜi regulāri piedalās zinātniskos pētījumos dažādās 
zinātnes nozarēs. ViĦu zinātniskajās aktivitātēs ietilpst dalība konferencēs un semināros 
Latvijā un dažādās pasaules valstīs, zinātnisku rakstu publicēšana Latvijā un ārzemēs 
(arī starptautiski citējamos izdevumos), interviju sniegšana un komentāri par politiskām 
norisēm un procesiem Latvijā un Eiropā masu medijos. Katedras vadītāja Dr. hist. I. 
Kreituse nodarbojas ar zinātniski pētniecisko darbu Valsts prezidentes Vēstures 



komisijas ietvaros. Katedras pasniedzēji iesaistās arī aktuālo politikas jautājumu 
komentāros un diskusijās Latvijas plašsaziĦas līdzekĜos. Visi pasniedzēji pārzin angĜu 
valodu, kura viĦiem galēji nepieciešama darbā Eiropas Studiju fakultātē. Pieciem ir 
doktora grāds, līdz ar to manāmi uzlabojot katedras pasniedzēju zinātnisko kvalifikāciju.  

Štata pasniedzēji regulāri veic zinātnisko darbu dažādās politikas un ar to saistītās 
jomās. Jomas, kuras strādā Politikas zinātnes katedras štata pasniedzēji: 
•  
• Integrācijas ES ietekme uz demokrātijas konsolidāciju un valsts kapacitāti Latvijā 

(Dr. Ilga Kreituse, Dr. Ilze Ostrovska); 
• CeĜš no totalitārisma uz demokrātiju: Latvijas pieredze (Dr. Ilga Kreituse); 
• Austrum un Centrālās Eiropas valstu attīstība (Dr. Daina Bleiere); 
• Krievijas ārpolitiskie virzieni un ES Jaunā KaimiĦu politika (Dr. Andris Sprūds); 
• Politiskās partijas (Mag. pol. Jānis Tomels). 

Pētnieciskais darbs ir lielā mērā saistīts arī ar studiju darbu. Publikācijas un 
ziĦojumi konferencēs un semināros ir tieši saistīti ar programmā nodarbināto 
pasniedzēju studiju darbu – lekcijām programmas ietvaros. 

4. 2. Studējošo iesaistīšana pētnieciskajā darbā. Kursa, bakalaura, maăistra darbu 
tēmu atbilstība programmas saturam (pielikumā – aizstāvēto kvalifikācijas, bakalaura 
darbu saraksts). 
Viens no augstskolas akadēmiskās dzīves rādītājiem ir tas, cik lielā mērā studenti 
iesaistās dažādās aktivitātēs - gan akadēmiskās, gan sabiedriskās dzīves aktivitātēs - 
ārpus tiešajām studijām. Daudzi studenti iesaistās aktivitātēs, ko organizē Eiropas 
informācijas centrs, LATO, studenti piedalās dažādās zinātniskās konferencēs un 
semināros – Latvijas ZinātĦu Akadēmijas, Augstskolu debašu centra rīkotajos 
pasākumos, kā organizatori dažādiem jauniešu semināriem par sabiedrības integrācijas 
un korupcijas jautājumiem, cilvēktiesību jautājumiem, līdzdarbojas Eiropas nedēĜas 
organizēšanā, kā dažādu forumu dalībnieki. Daudzi studenti piedalījās pašvaldību 
vēlēšanās, veicot vēlētāju aptauju. 
Programmas ietvaros tiek stingri sekots, lai studentu kursa un bakalaura darbi atbilstu 
programmas saturam.  
 

5. Vērtēšanas sistēma. 
 
5.1. Izmantotās studiju vērtēšanas un izvērtēšanas metodes, to apraksts, 

izvēles pamatojums un analīze.  
Studentu darbs mācību procesā tiek novērtēts desmit baĜĜu atzīmju sistēmā, kas Ĝauj to 
veikt iespēju robežās maksimāli objektīvi, precīzi un studentam saprotami. Eiropas 
Studiju fakultātē visās programmās studentu darbs tiek vērtēts ar akumulējošās atzīmes 
palīdzību. Lai studiju norise, kā arī vērtēšana Starptautisko attiecību- Eiropas studiju 
programmā notiktu pēc vienotiem principiem, ar ārštata pasniedzējiem pirms kursa 
norises notiek pārrunas, informējot par kursa un vērtēšanas principiem. 

5.2. Novērtēšanas biežums. Izvēles pamatojums.  
Sakarā ar fakultātes mācību procesā ieviesto moduĜu sistēmu un tā ietvaros paredzēto 
studentu pienākumu pastāvīgi, uz katru nodarbību, sagatavot kopsavilkumu par izlasīto 
literatūru vai eseju par pasniedzēja noteiktam tēmām, kā arī pasniedzēja pienākumu 
katru šādu rakstveida darbu novērtēt ar atzīmi, kuru kopsumma akadēmiskā kursa 
nobeigumā sastādīs noteiktu, ievērojamu procentu no kopējās (akumulējošās) atzīmes, 
studentu darbs tiek vērtēts nepārtraukti un pastāvīgi. Arī studentu aktivitāte semināros, 
kursa darba un bakalaura darba izstrāde tiek novērtēta ar atzīmi. Cik procentu no 
akumulējošās atzīmes sastāda atzīme par katru atsevišėu mācību procesa posmu, tiek 
noteikts katrā kursa aprakstā atsevišėi. Tādējādi tiek veicināta studentu motivācija 
strādāt, pastāvīgi atgādinot tiem nepieciešamību savlaicīgi apgūt uzdoto vielu. Galīgā 



atzīme veidojas no visiem studenta veiktajiem darbiem katra akadēmiskā priekšmeta 
laikā. Šāda metode mazina nejaušību lomu gala vērtējuma izstrādē, kā arī veicina 
studentu regulāru un sistemātisku darbu. SaĦemot atzīmi, kura ir zemāka par 5, vai nu 
eksāmens ir jākārto vēlreiz vai arī mācību priekšmets jāapgūst vēlreiz par papildu 
samaksu, kopā ar iepriekšēja kursa studentiem un saskaĦā ar Instrukciju par studijām 
RSU. No otras puses, atkārtojamo kursu skaits nedrīkst pārsniegt vienu priekšmetu 
mācību gada laikā.  

 

6. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidē. 
6. 1. Studējošo aptauju rezultāti un analīze.  
Politikas zinātnes katedras studenti pastāvīgi un aktīvi piedalās mācību procesa 

pilnveidošanā. Tas notiek, regulāri katra akadēmiskā kursa (moduĜa) nobeigumā starp 
studentiem izdarot anonīmu aptauju par minēto kursu un pasniedzēju, viĦa darba 
metodēm un efektivitāti, varbūtējiem trūkumiem, kursa saturu, nepieciešamību uzlabot 
mācību kursa saturu. Studentu kritiskās piezīmes Ħem vērā gan mācību kursu 
pasniedzēji, gan katedras vadība. Piemēram, pēc studentu kritiskajām piezīmēm tika 
nomainīti atsevišėu kursu pasniedzēji. Studentu kritiskās atziĦas tiek uzklausītas arī 
grupu un kursu sapulcēs, ko rīko katedras vadība.  

Katra lekciju kursa beigās studenti aizpilda anketas ar attiecīgā kursa 
novērtējumu, kurā sniedz savu viedokli par kursa saturu, tā pasniegšanu, dod 
novērtējumu pasniedzējam un tehniskajam aprīkojumam. Kopumā studenti pozitīvi 
novērtē pasniedzējus, viĦu pasniegšanas veidu, zināšanas un atbildes uz jautājumiem. 
Vairums studentu, atbildot uz jautājumu par kursu uzsvēra to, ka kurss viĦiem ir paticis, 
ir apgūta lielākā tā daĜa un, ka tas studiju darbam ir liecies svarīgs. Tomēr dažkārt tiek 
uzsvērts, ka lekciju kurss bijis par īsu, lai aptvertu visu aplūkojamo tēmu, kā arī par 
sarežăītu. Vide un nodrošinājums ar mācību materiāliem tiek vērtēts pretrunīgi.  

SaskaĦā ar 2004./ 2005. m. g. sociologu veikto anketēšanu, 42, 6% studentu ir 
pilnīgi apmierināti ar izvēlēto augstskolu, bet 52, 2% ir apmierināti daĜēji. Attiecībā uz 
studiju programmu šie skaitĜi ir 55, 7% (pilnīgi), 39, 1,% (daĜēji). Vairums šo 
programmu izvēlējās šo ar politiskas zinātni vēlas saistīts savu nākotnes profesiju (68, 
7%), tas nozīmē, ka studenti ir labi motivēti. Gandrīz puse aptaujāto uzskata, ka 
augstskolā iegūtās zināšanas drīzāk noderēs izvēlētajā specialitātē, bet 30% par to ir 
pārliecināti pilnībā. Apmēram trešā daĜa izsaka gatavību turpināt studijas maăistra 
programmā ESF. Studentu lielākā daĜa (ap 80%) pozitīvi  vērtē lekcijas, vieslekcijas un 
seminārus, nedaudz zemāks novērtējums ir konsultācijām, kursa darbiem un praksei. 
kopumā atbalstu modulārajai sistēmai izsaka vairāk nekā 90% anketēto. Negatīvi 
studenti vērtē iespējas piekĜūt tīmeklim, izdales materiālu nodrošinājumu un mācību 
materiālu nodrošinājumu. Tas ir saistīts ar atsevišėām kavēšanām mācību materiālu 
kopēšanas procesā, kā arī ar nepilnīgo bibliotēku. 

6. 2. Absolventu un darba devēju aptaujas. Programmas beidzēju nodarbinātība. 
2005. gada jūnijā bakalaura grādu saĦēma 14 politikas zinātnes programmas 

studenti. Lielākā daĜa no viĦiem turpina studijas maăistra programmās dažādās 
augstskolās. Visi programmas absolventi uzskata, ka ir pietiekami konkurētspējīgi darba 
tirgū. Tas, ka gandrīz visi beidzēji studijas turpina maăistratūrā liecina par to, ka 
absolventi uzskata, ka viĦiem nepieciešamas padziĜinātas zināšanas savas karjeras 
nodrošināšanai. 

 

7. Studiju programmas akadēmiskais, vispārējais personāls 

7.1. Akadēmiskā, vispārējā personāla skaits, tā izmaiĦas salīdzinājumā ar 
iepriekšējo gadu. Politikas zinātnes katedrā strādā 7 pasniedzēji (no viĦiem sešiem ir 



doktora grāds, bet viens ir politikas zinātnes maăistrs) un sekretāre. Tas nozīmē, ka 
šobrīd uz vienu štata pasniedzēju Politikas zinātnes katedrā ir 50 studenti. Politikas 
programmas studentiem 2004. g./ 2005. m. g. kopumā nodarbību kursus pasniedza 18 
pasniedzēji, no kuriem daudzi strādā gan pētnieciskajās, gan augstākajās mācību 
iestādēs (fakultātes citās katedrās, Latvijas Universitātē), gan praktiskajā valsts 
institūciju darbā. Kopumā pasniedzējiem piemīt nepieciešamā sagatavotība atbilstoša 
līmeĦa akadēmiska rakstura darbam. 

2004./ 2005. m. g. RSU Eiropas Studiju fakultātes Politikas zinātnes katedru 
vadīja Dr. hist. Ilga Kreituse. Starptautisko attiecību- Eiropas studiju programmas 
vadītājs bija Dr pol.sc Andris Sprūds. No katedras mācībspēkiem Starptautisko 
attiecību-Eiropas studiju programmā strādāja Dr. phil. Ilze Ostrovska, Dr. hist. Daina 
Bleiere, mag. pol. Jānis Tomels, kā arī katedras laborantes Ilze Speėe un mag. pol. 
Simona Gurbo. Salīdzinot ar iepriekšējo mācību gadu, ir notikušas skaitliskas izmaiĦas 
akadēmiskā personāla skaitliskajā sastāvā, tas ir pieaudzis par vienu pasniedzēju. 

7.2. Neraugoties uz to, ka programmā trūkst asociēto profesoru (saskaĦā ar 
Augstskolu likumu), programmas īstenošana ir atĜauta, jo programma augstskolā un 
vispār valstī ir jauna un joprojām trūkst attiecīgās zinātnes doktoru.  

7.3. Visi katedras pasniedzēji ir katedrā kā pamatdarbā strādājoši mācībspēki.  
7.4. Konkrētas ar personālu saistītas problēmas, kas ietekmē programmas kvalitāti. 

Pieaugot studentu skaitam, ir nepietiekams telpu nodrošinājums. Lai gan ir panākts 
uzlabojums nodrošinājumā ar jauniem datoriem, tomēr to skaits nav pietiekams. Lai 
tālāk attīstītu katedras personālsastāvu, RSU būtu nepieciešama sociālo zinātĦu padome, 
kurai būtu tiesības ievēlē profesoru vietās augstskolas mācībspēkus. 

Programmas vadība apzinās, ka nepieciešams uzlabot iekšējo akadēmisko kursu 
pasniegšanas kvalitāti. ĥemot vērā to, ka visi politikas zinātnes pasniedzēji ir 
koncentrēti trijās augstskolās, un, Ħemot vērā to, ka štata pasniedzēji vēl pilnībā nespēj 
pilnībā nodrošināt visu lekciju kursu nolasīšanu, programmas ietvaros esam spiesti 
pieaicināt pasniedzējus no malas. Tomēr ne vienmēr šie pasniedzēji atbilst mūsu 
programmas prasībām un tādēĜ dažkārt esam spiesti atteikties no dažu pasniedzēju 
pakalpojumiem (galvenokārt neprofila priekšmetos, piemēram, jurisprudencē un 
politiskajā ekonomikā).  
 

8. Finansēšanas avoti, programmas materiālais nodrošinājums 
 
8.1. Studiju programmas finansēšana. Galvenais Eiropas Studiju fakultātes 

finansēšanas avots ir studentu mācību maksa. Par 2004./2005. mācību gadu studenti 
maksā Ls 590. Šī summa ir minimāla kvalitatīvu studiju nodrošināšanai, taču pirktspēja 
valsti nav pietiekoši augsta, lai apdāvināti studenti varētu bez grūtībām apmaksāt pat šo 
summu.  

8.2. Auditorijas, semināru telpas, laboratorijas, kabineti: to skaita, lieluma un 
aprīkojuma atbilstība studiju programmas mērėiem un uzdevumiem. izmaiĦas 
salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. SaskaĦā ar studentu veikto studiju kursu 
novērtējumu, Politikas zinātnes programmas studenti materiālo bāzi studijām vērtē 
apmierinoši, īpaši izdalot kā “labi” auditoriju tehnisko nodrošinājumu, taču norādot uz 
nepilnībām bibliotēkas krājumos un izdales materiālu izsniegšanas operativitātē. 
Jāatzīmē, ka vēl iepriekšējā mācību gadā pastāvējušā katedras telpu šaurība ir likvidēta, 
paplašinot katedras telpas. 

8.3. Programmas nodrošinājums ar nepieciešamo literatūru un informāciju. RSU 
ESF bibliotēka ir moderna, un tajā pieejamas vairāk nekā 1000 grāmatu sociālajās 
zinātnēs, tajā skaitā vairāk nekā 300 grāmatas par politiku un starptautiskām attiecībām. 
Bibliotēkā ir arī 101 žurnāls sociālajās zinātnēs, tajā skaitā – 32 žurnāli par politiku un 
starptautiskajām attiecībām. Katru mācību gadu bibliotēka tiek papildināta ar dažām 



iepirktām un dāvinātām grāmatām, taču kopumā šis grāmatu skaits ir neliels, salīdzinot 
ar tām vajadzībām, kādas ir sociālo zinātni studējošiem. 
 

9. Ārējie sakari 

9.1. Saikne ar darba devējiem studiju programmas mērėu un uzdevumu izpildies 
kontekstā izpaužas studentu prakšu nodrošināšanā. Nereti tieši šādas sadarbības 
rezultātā, kad potenciālie darba devēji ir pārliecinājušies par konkrētā studenta darba 
spējām un zināšanām, studenti pēc studiju beigām iegūst darbu attiecīgajā iestādē vai 
uzĦēmumā.  

