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Anotācija akreditācijas dokumentiem.

Svarīgākie dokumenti, kas tiek iesniegti akreditācijai ir vēstures doktora studiju programmas pašnovērtējuma ziņojums un pati vēstures doktora studiju programma. 
Pašnovērtējuma ziņojums sīki raksturo vēstures doktora studiju programmas mērķi un uzdevumus, kas jāveic, lai to sasniegtu, programmas līdzšinējo attīstību, pašreizējo situāciju un nākotnes perspektīvas. Tas satur informāciju par studiju procesu doktora programmā, informē par imatrikulāciju doktorantūrā, studiju kontroles norisi un promocijas iespējām. Pašnovērtējuma ziņojums parāda dažādu LU amatpersonu un institūciju lomu raksturojumu studiju procesā, īpašu uzmanību pievēršot zinātniskā vadītāja lomai. Pašnovērtējuma ziņojums satur informāciju par doktorantiem piedāvātajiem studiju kursiem. Tas satur pierādījumus, ka LU akadēmiskā personāla kvalifikācija ir pietiekoši augsta vēstures doktora studiju programmas pastāvēšanai. 
Vēstures doktora studiju programma formulē vēstures doktora studiju programmas mērķi un uzdevumus un saskaņā ar Latvijas likumdošanu satur visas prasības, kas jāizpilda šīs programmas absolvēšanai. 
Pašnovērtējuma ziņojuma pielikumi satur informāciju, kas sīkāk raksturo programmu. 
Pielikumā pievienotas eksāmenu programmas vēstures nozares apakšnozarēs: arheoloģijā, etnogrāfijā, Latvijas vēsturē, vispārējā vēsturē, historiogrāfijā un vēstures palīgdisciplīnās, kā arī individuālo eksāmenu programmas paraugi. 
Pielikumos pievienota informācija par programmā iesaistīto mācību spēku publikācijām un zinātniskajiem projektiem. Programmas pielikumi informē arī par pēdējos 5 gados aizstāvētajām disertācijām, sniedz informāciju par pašreizējiem doktora programmas studentiem.
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1.Programmas mērķis un uzdevumi.
Vēstures  doktora studiju programmas mērķis ir dot iespēju iegūt starptautiski pielīdzināmu zinātņu doktora grādu  vēsturē,  apgūt studiju un  pētniecības darba organizācijas un vadības principus.
Vēstures doktora studiju programmai jānodrošina zinātniskā grāda un augstas kvalifikācijas iegūšanu vēsturē. Tai jāsagatavo augsti kvalificēti vēstures zinātnes speciālisti Latvijas Republikas izglītības un zinātnes sistēmai. Šiem speciālistiem jāspēj kvalitatīvi pasniegt vēsturi Latvijas un ārvalstu augstskolās, sekmīgi veikt zinātniski pētniecisku darbu vēstures pētniecības centros, ieņemt vadošas pozīcijas muzejos un arhīvos. 
	Vēstures doktora studiju programmas uzdevumi: 
	Veicināt vēstures studijās mūsdienīgu pētniecības metožu un virzienu apgūšanu;