9.2. Iespēju robežās tiek īstenota sadarbība ar līdzīgām studiju programmām ārvalstīs. 
Politikas zinātĦu katedras pasniedzējiem ir ilgstoša zinātniska sadarbība dažādu 
projektu īstenošanā ar Polijas ZinātĦu Akadēmijas Politisko ZinātĦu institūtu, Varšavas 
Universitāti (Polija), Turku Universitāti (Somija), Krievijas ZinātĦu Akadēmiju, 
Krievijas ZinātĦu Akadēmijas Kanādas un ASV pētniecības institūtu un citām 
zinātniskajām institūcijām ārzemēs.  

9.5. Starptautisko attiecību- Eiropas studiju programmas studējošo vidū 2004./ 
2005. m. g. bija 3 studenti, kuri būtu studēja Polijā ERASMUS apmaiĦas programmas 
ietvaros. 

9.5. Starptautisko attiecību- Eiropas studiju programmas studējošo skaitā nav 
ārvalstu studējošo. 

 
 
 
 
Studiju programmas vadītājs    ................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pielikumi: 
 

                                         1. Studiju plāns par iepriekšējo akadēmisko gadu. 
                                              2.Aizstāvēto bakalaura darbu saraksts 
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1. Starptautisko attiecību-Eiropas studiju programmas mērėi un 
uzdevumi. 

 
Eiropas studiju fakultātes bakalaura programmas Starptautisko attiecību-Eiropas 

studiju programmas mērėis ir gatavot bakalaura līmenim atbilstošus, izglītotus valsts un 
pašvaldību iestāžu darbiniekus, kuru zināšanas atbilst attīstītajās Eiropas valstīs 
pastāvošajiem kritērijiem, un kuri ir apguvuši politikas zinātnes pamatus, kā arī ir 
sagatavoti tālākām studijām maăistratūrā. 

Starptautisko attiecību-Eiropas studiju programmas uzdevumi ir: 

• Sniegt studentiem vispusīgas zināšanas par starptautiskajiem procesiem pasaulē un 
Latvijā, par vēstures, ekonomikas un citu zinātĦu lomu un nozīmi politikas teorijas 
attīstībā Latvijā un citās valstīs, spēju empīriskajiem politiskajiem procesiem un 
norisēm pieiet analītiski un mūsdienīgi, kā arī veidot studentos politikas analīzes 
prasmes un iemaĦas, nodrošināt iespēju iegūt augsti kvalificētu un konkurētspējīgu 
izglītību politikas zinātnes bakalaura programmā; 

• Nodrošināt iespēju specializēties un padziĜināti pētīt kādu starptautisko attiecību 
zinātnes virzienu;  

• Iemācīt veikt patstāvīgus pētījumus, strādāt komandā, sagatavot pētījumu atskaites, 
rakstus presē par pētījumu rezultātiem;  

• Pilnīgot studentu iemaĦas adekvātu politisko procesu un parādību pētniecības 
metožu izvēlē; 

• Stimulēt studentu motivāciju patstāvīgu pētījumu veikšanā un pētījumu rezultātu 
izmantošanu praksē; 

• Sagatavot studentus darbam starptautiskajās un valsts pārvaldes institūcijās – 
likumdevējvaras un izpildvaras struktūrās, darbam citās politiskajās institūcijās: 
partijās, pašvaldībās, kā arī medijos un pētnieciskajās firmās un fondos, kā arī 
nevalstiskajās organizācijās. 

2. Starptautisko attiecību-Eiropas studiju programmas struktūra. 
 
Studiju programmā nav notikušas kvantitatīvas izmaiĦas attiecīgajās 

programmas sadaĜās. 

Programmas pamata priekšmeti aptver politikas un starptautisko attiecību 
teoriju, pētnieciskās metodes un Eiropas studijas. Bez tam studentiem ir iespēja 
iepazīties ar starptautisko politisko ekonomiku, drošības studijām, ārpolitikas analīzi, 
globalizācijas jautājumiem u. c. Ārpus tā studentiem tiek regulāri (janvāra un maija 
mēnesī) piedāvāti izvēles kursi, kuru laikā iespējams semināru tipa nodarbībās 
padziĜināti apgūt atsevišėus politikas zinātnes aspektus ārvalstu docētāju un profesoru 
vadībā, par piedalīšanos kuros iespējams iegūt zināmu kredītpunktu skaitu (divus par 
kursu). Šādos izvēles kursos iespējams mācīties dažādu fakultātes specialitāšu 
studentiem. Bez tam studentiem vieslekcijas regulāri (divas katrā semestrī, 14 visā 
studiju programmā) sniedz atbildīgi Latvijas valsts ierēdĦi, dažādu Saeimā pārstāvēto 
politisko spēku pārstāvji, ārzemju zinātnieki un politiėi (tajā skaitā profesores Chuo 
HueivaĦas lekciju par mūsdienu TaivaĦas politisko situāciju (TaivaĦa), Latvijas goda 
konsula Turcijā Ahmeda Arbatli lekciju par Turcijas un ES attiecībām). Šo vieslekciju 
apmeklētība tiek stimulēta ar nepieciešamību rakstīt kopsavilkumu par dzirdēto tajā. 
Atzīme par kopsavilkumu tiek Ħemta vērā, veidojot studenta sekmju akumulējošo atzīmi 
t. s. garajā kursā.  

 



 
ěoti būtiskas sekmīgai apmācības kursa iziešanai ir svešvalodu zināšanas un 

zināšanas informātikā. 1. studiju gadā studenti īpašā mācību kursā būtiski papildina 
savas zināšanas angĜu valodā, apgūstot specialitātei nepieciešamo terminoloăiju, 
latviešu valodā, kā arī nostiprina savas iemaĦas darbā ar datoru. Pēc šiem kursiem 
studenti spēj ne vien lasīt speciālo literatūru angĜu valodā, bet arī brīvi izmantot datoru 
elektroniskai saziĦai un rakstu darbiem. Visi studentu patstāvīgie darbi ir noformējami 
datorsalikumā. Arī saziĦa starp pasniedzējiem un studentiem iespējama ar elektroniskā 
pasta starpniecību. 2. un 3. studiju gadā studenti apgūst arī vācu un vēl trešo svešvalodu, 
kas būtiski Ĝauj paplašināt viĦu spēju orientēties zinātniskajā literatūrā, paaugstina 
profesionālo līmeni nākamajā specialitātē un ievērojami paplašina viĦu redzesloku 
kopumā. Zināmus sarežăījumus rada studentu dažādais sagatavotības līmenis 
svešvalodās, latviešu valodā (pat pēc kursa iziešanas daĜai studentu saglabājas noteiktas 
problēmas ar pareizrakstību) un informātikā (tomēr studentu skaitam bez 
priekšzināšanām informātikā ir noteikta tendence samazināties). 

 

Studiju procesā (pēc 3. studiju gada) studentiem ir iespēja nostiprināt iegūtās 
teorētiskās zināšanas un apgūt noteiktas prasmes un iemaĦas mācību praksē – 
internatūrā. Tā tiek organizēta atbilstoši mācību programmai dažādās valsts un 
pašvaldību iestādēs pēc savstarpējas vienošanās ar to vadību. Praksē students izpilda 
iestādes vai organizācijas vadības viĦam dotos uzdevumus, aizpilda prakses 
dienasgrāmatu, gatavo attiecīgu dokumentāciju un raksta atskaiti par praksi. Prakses 
vērtējumu dod attiecīgās institūcijas vai organizācijas pārstāvis, bet ieskaiti par praksi – 
īpaši izveidota komisija. 

3. Studiju programmas realizācija. 

Izmantotās studiju formas. Starptautisko attiecību-Eiropas studiju programmas 
paredzēta 4 gadu pilna laika studējošajiem dienas nodaĜā un tā ir sagatavota, ievērojot 
mācību priekšmetu pēctecību, patstāvīgā darba nozīmi, zināšanu un prasmju vērtēšanā 
ieviestu sistemātiskumu. Starptautisko attiecību-Eiropas studiju programmā uzsvars tiek 
likts uz zināšanu ieguvi, kas tiek realizēta arī ar kursa darbu, bakalaura darbu, praktisko 
nodarbību un mācību prakšu starpniecību. Mācību process programmā ir organizēts pēc 
moduĜu principa līdzīgi kā daudzās Skandināvijas un Lielbritānijas augstskolās. 

Tas nozīmē, ka studenti vienlaicīgi apgūst tikai divus profilējošos mācību 
priekšmetus, kuros tiek kārtoti eksāmeni un iegūti kredītpunkti, un viens neprofilējošais 
priekšmets, kurā jāiegūst tikai ieskaite un, kas kredītpunktus nedod (informātika). 
Semestrī students apgūst kopumā četrus obligātos kursus. Viens no kursiem ilgst 12 
nedēĜas, pārējie trīs – katrs piecas nedēĜas. Katra akadēmiskā kursa ietvaros studentiem 
ir jāizlasa un jāizvērtē ne mazāk kā 800–1000 lappušu zinātniska teksta. Kursa 
noslēgumā katram studentam ir jākārto rakstisks eksāmens un jāiesniedz individuāls 
pētnieciskais darbs - referāts, kurā tiek demonstrētas kursā apgūtās zināšanas, kā arī 
spēja saistīt tās ar agrāk gūtajām prasmēm, iemaĦām un zināšanām. Katrā kursā ir 8 
obligātās semināra nodarbības, kurās studentu zināšanas tiek testētas, bet galvenais 
uzsvars tiek likts uz studentu prasmi paust savu argumentētu, patstāvīgu viedokli un 
prasmi to publiski aizstāvēt. 

Katram akadēmiskajam kursam tiek izstrādāts detalizēts kursa apraksts, kurā 
sniegta sīka informācija par nodarbību tematiem, pasniedzēja prasībām, obligāto 
literatūru, sankcijām uzdevumu neizpildīšanas gadījumā. Šādas informācijas pieejamība 
Ĝauj studentiem pilnvērtīgāk plānot savu laiku un izprast katra lekciju kursa ievirzi un 
tajā izvirzītajām prasībām. Minētais nosacījums Ĝauj būtiski veicināt pasniedzēju un 
studentu savstarpējo kontaktu. To sekmē arī regulāra patstāvīgo un pētniecisko darbu 



izvērtēšana un apspriešana ar studentiem – to autoriem, kursa darbu recenzēšana un 
publiska aizstāvēšana, konsultācijas, kā arī studentu aptaujas par mācību priekšmeta 
pasniegšanas kvalitāti un nodarbību norisi. 

Par vienu moduli (80 stundas, no tām 20 – 24 kontaktstundas un 58 – 60 
patstāvīgā darba stundas) students 1. un 2.studiju gadā saĦem 4 kredītpunktus (A kursi). 
Par vienu moduli B kategorijas kursos studenti saĦem 3 vai 4 kredītpunktus (3. studiju 
gadā – 3 kredītpunktus, jo studenti daĜu laika velta kursa darba izstrādei, tādējādi 
saglabājas kopējā slodze). Par vienu moduli C tipa kursos studenti saĦem 1 
kredītpunktu.  

Par galveno moduĜu mācību sistēmas priekšrocību jāatzīmē eksāmenus katra 
moduĜa beigās. Sesijas mācību pusgada beigās ir neefektīvs zināšanu pārbaudes veids, 
jo studenti mācās tikai divas reizes mācību gadā. Mācoties pēc moduĜu sistēmas tāda 
situācija nav iespējama, jo studentiem ir jāmācās visu laiku. Bez tam studenti ātri pierod 
sistemātiski kārtot eksāmenus. Tas novērš lielo stresu, kas rodas sesiju laikā. Mācoties 
pēc moduĜu sistēmas, katram apgūstamajam kursam var veltīt pilnīgu uzmanību un tas 
tiek apgūts intensīvi. Šāda sistēma nodrošina mācību vielas pilnīgāku un kvalitatīvāku 
apguvi. 

ModuĜu mācību sistēma tiek uzskatīta par efektīvu arī tāpēc, ka ir skaidra mācību 
vielas apguves struktūra un izvirzītās prasības (kursu aprakstus studenti saĦem kursa 
sākumā), tas pieradina studentus mācīties sistemātiski uz katru nodarbību. Līdz ar to 
mācību process norit vienmērīgi, nevis lēcienveidīgi. Sistemātiski mācoties, viĦi pierod 
pie disciplīnas apgūt visu pakāpeniski un pēc kārtas, bez tam jaunās vielas apguve lielā 
mērā notiek patstāvīgi. 

Kā svarīgu plusu jāatzīmē iespēju ātri apgūt mācību vielu, tādējādi kursi netiek 
bezjēdzīgi izstiepti, apgūstamā viela ir koncentrēta un to ir iespējams viegli savstarpēji 
sasaistīt. Katru sesto nedēĜu ir iespējams sākt jaunu vielu, tas nodrošina pastāvīgu 
studenta ieinteresētību apgūstamajā priekšmetā un nepadara mācību procesu par rutīnu. 
Bez tam moduĜu sistēma kā likums ir nepieciešama ārzemju pasniedzēju piesaistīšanai, 
jo ārzemju pasniedzējus ir iespējams piesaistīt uz īsu laiku (2–5 nedēĜām). 

Kā moduĜu sistēmas trūkumus jāatzīmē mācību procesa lielo intensitāti un laika 
trūkumu. Dažkārt studenti mācību kursa novērtējumā min, ka atsevišėu kursu apguvei 
viens modulis ir par īsu, ne viss tiek apgūts pilnībā, kaut kas tiek sasteigts. Kā mīnuss 
tiek minēts arī tas, ka liels materiāla daudzums ir jāapgūst īsā laika periodā. Vairākkārt 
kursu novērtējumos tiek minēts, ka neapmeklēšanas gadījumā, piemēram, slimošanas 
dēĜ, ir grūti atgūt nokavēto. 

 
Attiecība starp kontaktnodarbībām un studentu patstāvīgo darbu. 

Kontaktnodarbības (lekcijas, semināri un 5 konsultācijas 45 minūšu garumā) studentiem 
80 stundas garajā A tipa kursā aptver 27 stundas (33,7% no kursā paredzētā laika), 
pārējā laikā studenti strādā patstāvīgi. Tādējādi uzsvars apmācības procesā tiek likts uz 
studentu patstāvīgo un pētniecisko darbu, kas ne vien nostiprina iegūtās zināšanas, bet 
arī veicina daudzu nozīmīgu prasmju un iemaĦu veidošanos. 

 
Studiju plāns. Studijas Starptautisko attiecību-Eiropas studiju programmā notiek 

četru gadu garumā (8 semestri) tikai dienas nodaĜā. Mācību laikā studentiem jānokārto 
28 eksāmeni, jāsaĦem ieskaites par vienu praksi, jāaizstāv divi kursa darbi 2. un 3. 
studiju gadā, jāsaĦem ieskaites un jānokārto eksāmeni latviešu valodā, svešvalodās un 
informātikā, jāuzraksta un veiksmīgi jāaizstāv bakalaura darbs, kopā iegūstot vismaz 
140 kredītpunktus. Studiju plāns atbilst studiju programmas mērėiem un uzdevumiem. 

 



4. Ar studiju programmu saistītā pētnieciskā darbība. 

 Akadēmiskā personāla pētnieciskais darbs. Pētnieciskā un studiju darba 
mijiedarbība. Visi akadēmiskā personāla locekĜi regulāri piedalās zinātniskos 
pētījumos dažādās zinātnes nozarēs. ViĦu zinātniskajās aktivitātēs ietilpst dalība 
konferencēs un semināros kā RSU, tā arī Latvijā un dažādās pasaules valstīs, zinātnisku 
rakstu publicēšana Latvijā un ārzemēs (arī starptautiski citējamos izdevumos), interviju 
sniegšana un komentāri par politiskām norisēm un procesiem Latvijā un Eiropā masu 
medijos. Katedras vadītāja Dr. hist. I. Kreituse un doc. D. Bleiere nodarbojas ar 
zinātniski pētniecisko darbu Valsts prezidentes Vēstures komisijas ietvaros. Katedras 
pasniedzēji iesaistās arī aktuālo politikas jautājumu komentāros un diskusijās Latvijas 
plašsaziĦas līdzekĜos. Visi pasniedzēji pārzin angĜu valodu, kura viĦiem galēji 
nepieciešama darbā Eiropas studiju fakultātē. No septiĦiem štata pasniedzējiem pieciem 
ir doktora grāds un divi mācās doktorantūrā, līdz ar to manāmi uzlabojot katedras 
pasniedzēju zinātnisko kvalifikāciju.  

Štata pasniedzēji regulāri veic zinātnisko darbu dažādās politikas un ar to saistītās 
jomās. Jomas, kuras strādā Politikas zinātnes katedras štata pasniedzēji: 

• Integrācijas ES ietekme uz demokrātijas konsolidāciju un valsts kapacitāti Latvijā 
(Dr. Ilga Kreituse, Mag. pol. sc. Veiko Spolītis); 

• CeĜš no totalitārisma uz demokrātiju: Latvijas pieredze (Dr. Ilga Kreituse); 
• Austrum un Centrālās Eiropas valstu attīstība (Dr. Daina Bleiere, Mag.pol.sc. Veiko 

Spolītis); 
• Krievijas ārpolitiskie virzieni un ES Jaunā KaimiĦu politika (Dr. Andris Sprūds); 
• Politiskās partijas (Mag. pol. Jānis Tomels). 
 

Pētnieciskais darbs ir lielā mērā saistīts arī ar studiju darbu. Publikācijas un 
ziĦojumi konferencēs un semināros ir tieši saistīti ar programmā nodarbināto 
pasniedzēju studiju darbu – lekcijām programmas ietvaros. 

 

Studējošo iesaistīšana pētnieciskajā darbā. Kursa, bakalaura, maăistra darbu 
tēmu atbilstība programmas saturam (pielikumā – aizstāvēto kvalifikācijas, bakalaura 
darbu saraksts). 

Viens no augstskolas akadēmiskās dzīves rādītājiem ir tas, cik lielā mērā studenti 
iesaistās dažādās aktivitātēs - gan akadēmiskās, gan sabiedriskās dzīves aktivitātēs - 
ārpus tiešajām studijām. Daudzi studenti iesaistās aktivitātēs, ko organizē Eiropas 
informācijas centrs, LATO, studenti piedalās dažādās zinātniskās konferencēs un 
semināros – Latvijas ZinātĦu akadēmijas, Augstskolu debašu centra rīkotajos 
pasākumos, kā organizatori dažādiem jauniešu semināriem par sabiedrības integrācijas 
un korupcijas jautājumiem, cilvēktiesību jautājumiem, līdzdarbojas Eiropas nedēĜas 
organizēšanā, kā dažādu forumu dalībnieki. Daudzi studenti piedalījās pašvaldību 
vēlēšanās, veicot vēlētāju aptauju. 

Programmas ietvaros tiek stingri sekots, lai studentu kursa un bakalaura darbi 
atbilstu programmas saturam.  

 

5. Vērtēšanas sistēma. 
 Izmantotās studiju vērtēšanas un izvērtēšanas metodes, to apraksts, izvēles 
pamatojums un analīze. Studentu darbs mācību procesā tiek novērtēts desmit ballu 
atzīmju sistēmā, kas Ĝauj to veikt iespēju robežās maksimāli objektīvi, precīzi un 
studentam saprotami. Eiropas studiju fakultātē visās programmās studentu darbs tiek 



vērtēts ar akumulējošās atzīmes palīdzību. Lai studiju norise, kā arī vērtēšana 
Starptautisko attiecību- Eiropas studiju programmā notiktu pēc vienotiem principiem, ar 
ārštata pasniedzējiem pirms kursa norises notiek pārrunas, informējot par kursa un 
vērtēšanas principiem. 

 

Novērtēšanas biežums. Izvēles pamatojums.  

Sakarā ar fakultātes mācību procesā ieviesto moduĜu sistēmu un tā ietvaros 
paredzēto studentu pienākumu pastāvīgi, uz katru nodarbību, sagatavot kopsavilkumu 
par izlasīto literatūru vai eseju par pasniedzēja noteiktam tēmām, kā arī pasniedzēja 
pienākumu katru šādu rakstveida darbu novērtēt ar atzīmi, kuru kopsumma akadēmiskā 
kursa nobeigumā sastādīs noteiktu, ievērojamu procentu no kopējās (akumulējošās) 
atzīmes, studentu darbs tiek vērtēts nepārtraukti un pastāvīgi. Arī studentu aktivitāte 
semināros, kursa darba un bakalaura darba izstrāde tiek novērtēta ar atzīmi. Cik 
procentu no akumulējošās atzīmes sastāda atzīme par katru atsevišėu mācību procesa 
posmu, tiek noteikts katrā kursa aprakstā atsevišėi. Tādējādi tiek veicināta studentu 
motivācija strādāt, pastāvīgi atgādinot tiem nepieciešamību savlaicīgi apgūt uzdoto 
vielu. Galīgā atzīme veidojas no visiem studenta veiktajiem darbiem katra akadēmiskā 
priekšmeta laikā. Šāda metode mazina nejaušību lomu gala vērtējuma izstrādē, kā arī 
veicina studentu regulāru un sistemātisku darbu. SaĦemot atzīmi, kura ir zemāka par 4, 
vai nu eksāmens ir jākārto vēlreiz vai arī mācību priekšmets jāapgūst vēlreiz par papildu 
samaksu, kopā ar iepriekšēja kursa studentiem un saskaĦā ar Instrukciju par studijām 
RSU. No otras puses, atkārtojamo kursu skaits nedrīkst pārsniegt vienu priekšmetu 
mācību gada laikā.  

 

6. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidē. 

Studējošo aptauju rezultāti un analīze.  

Politikas zinātnes katedras studenti pastāvīgi un aktīvi piedalās mācību procesa 
pilnveidošanā. Tas notiek, regulāri katra akadēmiskā kursa (moduĜa) nobeigumā starp 
studentiem izdarot anonīmu aptauju par minēto kursu un pasniedzēju, viĦa darba 
metodēm un efektivitāti, varbūtējiem trūkumiem, kursa saturu, nepieciešamību uzlabot 
mācību kursa saturu. Studentu kritiskās piezīmes Ħem vērā gan mācību kursu 
pasniedzēji, gan katedras vadība. Piemēram, pēc studentu kritiskajām piezīmēm tika 
nomainīti atsevišėu kursu pasniedzēji. Studentu kritiskās atziĦas tiek uzklausītas arī 
grupu un kursu sapulcēs, ko rīko katedras vadība.  

Katra lekciju kursa beigās studenti aizpilda anketas ar attiecīgā kursa 
novērtējumu, kurā sniedz savu viedokli par kursa saturu, tā pasniegšanu, dod 
novērtējumu pasniedzējam un tehniskajam aprīkojumam. Kopumā studenti pozitīvi 
novērtē pasniedzējus, viĦu pasniegšanas veidu, zināšanas un atbildes uz jautājumiem. 
Vairums studentu, atbildot uz jautājumu par kursu uzsvēra to, ka kurss viĦiem ir paticis, 
ir apgūta lielākā tā daĜa un, ka tas studiju darbam ir liecies svarīgs. Tomēr dažkārt tiek 
uzsvērts, ka lekciju kurss bijis par īsu, lai aptvertu visu aplūkojamo tēmu, kā arī par 
sarežăītu. Vide un nodrošinājums ar mācību materiāliem tiek vērtēts pretrunīgi.  

SaskaĦā ar 2005./2006. akad. g. veikto anketēšanu, 42, 6% studentu ir pilnīgi 
apmierināti ar izvēlēto augstskolu, bet 52, 2% ir apmierināti daĜēji. Attiecībā uz studiju 
programmu šie skaitĜi ir 55, 7% (pilnīgi), 39, 1,% (daĜēji). Vairums šo programmu 
izvēlējās šo ar politiskas zinātni vēlas saistīts savu nākotnes profesiju (68, 7%), tas 
nozīmē, ka studenti ir labi motivēti. Gandrīz puse aptaujāto uzskata, ka augstskolā 
iegūtās zināšanas drīzāk noderēs izvēlētajā specialitātē, bet 30% par to ir pārliecināti 



pilnībā. Apmēram trešā daĜa izsaka gatavību turpināt studijas maăistra programmā ESF. 
Studentu lielākā daĜa (ap 80%) pozitīvi vērtē lekcijas, vieslekcijas un seminārus, 
nedaudz zemāks novērtējums ir konsultācijām, kursa darbiem un praksei. kopumā 
atbalstu modulārajai sistēmai izsaka vairāk nekā 90% anketēto. Negatīvi studenti vērtē 
iespējas piekĜūt tīmeklim, izdales materiālu nodrošinājumu un mācību materiālu 
nodrošinājumu. Tas ir saistīts ar atsevišėām kavēšanām mācību materiālu kopēšanas 
procesā, kā arī ar nepilnīgo bibliotēku. 

Absolventu un darba devēju aptaujas. Programmas beidzēju nodarbinātība. 
2006. gada jūnijā bakalaura grādu saĦēma 36 starptautisko attiecību programmas 

studenti. Lielākā daĜa no viĦiem turpina studijas maăistra programmās dažādās 
augstskolās. Visi programmas absolventi uzskata, ka ir pietiekami konkurētspējīgi darba 
tirgū. Tas, ka gandrīz visi beidzēji studijas turpina maăistratūrā liecina par to, ka 
absolventi uzskata, ka viĦiem nepieciešamas padziĜinātas zināšanas savas karjeras 
nodrošināšanai. 

 

7. Studiju programmas akadēmiskais, vispārējais personāls. 

Akadēmiskā, vispārējā personāla skaits, tā izmaiĦas salīdzinājumā ar 
iepriekšējo gadu. Politikas zinātnes katedrā strādā 7 pasniedzēji (no viĦiem pieciem ir 
doktora grāds, divi mācās doktorantūrā) un sekretāre. Tas nozīmē, ka šobrīd uz vienu 
štata pasniedzēju Politikas zinātnes katedrā ir 50 studenti. Politikas zinātnes 
programmas studentiem 2004./2005.akad.g. kopumā nodarbību kursus pasniedza 18 
pasniedzēji, no kuriem daudzi strādā gan pētnieciskajās, gan augstākajās mācību 
iestādēs (fakultātes citās katedrās, Latvijas Universitātē), gan praktiskajā valsts 
institūciju darbā. Kopumā pasniedzējiem piemīt nepieciešamā sagatavotība atbilstoša 
līmeĦa akadēmiska rakstura darbam. 

2005./2006.akad.g. RSU Eiropas Studiju fakultātes Politikas zinātnes katedru 
vadīja Dr. hist. Ilga Kreituse. Starptautisko attiecību-Eiropas studiju programmas 
vadītājs bija Dr. pol. sc. Andris Sprūds. No katedras mācībspēkiem Starptautisko 
attiecību-Eiropas studiju programmā strādāja Dr. hist. Daina Bleiere, Mag. pol. Jānis 
Tomels, Mag. pol.sc. Veiko Spolītis, kā arī katedras laborantes Ilze Speėe un Mag. pol. 
Simona Gurbo. Salīdzinot ar iepriekšējo mācību gadu, ir notikušas skaitliskas izmaiĦas 
akadēmiskā personāla skaitliskajā sastāvā, tas ir pieaudzis par vienu pasniedzēju. 

Neraugoties uz to, ka programmā trūkst asociēto profesoru (saskaĦā ar Augstskolu 
likumu), programmas īstenošana ir atĜauta, jo programma augstskolā un vispār valstī ir 
jauna un joprojām trūkst attiecīgās zinātnes doktoru.  

Visi katedras pasniedzēji ir katedrā kā pamatdarbā strādājoši mācībspēki.  

Konkrētas ar personālu saistītas problēmas, kas ietekmē programmas kvalitāti. 
Pieaugot studentu skaitam, ir nepietiekams telpu nodrošinājums. Lai gan ir panākts 
uzlabojums nodrošinājumā ar jauniem datoriem, tomēr to skaits nav pietiekams. Lai 
tālāk attīstītu katedras personālsastāvu, RSU būtu nepieciešama sociālo zinātĦu padome, 
kurai būtu tiesības ievēlē profesoru vietās augstskolas mācībspēkus. 

Programmas vadība apzinās, ka nepieciešams uzlabot iekšējo akadēmisko kursu 
pasniegšanas kvalitāti. ĥemot vērā to, ka visi politikas zinātnes pasniedzēji ir 
koncentrēti trijās augstskolās, un, Ħemot vērā to, ka štata pasniedzēji vēl pilnībā nespēj 
pilnībā nodrošināt visu lekciju kursu nolasīšanu, programmas ietvaros esam spiesti 
pieaicināt pasniedzējus no malas. Tomēr ne vienmēr šie pasniedzēji atbilst mūsu 
programmas prasībām un tādēĜ dažkārt esam spiesti atteikties no dažu pasniedzēju 



pakalpojumiem (galvenokārt neprofila priekšmetos, piemēram, jurisprudencē un 
politiskajā ekonomikā).  

 

8. Finansēšanas avoti, programmas materiālais nodrošinājums. 
 
Studiju programmas finansēšana. Galvenais Eiropas studiju fakultātes 

finansēšanas avots ir studentu mācību maksa. Par 2004./2005.akad.g. studenti maksā Ls 
590. Šī summa ir minimāla kvalitatīvu studiju nodrošināšanai, taču pirktspēja valsti nav 
pietiekoši augsta, lai apdāvināti studenti varētu bez grūtībām apmaksāt pat šo summu.  

Auditorijas, semināru telpas, laboratorijas, kabineti: to skaita, lieluma un 
aprīkojuma atbilstība studiju programmas mērėiem un uzdevumiem. IzmaiĦas 
salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. SaskaĦā ar studentu veikto studiju kursu 
novērtējumu, Politikas zinātnes programmas studenti materiālo bāzi studijām vērtē 
apmierinoši, īpaši izdalot kā “labi” auditoriju tehnisko nodrošinājumu, taču norādot uz 
nepilnībām bibliotēkas krājumos un izdales materiālu izsniegšanas operativitātē. 
Jāatzīmē, ka vēl iepriekšējā mācību gadā pastāvējušā katedras telpu šaurība ir likvidēta, 
paplašinot katedras telpas. 

Programmas nodrošinājums ar nepieciešamo literatūru un informāciju. RSU 
ESF bibliotēka ir moderna, un tajā pieejamas vairāk nekā 1000 grāmatu sociālajās 
zinātnēs, tajā skaitā vairāk nekā 300 grāmatas par politiku un starptautiskām attiecībām. 
Bibliotēkā ir arī 101 žurnāls sociālajās zinātnēs, tajā skaitā – 32 žurnāli par politiku un 
starptautiskajām attiecībām. Katru mācību gadu bibliotēka tiek papildināta ar dažām 
iepirktām un dāvinātām grāmatām, taču kopumā šis grāmatu skaits ir neliels, salīdzinot 
ar tām vajadzībām, kādas ir sociālo zinātni studējošiem. 
 

9. Ārējie sakari. 

Saikne ar darba devējiem studiju programmas mērėu un uzdevumu izpildies 
kontekstā izpaužas studentu prakšu nodrošināšanā. Nereti tieši šādas sadarbības 
rezultātā, kad potenciālie darba devēji ir pārliecinājušies par konkrētā studenta darba 
spējām un zināšanām, studenti pēc studiju beigām iegūst darbu attiecīgajā iestādē vai 
uzĦēmumā.  

Iespēju robežās tiek īstenota sadarbība ar līdzīgām studiju programmām ārvalstīs. 
Politikas zinātnes katedras pasniedzējiem ir ilgstoša zinātniska sadarbība dažādu 
projektu īstenošanā ar Polijas ZinātĦu Akadēmijas Politisko ZinātĦu institūtu, Varšavas 
Universitāti (Polija), Turku Universitāti (Somija), Krievijas ZinātĦu Akadēmiju, 
Krievijas ZinātĦu Akadēmijas Kanādas un ASV pētniecības institūtu un citām 
zinātniskajām institūcijām ārzemēs.  

Starptautisko attiecību-Eiropas studiju programmas studējošo vidū 2004./2005. 
akad.g. bija 3 studenti, kuri studēja Polijā ERASMUS apmaiĦas programmas ietvaros. 

Starptautisko attiecību-Eiropas studiju programmas studējošo skaitā nav ārvalstu 
studējošo. 

 
Studiju programmas vadītājs    ......Veiko Spolītis.......... 

 

Pielikumi: 
 

                                         1. Studiju plāns par iepriekšējo akadēmisko gadu. 
                                              2.Aizstāvēto bakalaura darbu saraksts.                  