Nodrošināt vēstures pētījumu plānošanas principu un paņēmienu apgūšanu;
Garantēt Latvijas un vispārējās vēstures aktuālāko problēmu padziļinātu izpratni un kvalitatīvu izpēti;
Sekmēt vēstures teoriju un citu humanitāro disciplīnu metodoloģisko pamatu apgūšanu;
Panākt attiecīgas vēstures zinātnes apakšnozares padziļinātu apgūšanu;
Palīdzēt vēstures zinātnes lektora iemaņu apgūšanā.
Vēstures doktora studiju programma veido plašas vispārējās zināšanas kādā no vēstures apakšnozarēm un dziļas speciālas zināšanas konkrētā, ar doktoranta zinātnisko darbu saistītā jomā. Tās realizācijas gaitā jāveic vēstures avotu izpēte un jāiepazīstas ar vēstures zinātnisko literatūru, veicot historiogrāfijas salīdzinošu analīzi. Vēstures doktora studiju programmas sekmīgam noslēgumam doktorantūras studiju laikā vai pēc tās jābūt promocijas darba (doktora disertācijas) izstrādei vēsturē. Promocijas darbam jābūt patstāvīgam un oriģinālam pētījumam, kas ir nozīmīgs ieguldījums vēstures zinātnē. 
Vēstures doktora studiju programma (sk. pielikumu, ) dod iespēju iegūt vēstures doktora (Dr. hist.) zinātnisko grādu. To var aizstāvēt neatkarīgā Latvijas Universitātes vēstures nozares promocijas padomē.
2. Vēstures doktora programmas nozīme
2.1 . Īsa priekšvēsture.
90. gados Latvijā pastāvēja divpakāpju doktora grādu sistēma:  vēstures doktora grāds kā pirmais līmenis un vēstures habilitētā doktora grāds  - otrais, augstākais līmenis. No 1993. līdz 1999. gadam tika piešķirti 26 vēstures doktora grādi un 10 habilitētā doktora grādi. 
1999. gadā Latvijas Republikas Ministru kabinets izdeva noteikumus, kas likvidēja divu līmeņu doktora grādu sistēmu, ieviešot tikai vienu - doktora - zinātnisko grādu. Vienlaikus minētie noteikumi paredzēja paaugstināt doktora grāda iegūšanai noteikto prasību līmeni. Tika nodibināta Valsts zinātniskās kvalifikācijas komisija, kam bija jāpārbauda visās zinātnēs izstrādāto disertāciju atbilstība likumdošanas prasībām. Tika noteikts, ka disertācijas aizstāvēšanas priekšnoteikums ir starptautiski atzīta zinātnieka slēdziens. Pēc jaunajiem noteikumiem pagaidām aizstāvēta 1 doktora disertācija. 
Arī vēstures doktora studiju programmā notika izmaiņas. Šī  vēstures doktora programma izstrādāta un Latvijas Universitātes Senātā akceptēta 1999. gadā. Tika nodibināta vēstures nozares doktorantūras padome, kas tagad vada  doktorantūras studiju organizāciju un kontroli vēstures nozarē. No jauna tika nodibināti studiju kursi doktorantiem (doktorantu semināri).Pastiprinājās kontrole par doktorantu darbu un vienlaikus pieauga akadēmiskā personāla saistības pret doktorantiem un ar doktorantūru saistītā darba apjoms. Šobrīd šai doktora programmai vēl nav absolventu.
2.1. Vēstures doktora programmas nozīme Latvijas zinātnē.
Vēstures doktora studiju programma Latvijas Universitātē ir vienīgā šāda veida programma Latvijā. Tā nodrošina ar vēstures pasniedzēju un pētnieku sastāvu  galveno vēstures doktoru darba devēju - Latvijas Universitāti un tās struktūras: Vēstures un filozofijas fakultāti un  Latvijas Vēstures institūtu.(pielikumā ,… lpp.,LVI atsauksme) Vēstures doktori strādā arī Sociālo zinātņu fakultātē (politikas zinātnes programmā) un Juridiskajā fakultātē tiesību vēstures jautājumos. Citu darba devēju vidū jāmin citas Latvijas augstskolas: Daugavpils Pedagoģiskā Universitāte, Rēzeknes Augstskola, Medicīnas Akadēmijas Eiropas Integrācijas Institūts. 
Vēstures doktora programma palīdz attīstīties jauniem, alternatīviem vēstures pētniecības centriem: doktorantūrā studējuši un apguvuši vēstures doktora programmu vairāki aktīvi pētnieki, kas darbojas Latvijas arhīvos  un muzejos, pētniecības institūtos.  
Vēstures pētniecībā Latvijā pastāv senas un spēcīgas tradīcijas un nozīmīgs pētījumu lauks. Vēstures doktora programma nodrošina augstākās izglītības pastāvēšanu vēsturē, kas nepieciešama arī skolu izglītības nodrošināšanai ar vēstures skolotāju kadriem. Vēstures doktora studiju programma ir priekšnoteikums nacionālās vēstures pētniecības pastāvēšanai.  Pēdējā laikā arī pasaulē nostiprinās priekšstats, ka pasaules vēsturi nevar pētīt tikai no lielvalstu pozīcijām. 

3.Studiju saturs un organizācija.

3.1.Imatrikulācija. 
Lai imatrikulētos vēstures doktora studiju programmā nepieciešams, lai reflektantam būtu maģistra grāds vēsturē vai tam atbilstošs augstākās izglītības diploms. Ārvalstu pretendentiem nepieciešama  Latvijas vēstures maģistra grādam pielīdzināma izglītība. Diploma atbilstību neskaidrību gadījumos novērtē Akadēmiskās informācijas aģentūras ekspertīze un nosaka Vēstures un filozofijas fakultātes Dome. 
 Pretendentiem, kuri ieguvuši maģistra grādu vai atbilstošu izglītību citās zinātnēs, nepieciešams pierādīt vēsturniekam nepieciešamās zinātniski pētnieciskā darba iemaņas: zinātniskas publikācijas par darba tēmu vai pēc apjoma neliels (ap 80 000 zīmju) nepublicēts pētnieciska rakstura darbs vēsturē. (piemēram, maģistra darbs pedagoģijā, kas veltīts skolu vēsturei). 
Katru gadu vēstures nozares doktorantūras padome informē LU Zinātņu daļu par to, kādās vēstures apakšnozarēs būtu izsludināms konkurss uz valsts finansētām studiju vietām vēstures doktora studiju programmā. Maijā vai jūnijā izdevumā “Zinātnes Vēstnesis” tiek publicēts sludinājums par konkursu studijām doktora studiju programmās. Pretendentam,  parasti augusta otrajā pusē, LU Doktorantūras daļā jāiesniedz  pieteikums studijām, Curriluculum Vitae, promocijas darba tēmas apraksts, eventuālā darba vadītāja rekomendācija  (ja tāda ir) un publikāciju saraksts (ja tāds ir).  Iestājeksāmeni (pārrunas) notiek septembra sākumā vēstures nozares doktorantūras padomē. Pretendentam jāpārzina vēstures filozofija un historiogrāfija maģistra programmas apjomā un jāpierāda spēja spriest par vēsturi Rietumeiropas svešvalodā.  Padome novērtē pretendenta spējas izstrādāt kvalitatīvu  promocijas darbu, izvērtē viņa līdzšinējās publikācijas un iespējamā vadītāja rekomendāciju. Padome ņem vērā arī pieteiktās promocijas darba tēmas zinātnisko aktualitāti un izpētes iespēju realitāti.
Pēc pārrunām padome,  sarindojot reflektantus pēc zināšanām, nosaka, kuri pretendenti imatrikulējami valsts finansētajās studiju vietās, kuriem var piedāvāt iespēju studēt par fizisko vai juridisko personu līdzekļiem, un  kuru pretendentu iesniegumi noraidāmi.
Padome apstiprina promocijas darba vadītāju, nosaka struktūrvienību (katedru), kurā darbs izstrādājams, apstiprina darba tēmu  vai uzdod to precizēt. Padome apstiprina promocijas darba tēmas pieteikumu un pirmā gada individuālā darba plānu, kas tiek rakstīti pēc LU apstiprināta parauga. Padomes priekšsēdētājs, sekretārs un doktoranta zinātniskais vadītājs iepazīstina doktorantu ar doktora studiju programmu. LU Doktorantūras daļā doktorants noslēdz līgumu par studijām doktorantūrā
3.2. Studiju saturs.