SASKAĥOTS       APSTIPRINĀTS 
RSU Dekānu padomes      RSU Senāta 
2007.gada 10.septembra sēdē     2007.gada 25.septembra sēdē 
Protokols Nr. 2       Protokols Nr. 1-2/25.09.07 
 
 
 
 
 
 

Rīgas StradiĦa universitāte 

Eiropas studiju fakultāte 
Politikas zinātnes katedra 

 
 
 
 
 

Bakalaura studiju programmas 

“Starptautiskās attiecības-Eiropas studijas” 

pašnovērtējums par 2006./2007. akadēmisko gadu 
 
         
 
 
 
 
 
Dzirciema iela 16, Rīga, LV-1007 
Tālrunis: +371 7 409 161, e-pasts: EIIPZ@rsu.lv 
Programmas vadītājs: Mg. pol.sc. Veiko Spolītis 
Katedras vadītāja: asoc. prof., Dr. hist. Ilga Kreituse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rīga, 2007. gada septembris 
 
 
 
 
 



1. Starptautisko attiecību-Eiropas studiju programmas mērėi un 
uzdevumi. 

 
Eiropas studiju fakultātes bakalaura programmas Starptautisko attiecību-Eiropas 

studiju programmas mērėis ir gatavot bakalaura līmenim atbilstošus, izglītotus valsts un 
pašvaldību iestāžu darbiniekus, kuru zināšanas atbilst Eiropas Savienībā pastāvošajiem 
kritērijiem, kuri ir apguvuši politikas zinātnes un starptautisko attiecību pamatus, kā arī 
ir sagatavoti tālākām studijām maăistratūrā. 

Starptautisko attiecību-Eiropas studiju programmas uzdevumi ir: 

• Sniegt studentiem vispusīgas zināšanas par starptautiskajiem procesiem Latvijā un 
pasaulē, par vēstures, ekonomikas un citu zinātĦu lomu un nozīmi politikas teorijas 
attīstībā Latvijā un citās valstīs, spēju empīriskajiem politiskajiem procesiem un 
norisēm pieiet analītiski un mūsdienīgi, kā arī veidot studentos politikas analīzes 
prasmes un iemaĦas, nodrošināt iespēju iegūt augsti kvalificētu un konkurētspējīgu 
izglītību politikas zinātnes bakalaura programmā; 

• Nodrošināt iespēju specializēties un padziĜināti pētīt kādu starptautisko attiecību 
zinātnes virzienu;  

• Iemācīt veikt patstāvīgus pētījumus, strādāt komandā, sagatavot pētījumu atskaites, 
rakstus presē par pētījumu rezultātiem;  

• Pilnīgot studentu iemaĦas adekvātu politisko procesu un parādību pētniecības 
metožu izvēlē; 

• Stimulēt studentu motivāciju patstāvīgu pētījumu veikšanā un pētījumu rezultātu 
izmantošanu praksē; 

• Sagatavot studentus darbam starptautiskajās un valsts pārvaldes institūcijās – 
likumdevējvaras un izpildvaras struktūrās, darbam citās politiskajās institūcijās: 
partijās, pašvaldībās, kā arī medijos un pētnieciskajās firmās un fondos, kā arī 
nevalstiskajās organizācijās. 

2. Starptautisko attiecību-Eiropas studiju programmas struktūra. 
 
Studiju programmā nav notikušas kvantitatīvas izmaiĦas attiecīgajās 

programmas sadaĜās. 

Programmas pamata priekšmeti aptver politikas un starptautisko attiecību 
teoriju, pētnieciskās metodes un Eiropas studijas. Bez tam studentiem ir iespēja 
iepazīties ar starptautisko politisko ekonomiku, drošības studijām, ārpolitikas analīzi, 
globalizācijas jautājumiem u. c. Ārpus tā studentiem tiek regulāri (janvāra un maija 
mēnesī) piedāvāti izvēles kursi, kuru laikā iespējams semināru tipa nodarbībās 
padziĜināti apgūt atsevišėus politikas zinātnes aspektus ārvalstu docētāju un profesoru 
vadībā, par piedalīšanos kuros iespējams iegūt zināmu kredītpunktu skaitu (divus par 
kursu). Šādos izvēles kursos iespējams mācīties dažādu fakultātes specialitāšu 
studentiem. Bez tam studentiem vieslekcijas regulāri (divas katrā semestrī, 14 visā 
studiju programmā) sniedz Latvijas valsts ierēdĦi vai sabiedrībā zināmas personas, 
dažādu Saeimā pārstāvēto politisko spēku pārstāvji, ārzemju zinātnieki un politiėi (tajā 
skaitā profesores Chuo HueivaĦas lekciju par mūsdienu Taivānas politisko situāciju 
(Taivāna), Ege Universitātes Izmirā (Turcija) profesora Erdogana Tosuna lekciju par 
Turcijas virzību uz ES, Džordžtaunas universitātes profesora Dr. Zahida Burkhari 
lekciju par musulmaĦu integrāciju ASV sabiedrībā, Mjanmas opozīcijas pārstāvju 
lekciju par politisko situāciju Mjanmā, Latvijas vēstnieka BeĜăijas Karalistē Raimonda 
Jansona lekciju par BeĜăijas politikas modernajiem izaicinājumiem un visbeidzot Jean 
Monnet viesprofesora Baltijas valstīs Dr. Čārlza Vūlfsona lekciju par nodarbinātības 



problēmām Baltijas valstīs. Šo vieslekciju apmeklētība tiek stimulēta ar nepieciešamību 
rakstīt kopsavilkumu par dzirdēto tajā. Atzīme par kopsavilkumu tiek Ħemta vērā, 
veidojot studenta sekmju akumulējošo atzīmi t. s. garajā kursā.  

 

 
ěoti būtiskas sekmīgai apmācības kursa iziešanai ir svešvalodu zināšanas un 

zināšanas informātikā. 1. studiju gadā studenti īpašā mācību kursā būtiski papildina 
savas zināšanas angĜu valodā, apgūstot specialitātei nepieciešamo terminoloăiju, 
latviešu valodā, kā arī nostiprina savas iemaĦas darbā ar datoru. Pēc šiem kursiem 
studenti spēj ne vien lasīt speciālo literatūru angĜu valodā, bet arī brīvi izmantot datoru 
elektroniskai saziĦai un rakstu darbiem. Visi studentu patstāvīgie darbi ir noformējami 
datorsalikumā. Arī saziĦa starp mācībspēkiem un studentiem iespējama ar elektroniskā 
pasta starpniecību. 2. un 3. studiju gadā studenti apgūst arī vācu un vēl trešo svešvalodu, 
kas būtiski Ĝauj paplašināt viĦu spēju orientēties zinātniskajā literatūrā, paaugstina 
profesionālo līmeni nākamajā specialitātē un ievērojami paplašina viĦu redzesloku 
kopumā. Zināmus sarežăījumus rada studentu dažādais sagatavotības līmenis 
svešvalodās, latviešu valodā (pat pēc kursa iziešanas daĜai studentu saglabājas noteiktas 
problēmas ar pareizrakstību) un informātikā (tomēr studentu skaitam bez 
priekšzināšanām informātikā ir noteikta tendence samazināties). 

 

Studiju procesā (pēc 3. studiju gada) studentiem ir iespēja nostiprināt iegūtās 
teorētiskās zināšanas un apgūt noteiktas prasmes un iemaĦas mācību praksē – 
internatūrā. Tā tiek organizēta atbilstoši mācību programmai dažādās valsts un 
pašvaldību iestādēs pēc savstarpējas vienošanās ar to vadību. Praksē students izpilda 
iestādes vai organizācijas vadības viĦam dotos uzdevumus, aizpilda prakses 
dienasgrāmatu, gatavo attiecīgu dokumentāciju un raksta atskaiti par praksi. Prakses 
vērtējumu dod attiecīgās institūcijas vai organizācijas pārstāvis, bet ieskaiti par praksi – 
īpaši izveidota komisija. 

3. Studiju programmas realizācija. 

Izmantotās studiju formas. Starptautisko attiecību-Eiropas studiju programmas 
paredzēta 4 gadu pilna laika studējošajiem dienas nodaĜā un tā ir sagatavota, ievērojot 
mācību priekšmetu pēctecību, patstāvīgā darba nozīmi, zināšanu un prasmju vērtēšanā 
ieviestu sistemātiskumu. Starptautisko attiecību-Eiropas studiju programmā uzsvars tiek 
likts uz zināšanu ieguvi, kas tiek realizēta arī ar kursa darbu, bakalaura darbu, praktisko 
nodarbību un mācību prakšu starpniecību. Mācību process programmā ir organizēts pēc 
moduĜu principa līdzīgi kā daudzās Skandināvijas un Lielbritānijas augstskolās. 

Tas nozīmē, ka studenti vienlaicīgi apgūst tikai divus profilējošos mācību 
priekšmetus, kuros tiek kārtoti eksāmeni un iegūti kredītpunkti, un viens neprofilējošais 
priekšmets, kurā jāiegūst tikai ieskaite un, kas kredītpunktus nedod (informātika). 
Semestrī students apgūst kopumā četrus obligātos kursus. Viens no kursiem ilgst 12 
nedēĜas, pārējie trīs – katrs piecas nedēĜas. Katra akadēmiskā kursa ietvaros studentiem 
ir jāizlasa un jāizvērtē ne mazāk kā 800–1000 lappušu zinātniska teksta. Kursa 
noslēgumā katram studentam ir jākārto rakstisks eksāmens un jāiesniedz individuāls 
pētnieciskais darbs - referāts, kurā tiek demonstrētas kursā apgūtās zināšanas, kā arī 
spēja saistīt tās ar agrāk gūtajām prasmēm, iemaĦām un zināšanām. Katrā kursā ir 8 
obligātās semināra nodarbības, kurās studentu zināšanas tiek testētas, bet galvenais 
uzsvars tiek likts uz studentu prasmi paust savu argumentētu, patstāvīgu viedokli un 
prasmi to publiski aizstāvēt. 

Katram akadēmiskajam kursam tiek izstrādāts detalizēts kursa apraksts, kurā 
sniegta sīka informācija par nodarbību tematiem, pasniedzēja prasībām, obligāto 



literatūru, sankcijām uzdevumu neizpildīšanas gadījumā. Šādas informācijas pieejamība 
Ĝauj studentiem pilnvērtīgāk plānot savu laiku un izprast katra lekciju kursa ievirzi un 
tajā izvirzītajām prasībām. Minētais nosacījums Ĝauj būtiski veicināt pasniedzēju un 
studentu savstarpējo kontaktu. To sekmē arī regulāra patstāvīgo un pētniecisko darbu 
izvērtēšana un apspriešana ar studentiem – to autoriem, kursa darbu recenzēšana un 
publiska aizstāvēšana, konsultācijas, kā arī studentu aptaujas par mācību priekšmeta 
pasniegšanas kvalitāti un nodarbību norisi. 

Par vienu moduli (80 stundas, no tām 20 – 24 kontaktstundas un 58 – 60 
patstāvīgā darba stundas) students 1. un 2.studiju gadā saĦem 4 kredītpunktus (A kursi). 
Par vienu moduli B kategorijas kursos studenti saĦem 3 vai 4 kredītpunktus (3. studiju 
gadā – 3 kredītpunktus, jo studenti daĜu laika velta kursa darba izstrādei, tādējādi 
saglabājas kopējā slodze). Par vienu moduli C tipa kursos studenti saĦem 1 
kredītpunktu.  

Par galveno moduĜu mācību sistēmas priekšrocību jāatzīmē eksāmenus katra 
moduĜa beigās. Sesijas mācību pusgada beigās ir neefektīvs zināšanu pārbaudes veids, 
jo studenti mācās tikai divas reizes mācību gadā. Mācoties pēc moduĜu sistēmas tāda 
situācija nav iespējama, jo studentiem ir jāmācās visu laiku. Bez tam studenti ātri pierod 
sistemātiski kārtot eksāmenus. Tas novērš lielo stresu, kas rodas sesiju laikā. Mācoties 
pēc moduĜu sistēmas, katram apgūstamajam kursam var veltīt pilnīgu uzmanību un tas 
tiek apgūts intensīvi. Šāda sistēma nodrošina mācību vielas pilnīgāku un kvalitatīvāku 
apguvi. 

ModuĜu mācību sistēma tiek uzskatīta par efektīvu arī tāpēc, ka ir skaidra mācību 
vielas apguves struktūra un izvirzītās prasības (kursu aprakstus studenti saĦem kursa 
sākumā), tas pieradina studentus mācīties sistemātiski uz katru nodarbību. Līdz ar to 
mācību process norit vienmērīgi, nevis lēcienveidīgi. Sistemātiski mācoties, viĦi pierod 
pie disciplīnas apgūt visu pakāpeniski un pēc kārtas, bez tam jaunās vielas apguve lielā 
mērā notiek patstāvīgi. 

Kā svarīgu plusu jāatzīmē iespēju ātri apgūt mācību vielu, tādējādi kursi netiek 
bezjēdzīgi izstiepti, apgūstamā viela ir koncentrēta un to ir iespējams viegli savstarpēji 
sasaistīt. Katru sesto nedēĜu ir iespējams sākt jaunu vielu, tas nodrošina pastāvīgu 
studenta ieinteresētību apgūstamajā priekšmetā un nepadara mācību procesu par rutīnu. 
Bez tam moduĜu sistēma kā likums ir nepieciešama ārzemju pasniedzēju piesaistīšanai, 
jo ārzemju pasniedzējus ir iespējams piesaistīt uz īsu laiku (2–5 nedēĜām). 

Kā moduĜu sistēmas trūkumus jāatzīmē mācību procesa lielo intensitāti un laika 
trūkumu. Dažkārt studenti mācību kursa novērtējumā min, ka atsevišėu kursu apguvei 
viens modulis ir par īsu, ne viss tiek apgūts pilnībā, kaut kas tiek sasteigts. Kā mīnuss 
tiek minēts arī tas, ka liels materiāla daudzums ir jāapgūst īsā laika periodā. Vairākkārt 
kursu novērtējumos tiek minēts, ka neapmeklēšanas gadījumā, piemēram, slimošanas 
dēĜ, ir grūti atgūt nokavēto. 

 
Attiecība starp kontaktnodarbībām un studentu patstāvīgo darbu. 

Kontaktnodarbības (lekcijas, semināri un 5 konsultācijas 45 minūšu garumā) studentiem 
80 stundas garajā A tipa kursā aptver 27 stundas (33,7% no kursā paredzētā laika), 
pārējā laikā studenti strādā patstāvīgi. Tādējādi uzsvars apmācības procesā tiek likts uz 
studentu patstāvīgo un pētniecisko darbu, kas ne vien nostiprina iegūtās zināšanas, bet 
arī veicina daudzu nozīmīgu prasmju un iemaĦu veidošanos. 

 
Studiju plāns. Studijas Starptautisko attiecību-Eiropas studiju programmā notiek 

četru gadu garumā (8 semestri) tikai dienas nodaĜā. Mācību laikā studentiem jānokārto 
28 eksāmeni, jāsaĦem ieskaites par vienu praksi, jāaizstāv divi kursa darbi 2. un 3. 



studiju gadā, jāsaĦem ieskaites un jānokārto eksāmeni latviešu valodā, svešvalodās un 
informātikā, jāuzraksta un veiksmīgi jāaizstāv bakalaura darbs, kopā iegūstot vismaz 
140 kredītpunktus. Studiju plāns atbilst studiju programmas mērėiem un uzdevumiem. 

 
Pāreja uz 3. gadīgo programmu. Šajā mācību gadā BoloĦas procesa ietvaros 

Starptautisko attiecību-Eiropas studiju programma ir pārgājusi uz 3. gadīgu bakalaura 
apmācību programmu. Šādi, sekojot Eiropas Savienības un lielāko Latvijas universitāšu 
sociālo studiju fakultāšu praksei, tiek uzsvērta studiju programmu loăiska pāreja 3+2 
formātā. Tādejādi, mēs 3. programmas beidzējus iedrošinām turpināt studijas mūsu 
maăistra studiju programmā. Kredītpunktu piešėiršana 3. programmā A, B un C kursos 
saglabājas iepriekšējā, vienīgi 3. gadīgās programmas kopējais kredītpunktu skaits ir 
samazināts no 140 un 120. Šādi pēdējiem 4. gadīgās programmas studentiem studijas 
būtu jābeidz 2009/2010. mācību gadā. Tāpēc, turpmākie trīs gadi Eiropas studiju 
fakultātē būs ar pārejas laika pieskaĦu, jo reizē būs jāstrādā kā ar 4. gadīgās, tā arī ar 3. 
gadīgās programmas studentiem. 