Vēstures doktora studiju programma dod iespēju iegūt doktora grādu vēsturē un tās apakšnozarēs: arheoloģijā, etnogrāfijā, historiogrāfijā un vēstures palīgdisciplīnās, Latvijas vēsturē un vispārējā vēsturē. Atbilstoši Latvijas Universitātes vispārējiem noteikumiem pilna laika klātienes doktoranti programmu apgūst trīs gados, daļēja laika klātienes doktoranti četros gados. Lai apgūtu programmu doktorantam jāizpilda šādas prasības. 
1.	Jāveic vēstures zinātniski pētnieciskais darbs, kas paredz: 
a) turpināt apgūt vēstures pētniecības metodes savā nozarē;
b)	nepublicēto un publicēto vēstures avotu izpēte vai arheoloģisko 
un etnogrāfisko materiālu izpēti; 
c)	vēstures zinātniskās literatūras apguvi, tajā pastāvošo viedokļu konfrontāciju un analīzi; 
d)	regulāri informēt zinātnisko vadītāju, katedru, kurā viņš veic pētniecības darbu, par pētījumu rezultātiem, iesniedzot plānus, apspriežot sasniegumus un  radušās zinātniskās problēmas, un  nolasot referātus; 
e)	 informēt zinātnisko sabiedrību par pētījumu rezultātiem, publicējot tos starptautiski atzītos zinātniskos izdevumos, kuru sarakstu nosaka Latvijas Zinātnes Padome. Ministru Kabineta noteikumi nosaka, ka doktora grāda iegūšanai nepieciešamas vismaz 5 šādas publikācijas. Doktorantūras studiju laikā jāpublicē vai jāiesniedz publikācijai 2-3 šādi raksti. 
2.	Vēstures doktorantiem jānokārto promocijas eksāmens specialitātē. Tajā ietilpst : 
a)	eksāmens attiecīgajā vēstures apakšnozarē (sk. eksāmenu programmas pielikumos), 
b)	eksāmens pēc individuālas programmas, kas atbilst doktora disertācijas konkrētajai tēmai. Šo programmu izstrādā darba zinātniskais vadītājs kopā ar citiem nozares speciālistiem (sk. paraugu pielikumā)
c)	eksāmenā doktorantam jāpierāda savas svešvalodu zināšanas, gan analizējot zinātnisko literatūru svešvalodās, gan atbildot uz vienu no eksāmena jautājumiem vienā no Rietumeiropas svešvalodām (parasti angļu vai vācu).
3.	Doktorantam jāpiedalās doktorantu semināros - studiju kursos, kas apvieno kvalificētāko profesoru ievadlekcijas ar patstāvīgo darbu. Patstāvīgā darba īpatsvars ir nozīmīgāks. Semināru tēmas ir vēstures filozofija, vēstures zinātnes teorija, vēstures pētniecības metodes, vēstures avotu pētniecības teorija, vēstures avotu publikāciju salīdzinoša analīze.
4.	Doktorantam jāapgūst augstskolas mācību spēka prasmes, vadot vienu izvēles kursu vēstures bakalaura vai maģistra studiju programmā LU Vēstures un filozofijas fakultātē vai kursu vēstures zinātnē citā LU fakultātē, citā Latvijas augstskolā. 
5.	Doktorantam studiju laikā jāpiedalās zinātniskos semināros un konferencēs (LU un citu augstskolu rīkotās zinātniskās konferences). Studiju laikā doktorantam jāuzstājas ar referātu par pētījumu rezultātiem  vismaz divās starptautiskās konferencēs.
Visas šīs aktivitātes tiek vērtētas ar kredītpunktiem. To sadalījums ir šāds: 
Darba forma
Kredīt-punkti
Piezīmes
1.Vēstures zinātniski pētnieciskais darbs
96
Atskaite katru gadu, obligātas publikācijas
2.Promocijas eksāmens specialitātē
16
Parasti otrajā studiju gadā
3. Doktorantūras semināri (kopā 4)
16