 
 

4. Ar studiju programmu saistītā pētnieciskā darbība. 

 Akadēmiskā personāla pētnieciskais darbs. Pētnieciskā un studiju darba 
mijiedarbība. Visi akadēmiskā personāla locekĜi regulāri piedalās zinātniskos 
pētījumos dažādās zinātnes nozarēs. ViĦu zinātniskajās aktivitātēs ietilpst dalība 
konferencēs un semināros kā RSU, tā arī Latvijā un dažādās pasaules valstīs, zinātnisku 
rakstu publicēšana Latvijā un ārzemēs (arī starptautiski citējamos izdevumos), interviju 
sniegšana un komentāri par politiskām norisēm un procesiem Latvijā un Eiropā masu 
medijos. Katedras vadītāja Dr. hist. I. Kreituse un doc. D. Bleiere nodarbojas ar 
zinātniski pētniecisko darbu Valsts prezidentes Vēstures komisijas ietvaros. Katedras 
pasniedzēji iesaistās arī aktuālo politikas jautājumu komentāros un diskusijās Latvijas 
plašsaziĦas līdzekĜos. Visi pasniedzēji pārzin angĜu valodu, kura viĦiem galēji 
nepieciešama darbā Eiropas studiju fakultātē. No septiĦiem štata pasniedzējiem pieciem 
ir doktora grāds un trīs mācās doktorantūrā, līdz ar to manāmi uzlabojot katedras 
pasniedzēju zinātnisko kvalifikāciju.  

Štata pasniedzēji regulāri veic zinātnisko darbu dažādās politikas un ar to saistītās 
jomās. Jomas, kuras strādā Politikas zinātnes katedras štata pasniedzēji: 

• Integrācijas ES ietekme uz demokrātijas konsolidāciju un valsts kapacitāti Latvijā 
(Dr. Ilga Kreituse, Mag. pol. sc. Veiko Spolītis); 

• CeĜš no totalitārisma uz demokrātiju: Latvijas pieredze (Dr. Ilga Kreituse); 
• Austrum un Centrālās Eiropas valstu attīstība (Dr. Daina Bleiere, Mag.pol.sc. Veiko 

Spolītis); 
• Krievijas ārpolitiskie virzieni un ES Jaunā KaimiĦu politika (Dr. Andris Sprūds); 
• Globalizācija un Eiropas Savienības un LatīĦamerikas valstu attiecības (Mag. oec. 

Jānis BērziĦš) 
• Politiskās partijas (Mag. pol. Jānis Tomels). 
 

Pētnieciskais darbs ir lielā mērā saistīts arī ar studiju darbu. Publikācijas un 
ziĦojumi konferencēs un semināros ir tieši saistīti ar programmā nodarbināto 
pasniedzēju studiju darbu – lekcijām programmas ietvaros. 

 

Studējošo iesaistīšana pētnieciskajā darbā. Kursa, bakalaura, maăistra darbu 
tēmu atbilstība programmas saturam (pielikumā – aizstāvēto kvalifikācijas, bakalaura 
darbu saraksts). 



Viens no augstskolas akadēmiskās dzīves rādītājiem ir tas, cik lielā mērā studenti 
iesaistās dažādās aktivitātēs - gan akadēmiskās, gan sabiedriskās dzīves aktivitātēs - 
ārpus tiešajām studijām. Daudzi studenti iesaistās aktivitātēs, ko organizē Eiropas 
informācijas centrs, LATO, studenti piedalās dažādās zinātniskās konferencēs un 
semināros – Latvijas ZinātĦu akadēmijas, Augstskolu debašu centra rīkotajos 
pasākumos, kā organizatori dažādiem jauniešu semināriem par sabiedrības integrācijas 
un korupcijas jautājumiem, cilvēktiesību jautājumiem, līdzdarbojas Eiropas nedēĜas 
organizēšanā, kā dažādu forumu dalībnieki. Daudzi studenti piedalījās pašvaldību 
vēlēšanās, veicot vēlētāju aptauju. 

Programmas ietvaros tiek stingri sekots, lai studentu kursa un bakalaura darbi 
atbilstu programmas saturam.  

 

5. Vērtēšanas sistēma. 

 Izmantotās studiju vērtēšanas un izvērtēšanas metodes, to apraksts, izvēles 
pamatojums un analīze. Studentu darbs mācību procesā tiek novērtēts desmit ballu 
atzīmju sistēmā, kas Ĝauj to veikt iespēju robežās maksimāli objektīvi, precīzi un 
studentam saprotami. Eiropas studiju fakultātē visās programmās studentu darbs tiek 
vērtēts ar akumulējošās atzīmes palīdzību. Lai studiju norise, kā arī vērtēšana 
Starptautisko attiecību- Eiropas studiju programmā notiktu pēc vienotiem principiem, ar 
ārštata pasniedzējiem pirms kursa norises notiek pārrunas, informējot par kursa un 
vērtēšanas principiem. 

 

Novērtēšanas biežums. Izvēles pamatojums.  

Sakarā ar fakultātes mācību procesā ieviesto moduĜu sistēmu un tā ietvaros 
paredzēto studentu pienākumu pastāvīgi, uz katru nodarbību, sagatavot kopsavilkumu 
par izlasīto literatūru vai eseju par pasniedzēja noteiktam tēmām, kā arī pasniedzēja 
pienākumu katru šādu rakstveida darbu novērtēt ar atzīmi, kuru kopsumma akadēmiskā 
kursa nobeigumā sastādīs noteiktu, ievērojamu procentu no kopējās (akumulējošās) 
atzīmes, studentu darbs tiek vērtēts nepārtraukti un pastāvīgi. Arī studentu aktivitāte 
semināros, kursa darba un bakalaura darba izstrāde tiek novērtēta ar atzīmi. Cik 
procentu no akumulējošās atzīmes sastāda atzīme par katru atsevišėu mācību procesa 
posmu, tiek noteikts katrā kursa aprakstā atsevišėi. Tādējādi tiek veicināta studentu 
motivācija strādāt, pastāvīgi atgādinot tiem nepieciešamību savlaicīgi apgūt uzdoto 
vielu. Galīgā atzīme veidojas no visiem studenta veiktajiem darbiem katra akadēmiskā 
priekšmeta laikā. Šāda metode mazina nejaušību lomu gala vērtējuma izstrādē, kā arī 
veicina studentu regulāru un sistemātisku darbu. SaĦemot atzīmi, kura ir zemāka par 4, 
vai nu eksāmens ir jākārto vēlreiz vai arī mācību priekšmets jāapgūst vēlreiz par papildu 
samaksu, kopā ar iepriekšēja kursa studentiem un saskaĦā ar Instrukciju par studijām 
RSU. No otras puses, atkārtojamo kursu skaits nedrīkst pārsniegt vienu priekšmetu 
mācību gada laikā.  

 

6. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidē. 

Studējošo aptauju rezultāti un analīze.  

Politikas zinātnes katedras studenti pastāvīgi un aktīvi piedalās mācību procesa 
pilnveidošanā. Tas notiek, regulāri katra akadēmiskā kursa (moduĜa) nobeigumā starp 
studentiem izdarot anonīmu aptauju par minēto kursu un pasniedzēju, viĦa darba 
metodēm un efektivitāti, varbūtējiem trūkumiem, kursa saturu, nepieciešamību uzlabot 



mācību kursa saturu. Studentu kritiskās piezīmes Ħem vērā gan mācību kursu 
pasniedzēji, gan katedras vadība. Piemēram, pēc studentu kritiskajām piezīmēm tika 
nomainīti atsevišėu kursu pasniedzēji. Studentu kritiskās atziĦas tiek uzklausītas arī 
grupu un kursu sapulcēs, ko rīko katedras vadība.  

Katra lekciju kursa beigās studenti aizpilda anketas ar attiecīgā kursa 
novērtējumu, kurā sniedz savu viedokli par kursa saturu, tā pasniegšanu, dod 
novērtējumu pasniedzējam un tehniskajam aprīkojumam. Kopumā studenti pozitīvi 
novērtē pasniedzējus, viĦu pasniegšanas veidu, zināšanas un atbildes uz jautājumiem. 
Vairums studentu, atbildot uz jautājumu par kursu uzsvēra to, ka kurss viĦiem ir paticis, 
ir apgūta lielākā tā daĜa un, ka tas studiju darbam ir liecies svarīgs. Tomēr dažkārt tiek 
uzsvērts, ka lekciju kurss bijis par īsu, lai aptvertu visu aplūkojamo tēmu, kā arī par 
sarežăītu. Vide un nodrošinājums ar mācību materiāliem tiek vērtēts pretrunīgi.  

SaskaĦā ar 2006./2007. akad. g. veikto anketēšanu, 48, 9% studentu ir pilnīgi 
apmierināti ar izvēlēto augstskolu, bet 51, 1% ir apmierināti daĜēji. Attiecībā uz studiju 
programmu šie skaitĜi ir 55, 7% (pilnīgi), 39, 1,% (daĜēji). Vairums šo programmu 
izvēlējās šo ar politiskas zinātni vēlas saistīts savu nākotnes profesiju (68, 7%), tas 
nozīmē, ka studenti ir labi motivēti. Gandrīz puse aptaujāto uzskata, ka augstskolā 
iegūtās zināšanas drīzāk noderēs izvēlētajā specialitātē, bet 30% par to ir pārliecināti 
pilnībā. Apmēram trešā daĜa izsaka gatavību turpināt studijas maăistra programmā ESF. 
Studentu lielākā daĜa (ap 80%) pozitīvi vērtē lekcijas, vieslekcijas un seminārus, 
nedaudz zemāks novērtējums ir konsultācijām, kursa darbiem un praksei. kopumā 
atbalstu modulārajai sistēmai izsaka vairāk nekā 90% anketēto. Negatīvi studenti vērtē 
iespējas piekĜūt tīmeklim, izdales materiālu nodrošinājumu un mācību materiālu 
nodrošinājumu. Tas ir saistīts ar atsevišėām kavēšanām mācību materiālu kopēšanas 
procesā, kā arī ar nepilnīgo bibliotēku. 

Absolventu un darba devēju aptaujas. Programmas beidzēju nodarbinātība. 
2007. gada jūnijā bakalaura grādu saĦēma 64 starptautisko attiecību programmas 

studenti. Lielākā daĜa no viĦiem turpina studijas maăistra programmās dažādās 
augstskolās, un 17 mūsu programmas beidzēji turpina studijas mūsu maăistratūrā. Visi 
programmas absolventi uzskata, ka ir pietiekami konkurētspējīgi darba tirgū. Tas, ka 
gandrīz visi beidzēji studijas turpina maăistratūrā liecina par to, ka absolventi uzskata, 
ka viĦiem nepieciešamas padziĜinātas zināšanas savas karjeras nodrošināšanai. 

 

7. Studiju programmas akadēmiskais, vispārējais personāls. 

Akadēmiskā, vispārējā personāla skaits, tā izmaiĦas salīdzinājumā ar 
iepriekšējo gadu. Politikas zinātnes katedrā strādā 8 mācībspēki (no viĦiem pieciem ir 
doktora grāds, trīs mācās doktorantūrā) un sekretāre. Tas nozīmē, ka šobrīd uz vienu 
štata pasniedzēju Politikas zinātnes katedrā ir 44 studenti. Politikas zinātnes 
programmas studentiem 2006./2007.akad.g. kopumā nodarbību kursus pasniedza 18 
pasniedzēji, no kuriem daudzi strādā gan pētnieciskajās, gan augstākajās mācību 
iestādēs (fakultātes citās katedrās, Latvijas Universitātē), gan praktiskajā valsts 
institūciju darbā. Kopumā mācībspēkiem piemīt nepieciešamā sagatavotība atbilstoša 
līmeĦa akadēmiska rakstura darbam. Šajā mācību gadā katedras mācībspēki Dr. Andris 
Sprūds un Veiko Spolītis piedalījās arī ERASMUS mācībspēku mobilitātes programmā 
un lasīja lekciju kursus National Louis universitātē Nowy Sazc (Polija) un Tallinas 
universitātē. 

2006./2007.akad.g. RSU Eiropas Studiju fakultātes Politikas zinātnes katedru 
vadīja Dr. hist. Ilga Kreituse. Starptautisko attiecību-Eiropas studiju programmas 
vadītājs bija Mag. scie. Pol/Mag. hist. Veiko Spolītis. No katedras mācībspēkiem 



Starptautisko attiecību-Eiropas studiju programmā strādāja Dr. hist. Daina Bleiere, Mag. 
pol. Jānis Tomels, Dr. Phil. Andris Sprūds, Mag. oec. Jānis BērziĦš, kā arī katedras 
laborantes Ilze Speėe un Inese Kentusa. Salīdzinot ar iepriekšējo mācību gadu, ir 
notikušas skaitliskas izmaiĦas akadēmiskā personāla skaitliskajā sastāvā, tas ir 
pieaudzis par vienu pasniedzēju. 

Neraugoties uz to, ka programmā trūkst asociēto profesoru (saskaĦā ar Augstskolu 
likumu), programmas īstenošana ir atĜauta, jo programma augstskolā un vispār valstī ir 
jauna un joprojām trūkst attiecīgās zinātnes doktoru.  

Visi katedras pasniedzēji ir katedrā kā pamatdarbā strādājoši mācībspēki.  

Konkrētas ar personālu saistītas problēmas, kas ietekmē programmas kvalitāti. 
Pieaugot studentu skaitam, ir nepietiekams telpu nodrošinājums. Lai gan ir panākts 
uzlabojums nodrošinājumā ar jauniem datoriem, tomēr to skaits nav pietiekams. Lai 
tālāk attīstītu katedras personālsastāvu, RSU būtu nepieciešama sociālo zinātĦu padome, 
kurai būtu tiesības ievēlē profesoru vietās augstskolas mācībspēkus. 

Programmas vadība apzinās, ka nepieciešams uzlabot iekšējo akadēmisko kursu 
pasniegšanas kvalitāti. ĥemot vērā to, ka visi politikas zinātnes pasniedzēji ir 
koncentrēti trijās augstskolās, un, Ħemot vērā to, ka štata pasniedzēji vēl pilnībā nespēj 
pilnībā nodrošināt visu lekciju kursu nolasīšanu, programmas ietvaros esam spiesti 
pieaicināt pasniedzējus no malas. Tomēr ne vienmēr šie pasniedzēji atbilst mūsu 
programmas prasībām un tādēĜ dažkārt esam spiesti atteikties no dažu pasniedzēju 
pakalpojumiem (galvenokārt neprofila priekšmetos, piemēram, jurisprudencē un 
politiskajā ekonomikā).  

 

8. Finansēšanas avoti, programmas materiālais nodrošinājums. 
 
Studiju programmas finansēšana. Galvenais Eiropas studiju fakultātes 

finansēšanas avots ir studentu mācību maksa. Par 2006./2007.akad.g. studenti maksā Ls 
881. Šī summa ir minimāla kvalitatīvu studiju nodrošināšanai, taču pirktspēja valsti nav 
pietiekoši augsta, lai apdāvināti studenti varētu bez grūtībām apmaksāt pat šo summu.  

Auditorijas, semināru telpas, laboratorijas, kabineti: to skaita, lieluma un 
aprīkojuma atbilstība studiju programmas mērėiem un uzdevumiem. IzmaiĦas 
salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. SaskaĦā ar studentu veikto studiju kursu 
novērtējumu, Politikas zinātnes programmas studenti materiālo bāzi studijām vērtē 
apmierinoši, īpaši izdalot kā “labi” auditoriju tehnisko nodrošinājumu, taču norādot uz 
nepilnībām bibliotēkas krājumos un izdales materiālu izsniegšanas operativitātē. 
Jāatzīmē, ka vēl iepriekšējā mācību gadā pastāvējušā katedras telpu šaurība ir likvidēta, 
paplašinot katedras telpas. 

Programmas nodrošinājums ar nepieciešamo literatūru un informāciju. RSU 
ESF bibliotēka ir moderna, un tajā pieejamas vairāk nekā 1000 grāmatu sociālajās 
zinātnēs, tajā skaitā vairāk nekā 300 grāmatas par politiku un starptautiskām attiecībām. 
Bibliotēkā ir arī 101 žurnāls sociālajās zinātnēs, tajā skaitā – 32 žurnāli par politiku un 
starptautiskajām attiecībām. Katru mācību gadu bibliotēka tiek papildināta ar dažām 
iepirktām un dāvinātām grāmatām, taču kopumā šis grāmatu skaits ir neliels, salīdzinot 
ar tām vajadzībām, kādas ir sociālo zinātni studējošiem. 
 

9. Ārējie sakari. 

Saikne ar darba devējiem studiju programmas mērėu un uzdevumu izpildies 
kontekstā izpaužas studentu prakšu nodrošināšanā. Nereti tieši šādas sadarbības 
rezultātā, kad potenciālie darba devēji ir pārliecinājušies par konkrētā studenta darba 



spējām un zināšanām, studenti pēc studiju beigām iegūst darbu attiecīgajā iestādē vai 
uzĦēmumā.  

Iespēju robežās tiek īstenota sadarbība ar līdzīgām studiju programmām ārvalstīs. 
Politikas zinātnes katedras pasniedzējiem ir ilgstoša zinātniska sadarbība dažādu 
projektu īstenošanā ar Polijas ZinātĦu Akadēmijas Politisko ZinātĦu institūtu, Varšavas 
Universitāti (Polija), Tallinas Universitāti, Turku Universitāti (Somija), Krievijas 
ZinātĦu Akadēmiju, Krievijas ZinātĦu Akadēmijas Kanādas un ASV pētniecības 
institūtu un citām zinātniskajām institūcijām ārzemēs.  

Starptautisko attiecību-Eiropas studiju programmas studējošo vidū 2006./2007. 
akad.g. bija 10 studenti, kuri studēja Polijā, Norvēăijā, Turciā un Vācijā ERASMUS 
apmaiĦas programmas ietvaros. 

Starptautisko attiecību-Eiropas studiju programmas studējošo skaitā nav ārvalstu 
studējošo, bet katru gadu ERASMUS programmas ietvaros vienu semestri pie mums 
ierodas ERASMUS apmaiĦas studenti. 2006/2007. mācību gada rudens semestrī EIIPZ 
katedrā lekcijas apmeklēja un kredītpunktus ieguva 9 ERASMUS apmaiĦas studenti no 
Nīderlandes, Vācijas un Turcijas.  

 
Studiju programmas vadītājs    ......Veiko Spolītis.......... 

 

Pielikumi: 
 

                                         1. Studiju plāns par iepriekšējo akadēmisko gadu. 
                                              2.Aizstāvēto bakalaura darbu saraksts.                  



Kopsavilkums par bakalaura studiju programmas 

“Starptautiskās attiecības-Eiropas studijas” 

pašnovērtējumu par 2007./2008. akadēmisko gadu 

 

 
2008. gada jūnijā bakalaura grādu saĦēma 35 starptautisko attiecību programmas 

studenti. Lielākā daĜa no viĦiem turpina studijas maăistra programmās dažādās 
Latvijas un Eiropas augstskolās, bet 13 mūsu programmas beidzēji turpina studijas 
Eiropas studiju fakultātes (ESF) Starptautisko attiecību Eiropas studiju (SAE) 
programmas maăistratūrā. Šādi ceram, ka labākie SAE maăistratūras sagatavotie 
beidzēji turpinās ESF veidotajā doktorantūrā, un nodrošinās akadēmiskā personāla 
turpmāku atjaunošanos fakultātes ietvaros. Studiju programmas finansēšana notiek 
par studentu pašu līdzekĜiem, un galvenais ESF finansēšanas avots ir studentu mācību 
maksa. Par 2007./2008.akad.g. studenti maksāja Ls 890. 

Akadēmiskais personāls uzlabojas gadu no gada, un 2007/2008. akadēmiskajā 
gadā savu devumu SAE programmas darbā sniedza arī trīs jauni doktoranti. ViĦi 
veiksmīgi piedalījās ne tikai atsevišėu kursu lasīšanā, bet arī noslēguma un kursa 
darbu vadīšanā. Akadēmiskais personāls turpina sadarbību ERASMUS programmas 
ietvaros. Šādi Dr. Andris Sprūds un Veiko Spolītis lasīja lekcijas National Louis 
universitātē Novisončā, Tallinas un Ege (Izmira, Turcija) universitātēs. ERASMUS 
programmas ietvaros turpinās arī studentu mobilitāte. 2007/2008. akadēmiskajā gadā 
ESF lekcijas klausījās 5 studenti no Vācijas, Turcijas, Francijas un Lietuvas. Arī 15 
SAE programmas studenti apguva zināšanas Eiropas Savienības, Norvēăijas un 
Turcijas augstskolās 2007/2008. akadēmiskajā gadā. 

ESF turpinās vieslekciju tradīcija, kuras studentiem regulāri sniedz Latvijas 
valsts ierēdĦi vai sabiedrībā zināmas personas, dažādu Saeimā pārstāvēto politisko 
spēku pārstāvji, ārzemju mācībspēki un politiėi. 2007/2008. akadēmiskajā gadā RSU 
ESF studentiem ar vieslekcijām uzstājās profesors Ejals Zissers (Eyal Zisser) no 
Telavivas Universitātes, ASV vēstniecības pārstāvis Džeims Filipss (James A. 
Philipps), Eiropas Parlamenta deputāte Inese Vaidere, Melburnas KatoĜu Universitātes 
profesors Prof. Jānis OzoliĦš, NATO personāldaĜas pārstāve Katrina Heta (Hett), LR 
Ekonomikas Ministrs Kaspars Gerhards un ekonomistu diskusijā pirms notiekošajiem 
2008.g. vasaras referendumiem arī Valdis Dombrovskis (JL-EP), Egīls Baldzēns 
(LBAS) un Gatis Kokins (SCP). ERASMUS programmas ietvaros lekciju kursus 
lasīja Prof. Leonīds Karabeškins no Tallinas Eirokoledžas un Prof. Artūrs Voleks 
(Artur Wolek) no National Louis universitātes Novisončā.  

Atsaucoties uz akreditācijas komisijas ieteikumu, ir turpināts darbs literatūras 
komplektēšanā RSU bibliotēkā. Šobrīd bibliotēkā ir 664 grāmatas politikas zinātnē 
(tajā skaitā 150 grāmatas par starptautiskajām attiecībām). Bibliotēkā ir arī 40 žurnāli 
sociālajās zinātnēs, tajā skaitā – 15 žurnāli par politiku un starptautiskajām attiecībām. 
Lai kompensētu žurnālu klāsta retumu, RSU bibliotēkā pirmajā semestrī bija pieejami 
ProQuest elektroniskais katalogs, un pieeja joprojām tiek nodrošināta EBSCO 
elektroniskajām datu bāzēm. Science Direct un Springerlink elektroniskie katalogi 
tika iegūti, kā Izglītības ministrijas dāvinājums. 2007/2008 mācību gadā RSU 
bibliotēka tika papildināta ar 47 jaunieguvumiem, un vēl 2008. gadā tiek plānota 
pieeja Jstore elektroniskajam katalogam. 
 
Veiko Spolītis (SAE progr. vad.)   2008. gada 13. oktobris 
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1. Starptautisko attiecību-Eiropas studiju programmas mērķi un 
uzdevumi. 

 
Eiropas studiju fakultātes bakalaura programmas Starptautisko attiecību-Eiropas 

studiju programmas mērķis ir gatavot bakalaura līmenim atbilstošus, izglītotus valsts un 
pašvaldību iestāžu darbiniekus, kuru zināšanas atbilst Eiropas Savienībā pastāvošajiem 
kritērijiem, kuri ir apguvuši politikas zinātnes un starptautisko attiecību pamatus, kā arī 
ir sagatavoti tālākām studijām maģistratūrā. 

Starptautisko attiecību-Eiropas studiju programmas uzdevumi ir: 
 Sniegt studentiem vispusīgas zināšanas par starptautiskajiem procesiem Latvijā un 

pasaulē, par vēstures, ekonomikas un citu zinātņu lomu un nozīmi politikas teorijas 
attīstībā Latvijā un citās Eiropas valstīs, spēju empīriskajiem politiskajiem 
procesiem un norisēm pieiet analītiski un mūsdienīgi, kā arī veidot studentos 
politikas analīzes prasmes un iemaņas, nodrošināt iespēju iegūt augsti kvalificētu un 
konkurētspējīgu izglītību politikas zinātnes bakalaura programmā; 

 Nodrošināt iespēju specializēties un padziļināti pētīt kādu starptautisko attiecību 
zinātnes virzienu;  

 Iemācīt veikt patstāvīgus pētījumus, strādāt komandā, sagatavot pētījumu atskaites, 
rakstus presē par pētījumu rezultātiem;  

 Pilnīgot studentu iemaņas adekvātu politisko procesu un parādību pētniecības 
metožu izvēlē; 

 Stimulēt studentu motivāciju patstāvīgu pētījumu veikšanā un pētījumu rezultātu 
izmantošanu praksē; 

 Sagatavot studentus darbam starptautiskajās, Eiropas Savienības un valsts pārvaldes 
institūcijās – likumdevējvaras un izpildvaras struktūrās, darbam citās politiskajās 
institūcijās: partijās, pašvaldībās, kā arī medijos un pētnieciskajās firmās un fondos, 
kā arī nevalstiskajās organizācijās. 

2. Starptautisko attiecību-Eiropas studiju programmas struktūra. 
 

Programmas pamata priekšmeti aptver politikas un starptautisko attiecību 
teoriju, pētnieciskās metodes un Eiropas studijas. Bez tam studentiem ir iespēja 
iepazīties ar starptautisko politisko ekonomiku, drošības studijām, ārpolitikas analīzi, 
globalizācijas jautājumiem u. c. Ārpus tā studentiem tiek regulāri (janvāra un maija 
mēnesī) piedāvāti izvēles kursi, kuru laikā iespējams semināru tipa nodarbībās 
padziļināti apgūt atsevišķus politikas zinātnes aspektus ārvalstu docētāju un profesoru 
vadībā, par piedalīšanos kuros iespējams iegūt zināmu kredītpunktu skaitu (divus par 
kursu). Šādos izvēles kursos iespējams mācīties dažādu fakultātes specialitāšu 
studentiem. Bez tam studentiem vieslekcijas regulāri (divas katrā semestrī, 14 visā 
studiju programmā) sniedz Latvijas valsts ierēdņi vai sabiedrībā zināmas personas, 
dažādu Saeimā pārstāvēto politisko spēku pārstāvji, ārzemju zinātnieki un politiķi. 
2008/2009 mācību gadā Eiropas Studiju fakultātē vieslekcijas lasīja Vašingtonas Tuvo 
Austrumu Institūta pētnieks Dr. Soners Džagaptajs (Soner Cagaptay), Maskavas 
Kārnegī Centra vadošais pētnieks Dr. Dmitrijs Treņins, ASV viesprofesors Deivids 
Šulcs (David Schultz), Lielbritānijas izdevuma The Economist vadošais pētnieks 
Edvards Lūkass (Edward Lucas), ASV vēstniecības Baltkrievijā pārstāvis Džonatans 
Mūrs (Jonathan Moore), Londonas Starptautiskās Drošības Institūta vecākais zinātniskā 
līdzstrādniece Oksana Antonenko, ASV Valsts departamenta Valsts sekretāres vietnieks 
Eiropas un Eirāzijas jautājumos Metjū Briza (Matthew Bryza). Papildus vieslekcijām 
RSU ESF organizēja divus diskusiju forumus. 12. janvārī notika diskusija par 



enerģētisko drošību kurā bez RSU pētniekiem piedalījās arī Pēteris Viņķelis, Juris 
Savickis, Juris Ozoliņš, Reinis Āboltiņš un Ojārs Balcers, un 17. marta Eiropas 
Parlamenta informācijas birojs palīdzēja rīkot diskusiju ar Riharda Pīka, Ata Lejiņa, 
Guntara Krasta, Borisa Cilēviča un Līgas Liepiņas piedalīšanos.  

 
Ļoti būtiskas sekmīgai apmācības kursa iziešanai ir svešvalodu zināšanas un 

zināšanas informātikā. 1. studiju gadā studenti īpašā mācību kursā būtiski papildina 
savas zināšanas angļu valodā, apgūstot specialitātei nepieciešamo terminoloģiju, 
latviešu valodā. Visi studentu patstāvīgie darbi ir noformējami datorsalikumā. Saziņa 
starp mācībspēkiem un studentiem iespējama ar elektroniskā pasta starpniecību. 2. un 3. 
studiju gadā studenti apgūst arī vācu vai franču/spāņu valodu, kas būtiski ļauj paplašināt 
viņu spēju orientēties zinātniskajā literatūrā, paaugstina profesionālo līmeni nākamajā 
specialitātē un ievērojami paplašina viņu redzesloku kopumā. 

 

Studiju procesā (pēc 2. studiju gada) studentiem ir iespēja nostiprināt iegūtās 
teorētiskās zināšanas un apgūt noteiktas prasmes un iemaņas mācību praksē – 
internatūrā. Tā tiek organizēta atbilstoši mācību programmai dažādās valsts un 
pašvaldību iestādēs pēc savstarpējas vienošanās ar to vadību. Praksē students izpilda 
iestādes vai organizācijas vadības viņam dotos uzdevumus, aizpilda prakses 
dienasgrāmatu, gatavo attiecīgu dokumentāciju un raksta atskaiti par praksi. Prakses 
vērtējumu dod attiecīgās institūcijas vai organizācijas pārstāvis, bet ieskaiti par praksi – 
īpaši izveidota komisija. 

3. Studiju programmas realizācija. 

Izmantotās studiju formas. Starptautisko attiecību-Eiropas studiju programmas 
paredzēta 3 gadu pilna laika studējošajiem dienas nodaļā un tā ir sagatavota, ievērojot 
mācību priekšmetu pēctecību, patstāvīgā darba nozīmi, zināšanu un prasmju vērtēšanā 
ieviestu sistemātiskumu. Starptautisko attiecību-Eiropas studiju programmā uzsvars tiek 
likts uz zināšanu ieguvi, kas tiek realizēta arī ar kursa darbu, bakalaura darbu, praktisko 
nodarbību un mācību prakšu starpniecību. Mācību process programmā ir organizēts pēc 
moduļu principa līdzīgi kā daudzās Skandināvijas un Lielbritānijas augstskolās. 

Tas nozīmē, ka studenti vienlaicīgi apgūst tikai trīs profilējošos mācību 
priekšmetus, kuros tiek kārtoti eksāmeni un iegūti kredītpunkti, un viens neprofilējošais 
priekšmets, kurā jāiegūst tikai ieskaite un, kas kredītpunktus nedod. Semestrī students 
apgūst kopumā piecus obligātos kursus. Divi no kursiem ilgst 12 nedēļas, pārējie trīs – 
katrs piecas nedēļas. Katra akadēmiskā kursa ietvaros studentiem ir jāizlasa un jāizvērtē 
ne mazāk kā 800–1000 lappušu zinātniska teksta. Kursa noslēgumā katram studentam ir 
jākārto rakstisks eksāmens un jāiesniedz individuāls pētnieciskais darbs - referāts, kurā 
tiek demonstrētas kursā apgūtās zināšanas, kā arī spēja saistīt tās ar agrāk gūtajām 
prasmēm, iemaņām un zināšanām. Katrā kursā ir četras obligātās semināra nodarbības, 
kurās studentu zināšanas tiek testētas, bet galvenais uzsvars tiek likts uz studentu prasmi 
paust savu argumentētu, patstāvīgu viedokli un prasmi to publiski aizstāvēt. 

Katram akadēmiskajam kursam tiek izstrādāts detalizēts kursa apraksts, kurā 
sniegta sīka informācija par nodarbību tematiem, pasniedzēja prasībām, obligāto 
literatūru, sankcijām uzdevumu neizpildīšanas gadījumā. Šādas informācijas pieejamība 
ļauj studentiem pilnvērtīgāk plānot savu laiku un izprast katra lekciju kursa ievirzi un 
tajā izvirzītajām prasībām. Minētais nosacījums ļauj būtiski veicināt pasniedzēju un 
studentu savstarpējo kontaktu. To sekmē arī regulāra patstāvīgo un pētniecisko darbu 
izvērtēšana un apspriešana ar studentiem – to autoriem, kursa darbu recenzēšana un 
publiska aizstāvēšana, konsultācijas, kā arī studentu aptaujas par mācību priekšmeta 
pasniegšanas kvalitāti un nodarbību norisi. 