Piedalīšanās vēstures maģistra un bakalaura studiju programmas realizācijā
6
Viens izvēles kurss vēsturē
Piedalīšanās zinātniskajos seminaros un konferencēs
10

Kopā
144


3.3. Apmācība un vērtēšana
Sadarbība starp doktorantu un zinātnisko vadītāju ir galvenais kvalitatīva promocijas darba izstrādēs un jauna perspektīva pētnieka apmācības priekšnoteikums. Kvalificēts vadītājs (arī citi vecākie kolēģi) var  nodot doktorantam pētniecības prasmes un iemaņas, ko nevar apgūt  zinātniskajā un metodiskajā literatūrā. 
Doktorantam patstāvīgi jāapgūst eksāmenu programma viņa izvēlētajā vēstures apakšnozarē un individuālā, ar disertācijas tēmu saistītā eksāmenu programma. Eksāmens ir ne tik daudz faktu pārzināšanas pārbaude, cik zinātniska diskusija par noteiktām problēmām, kas ļauj noskaidrot doktoranta orientēšanos šajās problēmās, vēstures zinātniskās literatūras pārzināšanu, avotu apguves līmeni un interpretāciju.
Kopš 1999. gada vēstures doktora studiju programmā tiek pielietota tāda apmācības forma kā doktorantu seminārs -studiju kurss. (sk. kursu aprakstus un studējošo aptauju rezultātus)
Semināra nosaukums
Docētājs
Dokumentu publikāciju salīdzinoša analīze
LU profesors Kārlis Počs
Vēstures filozofija
LU profesore Māra Rubene
Vēstures pētniecības metodes (angļu val)
(2000./2001. akadēmiskajā gadā)
Rūzvelta universitātes (Čikāga) profesore Margaret Rung
Avoti, vēstures avotu teorija
LU asociētais profesors Aleksandrs Gavriļins

Šajos kursos kā darba forma dominēja seminārs, veidojot mācību spēku un doktorantu dialogu.
Tomēr jāatzīst, ka nepieciešams izstrādāt jaunus studiju kursus. Profesori Aivars  Stranga un Inesis Feldmanis strādā pie kursu  “Subjektīvais faktors Latvijas vēsturē”, bet vairāki profesori pie semināra ”Mīti Latvijas vēsturē” izstrādes. Prof. Emeritus Alberts Varslavāns veido kursu “Vēstures zinātnes teorijas problēmas”  Nepieciešams panākt, lai doktorantiem tiktu piedāvāta lielāka kursu izvēle, aktīvāk jāizmanto citu programmu piedāvātie doktorantu semināri. Latvijas Universitāte atzīst tos studiju kursus, ko doktoranti apguvuši, studējot ārvalstīs un citās augstskolās.

3.4. Doktoranta eksmatrikulācija

Doktorantu var eksmatrikulēt, ja ikgadējās atestācijas gaitā noskaidrojas, ka viņa darba vērtējums ir negatīvs. Šajā gadījumā doktorantam ir tiesības trīs mēnešu laikā veikt papildus darbu. Pēc šī termiņa doktorantūras padome doktoranta darbu analizē atkārtoti. Ja arī otrreiz vērtējums ir negatīvs, doktorants tiek eksmatrikulēts kā studiju programmu neizpildījis.
Pēc doktora studiju programmas pabeigšanas, LU Doktorantūras daļa, pamatojoties uz ierakstiem doktoranta individuālajā studiju kartē, izsniedz doktorantūras beigšanas apliecību.  Obligāts priekšnoteikums apliecības izsniegšanai ir doktorantūras padomes pozitīvs vērtējums par promocijas darba izstrādi. Padomei jārodas pārliecībai, ka promocijas darbs var tikt pabeigts pārskatāmā nākotnē optimāli 2 gadu laikā. 
 