A un B un C kategorijas priekšmetu īpatsvars - kredītpunkti un priekšmetu daudzums 

Kredītpunkti Priekšmeti 
 Skaits % Skaits % 

A daļa 60 50 20 58 

B daļa 36 30 11 40 

C daļa 4 3,3 2 2 

Bakalaura darbs 20 16,3  
Kopā 120 100 33 100 

Mācības bakalaura programmā "Eiropas Studijas un starptautiskās attiecības" 
notiek triju gadu garumā tikai pilna laika studijās. Līdz 2006./2007. akad. g. mācības 
norisinājās četru gadu garumā, bet saskaņā ar RSU Senāta 2006.gada 18. aprīļa sēdes 
lēmumu par izmaiņām ESF realizējamajās akadēmiskajās bakalaura studiju programmās 
studiju garums tika mainīts uz trim gadiem. Mācību laikā studentiem jānokārto 
eksāmeni, jāsaņem ieskaite par praksi, kā arī jāaizstāv noslēguma darbs 1. studiju gadā 
un kursa darbs 2. studiju gadā, jāsaņem ieskaites svešvalodās un jāuzraksta un 
veiksmīgi jāaizstāv bakalaura darbs, kopā iegūstot 120 kredītpunktus. Veicot šīs 
izmaiņas tika ievērota Latvijas normatīvo aktu prasība, ka kontaktstundu skaits nedrīkst 
pārsniegt 50% no kopējā stundu skaita. 

Par vienu moduli (80 stundas, no tām 20 – 24 kontaktstundas un 58 – 60 
patstāvīgā darba stundas) students 1. un 2.studiju gadā saņem 3 kredītpunktus (A kursi). 
Par vienu moduli B kategorijas kursos studenti saņem 3 (3. studiju gadā – 3 
kredītpunktus, jo studenti daļu laika velta kursa darba izstrādei, tādējādi saglabājas 
kopējā slodze). Par vienu moduli C tipa kursos studenti saņem 2 kredītpunktus.  

Par galveno moduļu mācību sistēmas priekšrocību jāatzīmē eksāmenus katra 
moduļa beigās. Sesijas mācību pusgada beigās ir neefektīvs zināšanu pārbaudes veids, 
jo studenti mācās tikai divas reizes mācību gadā. Mācoties pēc moduļu sistēmas tāda 
situācija nav iespējama, jo studentiem ir jāmācās visu laiku. Bez tam studenti ātri pierod 
sistemātiski kārtot eksāmenus. Tas novērš lielo stresu, kas rodas sesiju laikā. Mācoties 
pēc moduļu sistēmas, katram apgūstamajam kursam var veltīt pilnīgu uzmanību un tas 
tiek apgūts intensīvi. Šāda sistēma nodrošina mācību vielas pilnīgāku un kvalitatīvāku 
apguvi. 

Moduļu mācību sistēma tiek uzskatīta par efektīvu arī tāpēc, ka ir skaidra mācību 
vielas apguves struktūra un izvirzītās prasības (kursu aprakstus studenti saņem kursa 
sākumā), tas pieradina studentus mācīties sistemātiski uz katru nodarbību. Līdz ar to 
mācību process norit vienmērīgi, nevis lēcienveidīgi. Sistemātiski mācoties, viņi pierod 
pie disciplīnas apgūt visu pakāpeniski un pēc kārtas, bez tam jaunās vielas apguve lielā 
mērā notiek patstāvīgi. 

Kā svarīgu ieguvumu jāatzīmē iespēju ātri apgūt mācību vielu, tādējādi kursi 
netiek mākslīgi pagarināti, apgūstamā viela ir koncentrēta un to ir iespējams viegli 
savstarpēji sasaistīt. Katru sesto nedēļu ir iespējams sākt jaunu vielu, tas nodrošina 
pastāvīgu studenta ieinteresētību apgūstamajā priekšmetā un nepadara mācību procesu 
par rutīnu. Bez tam moduļu sistēma kā likums ir nepieciešama ārzemju pasniedzēju 
piesaistīšanai, jo ārzemju pasniedzējus ir iespējams piesaistīt uz īsu laiku (2–5 
nedēļām). 

Kā moduļu sistēmas trūkumus jāatzīmē mācību procesa lielo intensitāti un laika 
trūkumu. Dažkārt studenti mācību kursa novērtējumā min, ka atsevišķu kursu apguvei 
viens modulis ir par īsu, ne viss tiek apgūts pilnībā, kaut kas tiek sasteigts. Kā mīnuss 
tiek minēts arī tas, ka liels materiāla daudzums ir jāapgūst īsā laika periodā. Vairākkārt 



kursu novērtējumos tiek minēts, ka neapmeklēšanas gadījumā, piemēram, slimošanas 
dēļ, ir grūti atgūt nokavēto. 

 
Attiecība starp kontaktnodarbībām un studentu patstāvīgo darbu. 

Kontaktnodarbības (lekcijas, semināri un 5 konsultācijas 45 minūšu garumā) studentiem 
80 stundas garajā A tipa kursā aptver 27 stundas (33,7% no kursā paredzētā laika), 
pārējā laikā studenti strādā patstāvīgi. Tādējādi uzsvars apmācības procesā tiek likts uz 
studentu patstāvīgo un pētniecisko darbu, kas ne vien nostiprina iegūtās zināšanas, bet 
arī veicina daudzu nozīmīgu prasmju un iemaņu veidošanos. 

 
Studiju plāns. Boloņas procesa ietvaros Starptautisko attiecību-Eiropas studiju 

programma ir pilnībā pārgājusi uz 3. gadīgu bakalaura apmācību programmu. Šādi, 
sekojot Eiropas Savienības un lielāko Latvijas universitāšu sociālo studiju fakultāšu 
praksei, tiek uzsvērta studiju programmu loģiska pāreja 3+2 formātā. Tādejādi, mēs 3. 
programmas beidzējus iedrošinām turpināt studijas mūsu maģistra studiju programmā. 
Kredītpunktu piešķiršana 3. gadīgajā programmā A, B un C kursos saglabājas 
iepriekšējā, vienīgi 3. gadīgās programmas kopējais kredītpunktu skaits ir samazināts no 
140 un 120.  

 
4. Ar studiju programmu saistītā pētnieciskā darbība. 

 Akadēmiskā personāla pētnieciskais darbs. Pētnieciskā un studiju darba 
mijiedarbība. Visi akadēmiskā personāla locekļi regulāri piedalās zinātniskos 
pētījumos dažādās zinātnes nozarēs. Viņu zinātniskajās aktivitātēs ietilpst dalība 
konferencēs un semināros kā RSU, tā arī Latvijā un dažādās pasaules valstīs, zinātnisku 
rakstu publicēšana Latvijā un ārzemēs (arī starptautiski citējamos izdevumos), interviju 
sniegšana un komentāri par politiskām norisēm un procesiem Latvijā un Eiropā masu 
medijos. Katedras vadītāja Dr. hist. I. Kreituse un doc. D. Bleiere nodarbojas ar 
zinātniski pētniecisko darbu Valsts prezidentes Vēstures komisijas ietvaros. Katedras 
pasniedzēji iesaistās arī aktuālo politikas jautājumu komentāros un diskusijās Latvijas 
plašsaziņas līdzekļos. Visi pasniedzēji pārzin angļu valodu, kura viņiem galēji 
nepieciešama darbā Eiropas studiju fakultātē. No deviņiem štata pasniedzējiem pieciem 
ir doktora grāds un četri mācās doktorantūrā, līdz ar to manāmi uzlabojot katedras 
pasniedzēju zinātnisko kvalifikāciju.  

Štata pasniedzēji regulāri veic zinātnisko darbu dažādās politikas un ar to saistītās 
jomās. Jomas, kuras strādā Politikas zinātnes katedras štata pasniedzēji: 

 Integrācijas ES ietekme uz demokrātijas konsolidāciju un valsts kapacitāti Latvijā 
(Dr. Ilga Kreituse, Mag. pol. sc. Veiko Spolītis); 

 Ceļš no totalitārisma uz demokrātiju: Latvijas pieredze (Dr. Ilga Kreituse); 
 Austrum un Centrālās Eiropas valstu attīstība (Dr. Daina Bleiere, Mag.pol.sc. Veiko 

Spolītis); 
 Turcijas un ES attiecības (Mag.pol.sc. Veiko Spolītis) 
 Krievijas ārpolitiskie virzieni un ES Jaunā Kaimiņu politika (Dr. Andris Sprūds); 
 Eiropas kopējā enerģētikas politika un ES attiecības ar Krieviju (Dr. Andris Sprūds) 
 Globalizācija un Eiropas Savienības un Latīņamerikas valstu attiecības (Mag. oec. 

Jānis Bērziņš) 
 Politiskās partijas (Mag. pol. Jānis Tomels). 
 

Pētnieciskais darbs ir lielā mērā saistīts arī ar studiju darbu. Publikācijas un 
ziņojumi konferencēs un semināros ir tieši saistīti ar programmā nodarbināto 
pasniedzēju studiju darbu – lekcijām programmas ietvaros. 



 

Studējošo iesaistīšana pētnieciskajā darbā. Kursa, bakalaura, maģistra darbu 
tēmu atbilstība programmas saturam (pielikumā – aizstāvēto kvalifikācijas, bakalaura 
darbu saraksts). 

Viens no augstskolas akadēmiskās dzīves rādītājiem ir tas, cik lielā mērā studenti 
iesaistās dažādās aktivitātēs - gan akadēmiskās, gan sabiedriskās dzīves aktivitātēs - 
ārpus tiešajām studijām. Daudzi studenti iesaistās aktivitātēs, ko organizē Eiropas 
informācijas centrs, LATO, studenti piedalās dažādās zinātniskās konferencēs un 
semināros – Latvijas Zinātņu akadēmijas, Augstskolu debašu centra rīkotajos 
pasākumos, kā organizatori dažādiem jauniešu semināriem par sabiedrības integrācijas 
un korupcijas jautājumiem, cilvēktiesību jautājumiem, līdzdarbojas Eiropas nedēļas 
organizēšanā, kā dažādu forumu dalībnieki. 12 studenti piedalījās pašvaldību un Eiropas 
Parlamenta vēlēšanu exit polls aptaujas veikšanā, kuru organizēja www.apollo.lv. 

Programmas ietvaros tiek stingri sekots, lai studentu kursa un bakalaura darbi 
atbilstu programmas saturam.  

 

5. Vērtēšanas sistēma. 
 Izmantotās studiju vērtēšanas un izvērtēšanas metodes, to apraksts, izvēles 
pamatojums un analīze. Studentu darbs mācību procesā tiek novērtēts desmit ballu 
atzīmju sistēmā, kas ļauj to veikt iespēju robežās maksimāli objektīvi, precīzi un 
studentam saprotami. Eiropas studiju fakultātē visās programmās studentu darbs tiek 
vērtēts ar akumulējošās atzīmes palīdzību. Lai studiju norise, kā arī vērtēšana 
Starptautisko attiecību- Eiropas studiju programmā notiktu pēc vienotiem principiem, ar 
ārštata pasniedzējiem pirms kursa norises notiek pārrunas, informējot par kursa un 
vērtēšanas principiem. 

 

Novērtēšanas biežums. Izvēles pamatojums.  

Sakarā ar fakultātes mācību procesā ieviesto moduļu sistēmu un tā ietvaros 
paredzēto studentu pienākumu pastāvīgi, uz katru nodarbību, sagatavot kopsavilkumu 
par izlasīto literatūru vai eseju par pasniedzēja noteiktam tēmām, kā arī pasniedzēja 
pienākumu katru šādu rakstveida darbu novērtēt ar atzīmi, kuru kopsumma akadēmiskā 
kursa nobeigumā sastādīs noteiktu, ievērojamu procentu no kopējās (akumulējošās) 
atzīmes, studentu darbs tiek vērtēts nepārtraukti un pastāvīgi. Arī studentu aktivitāte 
semināros, kursa darba un bakalaura darba izstrāde tiek novērtēta ar atzīmi. Cik 
procentu no akumulējošās atzīmes sastāda atzīme par katru atsevišķu mācību procesa 
posmu, tiek noteikts katrā kursa aprakstā atsevišķi. Tādējādi tiek veicināta studentu 
motivācija strādāt, pastāvīgi atgādinot tiem nepieciešamību savlaicīgi apgūt uzdoto 
vielu. Galīgā atzīme veidojas no visiem studenta veiktajiem darbiem katra akadēmiskā 
priekšmeta laikā. Šāda metode mazina nejaušību lomu gala vērtējuma izstrādē, kā arī 
veicina studentu regulāru un sistemātisku darbu. Saņemot atzīmi, kura ir zemāka par 4, 
vai nu eksāmens ir jākārto vēlreiz vai arī mācību priekšmets jāapgūst vēlreiz par papildu 
samaksu, kopā ar iepriekšēja kursa studentiem un saskaņā ar Instrukciju par studijām 
RSU. No otras puses, atkārtojamo kursu skaits nedrīkst pārsniegt vienu priekšmetu 
mācību gada laikā.  

Sakarā ar fakultātes mācību procesā ieviesto moduļu sistēmu un tā ietvaros 
paredzēto studentu pienākumu pastāvīgi, uz katru nodarbību, sagatavot kopsavilkumu 
par izlasīto literatūru vai eseju par pasniedzēja noteiktām tēmām, kā arī pasniedzēja 
pienākumu katru šādu rakstveida darbu novērtēt ar atzīmi, kuru kopsumma akadēmiskā 



studiju gada nobeigumā sastādīs noteiktu, ievērojamu procentu no kopējās 
(akumulējošās) atzīmes, studentu darbs tiek vērtēts nepārtraukti un pastāvīgi. Arī 
studentu aktivitāte semināros, kursa darba un bakalaura darba izstrāde tiek novērtēta ar 
atzīmi. Cik procentu no akumulējošās atzīmes sastāda atzīme par katru atsevišķu 
mācību procesa posmu, tiek noteikts katrā kursa aprakstā atsevišķi. Tādējādi tiek 
veicināta studentu motivācija strādāt, pastāvīgi atgādinot tiem nepieciešamību savlaicīgi 
apgūt uzdoto vielu. Galīgā atzīme veidojas no visiem studenta veiktajiem darbiem katra 
akadēmiskā priekšmeta laikā. Šāda metode mazina nejaušību lomu gala vērtējuma 
izstrādē, kā arī veicina studentu regulāru un sistemātisku darbu. kopumā 5% studentu 
gala atzīmes sekmes svārstās vidēji 8, 5-9, 5 baļļu, 25% - 7, 5-8, 41, 7% - 6, 5-7, 5 
baļļu, 11, 1% – 5, 5,-6, 5 baļļu, 12,6% - 4, 0-5, 5 baļļu robežās, bet 1% sekmes ir 
zemākas par 4, 5 ballēm. Pēdējā gadījumā vai nu eksāmens ir jākārto vēlreiz vai arī 
mācību priekšmets jāapgūst vēlreiz, kopā ar iepriekšējā studiju gada studentiem un 
saskaņā ar instrukciju par studijām RSU. No otras puses atkārtojamo kursu skaits 
nedrīkst pārsniegt vienu priekšmetu mācību gada laikā. 

Nepieciešamās korekcijas: 

 Pilnveidot pasniedzēju pedagoģisko metožu arsenālu, turpināt un uzlabot 
katedras metodiskos seminārus. 

 Pilnveidot pasniedzēju lekciju savstarpēju hospitēšanu un apspriešanu 
katedrā. 

 Labāk apzināt iespējamo pasniedzēju kandidatūras Latvijā un ārzemēs, 
aktivizēt labāko speciālistu pieaicināšanu mācību kursu un studentu 
zinātniski pētniecisko darbu vadīšanai. 

 Nepieciešams aktivizēt pasniedzēju darbu, sekojot studentu sekmēm, 
izmantojot dažādās mācību motivācijas stiprināšanai un akadēmiskās 
nesekmības samazināšanai: pārrunas, paskaidrojumu rakstīšanu, 
sazināšanos ar studentu vecākiem, studentu solījumu izpildes kontroli 
utml. 

 

 

6. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidē. 
Studējošo aptauju rezultāti un analīze.  

Politikas zinātnes katedras studenti pastāvīgi un aktīvi piedalās mācību procesa 
pilnveidošanā. Tas notiek, regulāri katra akadēmiskā kursa (moduļa) nobeigumā starp 
studentiem izdarot anonīmu aptauju par minēto kursu un pasniedzēju, viņa darba 
metodēm un efektivitāti, varbūtējiem trūkumiem, kursa saturu, nepieciešamību uzlabot 
mācību kursa saturu. Studentu kritiskās piezīmes ņem vērā gan mācību kursu 
pasniedzēji, gan katedras vadība. Piemēram, pēc studentu kritiskajām piezīmēm tika 
nomainīti atsevišķu kursu pasniedzēji. Studentu kritiskās atziņas tiek uzklausītas arī 
grupu un kursu sapulcēs, ko rīko katedras vadība.  

Katra lekciju kursa beigās studenti aizpilda anketas ar attiecīgā kursa 
novērtējumu, kurā sniedz savu viedokli par kursa saturu, tā pasniegšanu, dod 
novērtējumu pasniedzējam un tehniskajam aprīkojumam. Kopumā studenti pozitīvi 
novērtē pasniedzējus, viņu pasniegšanas veidu, zināšanas un atbildes uz jautājumiem. 
Vairums studentu, atbildot uz jautājumu par kursu uzsvēra to, ka kurss viņiem ir paticis, 
ir apgūta lielākā tā daļa un, ka tas studiju darbam ir liecies svarīgs. Tomēr dažkārt tiek 



uzsvērts, ka lekciju kurss bijis par īsu, lai aptvertu visu aplūkojamo tēmu, kā arī par 
sarežģītu. Vide un nodrošinājums ar mācību materiāliem tiek vērtēts pretrunīgi.  

Saskaņā ar 2008./2009. akad. g. veikto anketēšanu, 2009. gadā absolventi aptaujā 
deva pozitīvu novērtējumu iegūtajai izglītībai. Kopumā augstu novērtējumu absolventi 
devuši savai konkurētspējai darba tirgū, jo atbilde bija 100% pozitīva. 

 

Absolventu un darba devēju aptaujas. Programmas beidzēju nodarbinātība. 
2009. gada jūnijā bakalaura grādu saņēma 63 starptautisko attiecību programmas 

studenti. 2008/2009 mācību gadā studijas beidza pēdējie 32 četrgadīgās programmas 
studenti. Lielākā daļa no bakalauriem turpina studijas maģistra programmās dažādās 
augstskolās, un 12 mūsu programmas beidzēji turpina studijas mūsu maģistratūrā. Pieci 
bakalauri turpina studijas maģistrantūrā attiecīgi Brēmenes Jakoba Universitātē, 
Ženēvas Universitātes Attīstības Studiju Institūtā, Māstrihtas un Amsterdamas, kā arī 
Turku Universitātē. Deviņi bakalauri turpinās studijas Latvijas Universitātes, divi 
studenti Banku augstskolas un divi Lauksaimniecības universitātes maģistrantūrā. Visi 
programmas absolventi uzskata, ka ir pietiekami konkurētspējīgi darba tirgū. Tas, ka 
gandrīz visi beidzēji studijas turpina maģistratūrā liecina par to, ka absolventi uzskata, 
ka viņiem nepieciešamas padziļinātas zināšanas savas karjeras nodrošināšanai. 

 

7. Studiju programmas akadēmiskais, vispārējais personāls. 

Akadēmiskā, vispārējā personāla skaits, tā izmaiņas salīdzinājumā ar 
iepriekšējo gadu. Politikas zinātnes katedrā strādā 8 mācībspēki (no viņiem pieciem ir 
doktora grāds, trīs mācās doktorantūrā) un divas sekretāres. Tas nozīmē, ka šobrīd uz 
vienu štata pasniedzēju Eiropas Studiju un Starptautisko Attiecību programmā ir 24 
studenti. Politikas zinātnes katedras studentiem 2008./2009.akad.g. kopumā nodarbību 
kursus pasniedza 21 mācībspēki, no kuriem daudzi strādā gan pētnieciskajās, gan 
augstākajās mācību iestādēs (fakultātes citās katedrās, Latvijas Universitātē), gan 
praktiskajā valsts institūciju darbā. Kopumā mācībspēkiem piemīt nepieciešamā 
sagatavotība atbilstoša līmeņa akadēmiska rakstura darbam. Šajā mācību gadā katedras 
mācībspēki Dr. Andris Sprūds un Veiko Spolītis piedalījās arī ERASMUS mācībspēku 
mobilitātes programmā un lasīja lekciju kursus Novisončas National Louis universitātē 
(Polija), Ege universitātē (Izmira, Turcija), un Tallinas universitātē. 

2008./2009.akad.g. RSU Eiropas Studiju fakultātes Politikas zinātnes katedru 
vadīja Dr. hist. Ilga Kreituse. Starptautisko attiecību-Eiropas studiju programmas 
vadītājs bija Mag. scie. Pol/Mag. hist. Veiko Spolītis. No katedras mācībspēkiem 
Starptautisko attiecību-Eiropas studiju programmā strādāja Dr. hist. Daina Bleiere, Mag. 
pol. Jānis Tomels, Dr. Phil. Andris Sprūds, Mag. pol Lelde Metla - Rozentāle, Mag. 
oec. Jānis Bērziņš, kā arī katedras laborantes Ilze Speķe un Sandra Alksne. Salīdzinot ar 
iepriekšējo mācību gadu, ir notikušas skaitliskas izmaiņas akadēmiskā personāla 
skaitliskajā sastāvā nav notikušas, bet docents Andris Sprūds ir ievēlēts par asociēto 
profesoru. Visi katedras pasniedzēji ir katedrā kā pamatdarbā strādājoši mācībspēki.  

Akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, apmācības un attīstības politika 
nākamajiem sešiem gadiem ietver regulāru pasniedzēju piedalīšanos zinātniskajā 
pētniecībā, semināros un konferencēs. No programmas īstenošanā iesaistītajiem 
pasniedzējiem, kuriem nav Dr. grāds, četri studē doktorantūrā (J. Tomels un L. metla-
Rozentāle RSU, J. Bērziņš LU un V. Spolītis – Helsinku universitātē). No 2008. g. 
rudens semestra katedrā programmas īstenošanā iesaistīti vēl trīs doktoranti – Simona 
Gurbo, Māris Ginters un Signe Grūbe, kuri savas disertācijas raksta RSU. 



Nepieciešamās korekcijas: 

 Jāpalielina Politikas zinātnes katedras pasniedzēju štata vietu skaits, lai 
piesaistītu kvalificētus speciālistus. Tas savukārt samazinātu katedras darbinieku 
organizatoriskā darba slodzi.  

 Jāseko, lai doktoranti pēc doktorantūras beigām sekmīgi aizstāvētu doktora 
disertāciju un iesaistītos pilnvērtīgā akadēmiskā darbā. 

 Jāseko, lai visi uz līguma strādājošie pasniedzēji atbilstu izvirzītajiem kvalitātes 
kritērijiem. 

 Novērst studentu aptaujās objektīvi norādītos trūkumus 

 

 

8. Finansēšanas avoti, programmas materiālais nodrošinājums. 
 
Studiju programmas finansēšana. Galvenais Eiropas studiju fakultātes 

finansēšanas avots ir studentu mācību maksa. Par 2008./2009.akad.g. 1. studiju gada 
studenti maksāja Ls 1150, 2. studiju gada studenti Ls 979, 3. studiju gada studenti Ls 
956, un 4. studiju gada studenti Ls 645. Šī summa ir minimāla kvalitatīvu studiju 
nodrošināšanai, taču pirktspēja valsti nav pietiekoši augsta, lai apdāvināti studenti 
varētu bez grūtībām apmaksāt pat šo summu.  

Auditorijas, semināru telpas, laboratorijas, kabineti: to skaita, lieluma un 
aprīkojuma atbilstība studiju programmas mērķiem un uzdevumiem. Izmaiņas 
salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. Saskaņā ar studentu veikto studiju kursu 
novērtējumu, Politikas zinātnes programmas studenti materiālo bāzi studijām vērtē 
apmierinoši, īpaši izdalot kā “labi” auditoriju tehnisko nodrošinājumu, taču norādot uz 
nepilnībām bibliotēkas krājumos un izdales materiālu izsniegšanas operativitātē. 
Jāatzīmē, ka vēl iepriekšējā mācību gadā pastāvējušā katedras telpu šaurība ir likvidēta, 
paplašinot katedras telpas. 

Telpas. Saskaņā ar studentu veikto studiju kursu novērtējumu, Politikas zinātnes 
programmas studenti materiālo bāzi vērtē kā “labu”, norādot uz atsevišķiem tehniskiem 
trūkumiem (piemēram, vāju individuālo apgaismojumu lielajās auditorijās). Mazās 
auditorijas, kur notiek semināri, ir kompaktas un tehniski nodrošinātas. Šīs telpas 
veicina pasniedzējam kontaktu ar studentiem, strādājot mazās grupās, kas veicina 
nedrošības novēršanu 1. studiju gada studentiem, kā arī ļauj izkopt uzstāšanās kultūru 
semināra nodarbībās. Tajā pašā laikā, palielinoties studentu skaitam jādomā par tālāku 
telpu paplašināšanos un to izmantošanas efektivitāti. Diemžēl jāatzīst, ka dažas lekcijas 
studentiem nākas organizēt vakaros. Rīgas Stradiņa universitātes vadība risina 
jautājumu par jaunu telpu piešķiršanu fakultātes akadēmiskajām vajadzībām. Kopš 
pirmās akreditācijas ir paplašinātas un modernizētas katedras telpas un šobrīd tās ir 
apmierinošas. 

Nodrošinājums ar datoriem. Studenti izmanto datorus, kas atrodas RSU 
bibliotēkā. Katru gadu ir palielinājies studentiem pieejamais datoru skaits. Studentiem ir 
pieejami vēl 12 datorklases datori Fizikas katedrā. Kā rāda pašu studentu aptaujas, tad 
kopumā nodrošinājumu ar datoriem pozitīvi novērtē lielākā daļa studentu. Tomēr, tā kā 
studējošo skaits ar katru gadu pieaug, būtu nepieciešams būtiski palielināt studentiem 
pieejamo datoru skaitu augstskolā. Studenti vēlētos labāku nodrošinājumu ar datoriem 
(skaita un programmu kvalitātes un ātrdarbības ziņā). Lielākajā daļā kursu studentiem 
tiek piedāvāti arī papildus materiāli no interneta. Politikas zinātnes katedras plānos ir 
interneta resursu pieejamības uzlabošana, tomēr jāatzīmē, ka šie, kā arī citi tehniskās 



attīstības aspekti ir lielā mērā saistīti ar Eiropas Studiju fakultātes tālākas attīstības 
iespējām.  

 
Programmas nodrošinājums ar nepieciešamo literatūru un informāciju. RSU 

ESF bibliotēka ir moderna, un tajā pieejamas vairāk nekā 766 grāmatu par  politiku un 
starptautiskām attiecībām. Bibliotēkā ir arī 40 žurnāli sociālajās zinātnēs, tajā skaitā – 
15 žurnāli par politiku un starptautiskajām attiecībām. Programmas studentiem šobrīd 
bez maksas no RSU datoriem pieejamas sekojošas datu bāzes politikas zinātnē: Sage 
Publications, ProQuest, EBSCO, Science Direct, SpringerLink, Cambridge Journals 
Online, Letonika.lv, LURSOFT, Nozare.lv, NAIS, Yahoo jaunā direktorija, kurā 
pieejami vairāk nekā 7000 zinātniski un akadēmisku žurnālu pilnie teksti. Katru mācību 
gadu bibliotēka tiek papildināta ar dažām iepirktām un dāvinātām grāmatām, tā 
pamazām izveidojot RSU bibliotēku par vēl vienu sociālo zinātņu centru Latvijā. 
 

9. Ārējie sakari. 

Saikne ar darba devējiem studiju programmas mērķu un uzdevumu izpildies 
kontekstā izpaužas studentu prakšu nodrošināšanā. Nereti tieši šādas sadarbības 
rezultātā, kad potenciālie darba devēji ir pārliecinājušies par konkrētā studenta darba 
spējām un zināšanām, studenti pēc studiju beigām iegūst darbu attiecīgajā iestādē vai 
uzņēmumā.  

Iespēju robežās tiek īstenota sadarbība ar līdzīgām studiju programmām ārvalstīs. 
Politikas zinātnes katedras pasniedzējiem ir ilgstoša zinātniska sadarbība dažādu 
projektu īstenošanā ar Polijas Zinātņu Akadēmijas Politisko Zinātņu institūtu, Varšavas 
Universitāti (Polija), Ege (Izmira) un Bosfora (Stambula) universitātēs (Turcija), 
Tallinas un Tartu  universitātēm, Turku un Helsinku universitātēm (Somija), Krievijas 
Zinātņu Akadēmiju, Krievijas Zinātņu Akadēmijas Kanādas un ASV pētniecības 
institūtu un citām zinātniskajām institūcijām ārpus Latvijas.  

Starptautisko attiecību-Eiropas studiju programmas studējošo vidū 2008./2009. 
akad.g. bija 23 studenti, kuri studēja Bulgārijā, Dānijā, Francijā, Norvēģijā, Turcijā, 
Holandē, Somijā, Slovēnijā un Vācijā ERASMUS apmaiņas programmas ietvaros. 

Starptautisko attiecību-Eiropas studiju programmas studējošo skaitā nav ārvalstu 
studējošo, bet katru gadu ERASMUS programmas ietvaros vienu semestri pie mums 
ierodas ERASMUS apmaiņas studenti. 2008/2009. mācību gada rudens semestrī EIIPZ 
katedrā lekcijas apmeklēja un kredītpunktus ieguva 7 ERASMUS apmaiņas studenti no 
Nīderlandes, Vācijas, Turcijas un Beļģijas.  

10. Studiju programmas attīstības plāns 

 

Pašreizējā plāna pasākumi bakalaura programmas „Eiropas studijas un 
starptautiskās attiecības” veiksmīgai attīstībai ir sekojoši:  

 Pilnveidot studiju kursu pasniegšanas metodiku. 

 Turpināt pilnveidot programmas struktūru, uzsvaru liekot uz kursiem, kuri 
skaidro Eiropas integrācijas un globālās tirgus ekonomikas mijiedarbību. 

 Turpināt sadarbību ar ārvalstu pasniedzējiem tādu mācību priekšmetu 
pasniegšanā, kuros Latvijā nav mācībspēku. 

 Veicināt studiju kursu pilnīgāku nodrošinājumu ar metodiskajiem materiāliem. 



 Nodrošināt akadēmiskā personāla līdzdalību dažādos metodiskos un zinātniskos 
semināros kā RSU, tā arī ārpus universitātes. 

Ilgtermiņa plāns ietver šādus galvenos attīstības virzienus: 

 Sekmēt pasniedzēju un studentu pētniecisko darbību, sevišķi tajos virzienos, kuri 
saistīti ar starptautiskajām attiecībām un Eiropas studijām. 

 Ar pētnieciskā darba rezultātiem iepazīstināt pēc iespējas plašāku auditoriju. 

 Sekmēt studentu spēju piemēroties mainīgajam darba tirgum. 

 Attīstīt un paplašināt zinātnisko un metodisko sadarbību ar Latvijas un ārvalstu 
augstskolām. 

 Sadarboties ar darba devējiem, izstrādājot pielietojamas ievirzes pētījumus. 

 Veicināt RSU bibliotēkas fondu papildināšanu ar politisku literatūru (arī ar pašu 
mācībspēku uzrakstītu). 

Latvijas attīstības izšķirošie faktori 21. gadsimtā ir izglītota darbaspēka 
sagatavošana, investīcijas cilvēkkapitālā, sabiedrības motivācija zināšanu apguvei, lai 
nodrošinātu tautsaimniecības konkurētspēju globalizācijas apstākļos. Augstākajai 
izglītībai jāatbilst arvien pieaugošām prasībām politikas problemātikas apguvē, lai 
sagatavotie speciālisti varētu sekmīgi darboties gan Latvijas valsts iestādēs un 
organizācijās, gan privātās struktūrās, sekmīgi aizstāvēt Latvijas valsts intereses 
kontaktos ar ārvalstu pārstāvjiem un produktīvi sadarboties. Tas īpaši uzsverams sakarā 
ar Latvijas iestāšanos Eiropas Savienībā un NATO. Studējošiem ir jādod iespēja iegūt 
izglītību, prasmes un kvalifikāciju, kas nepieciešama darba tirgū. Uzskatot prasmes par 
pārāk šaurām praktiskai nestandarta darbībai, darba devēji arvien biežāk prasa 
kompetenci, kurā izpaužas katra cilvēka individuālās prasmes, kas iegūtas izglītības 
ceļā, spējas strādāt komandā, iniciatīvu un gatavību uzņemties atbildību. Kļūst skaidrs, 
ka subjektīvās īpašības (gan iedzimtās, gan dzīves gaitā iegūtās), apvienojoties ar 
akadēmiskajām zināšanām, veidos topošo speciālistu nepieciešamo kompetenci. 

 
 

 
Studiju programmas vadītājs    ......Veiko Spolītis.......... 

 

Pielikumi: 
 

                                         1. Studiju plāns par iepriekšējo akadēmisko gadu. 
                                              2.Aizstāvēto bakalaura darbu saraksts.                  
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