3. 5. Promocijas iespējas un norise.
Doktora grāda pretendents. LU doktora grādu var iegūt persona, kura pirms promocijas darba aizstāvēšanas sekmīgi beigusi pilna vai daļlaika vēstures doktora studiju programmu. Doktora grādu var iegūt arī  pretendents, kas patstāvīgi izstrādājis doktora darbu un nokārtojis vēstures nozares doktorantūras padomes noteikto eksāmenu viņa darbam atbilstošajā vēstures apakšnozarē un izpildījis citas saistības. Darba galvenajiem rezultātiem jābūt publicētiem piecos rakstos vispāratzītos recenzējamos zinātniskos žurnālos ( piemēram, Latvijā Latvijas Vēstures institūta žurnāls,  Latvijas Vēsture.. Jaunie un jaunākie laiki, Humanities and Social Sciences. Latvia),  kā arī ISI reģistrētos izdevumos, zinātnisku rakstu krājumos. 
Pēc promocijas darba saņemšanas padome to nosūta speciāli izveidotai Valsts zinātniskās kvalifikācijas komisijai, kas mēneša laikā izvērtē vai darbs atbilst starptautiskajiem zinātniskajiem standartiem, vai tas ir pabeigts pētījums, vai tas ir nozīmīgs ieguldījums zinātnes nozarē, vai rezultāti publicēti vispāratzītos žurnālos (izdevumos) u. c. Komisija arī nozīmē neatkarīgu starptautisku ekspertu, kas dod savu slēdzienu. 
Ja komisijas slēdziens ir pozitīvs, padome var uzsākt aizstāvēšanas procedūru. Tā nozīmē trīs recenzentus -vispāratzītus ekspertus attiecīgajā problēmā, kas izvērtē darbu. 
Pretendentam ir tiesības iepazīties ar recenzentu atsauksmēm ne vēlāk kā trīs dienas pirms aizstāvēšanas. Promocijas darbs sēdē tiek atklāts atklātā zinātniskā diskusijā.Tajā  piedalās recenzenti un grāda pretendents, var piedalīties citi padomes locekļi un interesenti. (Informācija par aizstāvēšanu jāpublicē presē)
Promocijas padomes sēdes ir atklātas. Tās var pieņemt lēmumus, ja piedalās divas trešdaļas padomes locekļu. Padome savus lēmumus pieņem ar balsu vairākumu. 



4.Programmas vadība un nodrošinājums.

4.1. Doktoranta darba vadība un kontrole programmā.

Doktora studiju organizācijā un vadībā piedalās doktoranta zinātniskā darba vadītājs, struktūrvienība, kurā doktorants veic pētniecības darbu (LU Vēstures un filozofijas fakultātes katedra), vēstures nozares doktorantūras padome un Latvijas Universitātes Doktorantūras daļa, kas savukārt ir LU Zinātņu daļas apakšstruktūra.
Zinātniskā darba vadītājs.  Doktorants visciešāk sadarbojas ar sava zinātniska darba vadītāju. Doktorantūras studiju laikā doktorants var turpināt sadarboties ar zinātnisko vadītāju, ar kuru strādājis jau iepriekšējos studiju posmos. Bieži  šis zinātnieks arī rekomendē uzņemt savu skolnieku doktorantūrā.  Tomēr šāda rekomendācija nav obligāts priekšnoteikums uzņemšanai doktorantūrā. Ja doktorantūrā uzņemtam studentam nav šāda vadītāja, viņa vadītāju no apakšnozares kompetento speciālistu vidus izvēlas doktorantūras padome.
Doktoranta zinātniskais vadītājs dod viņam padomus un konsultē zinātniskās pētniecības darbā, dod konkrētus pētniecības uzdevumus (piem., noteiktas problēmas, vēstures avotu grupas vai zinātniskās literatūras izpēte), iesaista doktorantu savā un zinātniskās iestādes pētniecības darbā. Darba zinātniskais vadītājs palīdz doktorantam sagatavoties promocijas eksāmenam, vada doktoranta individuālā eksāmena programmas izstrādi, ir promocijas eksāmenu komisijas loceklis. Zinātniskais vadītājs palīdz rediģēt doktoranta publikācijas un  palīdz docēt lekciju kursu un kontrolē tā kvalitāti. 
Vēstures katedra. Katrs doktorants veic pētniecības darbu kādā no piecām Vēstures un filozofijas fakultātes katedrām: (Arheoloģijas un vēstures palīgdisciplīnu, Seno un Rietumeiropas viduslaiku vēstures, Centrālās un Austrumeiropas vēstures,  Latvijas vēstures un Rietumeiropas un Amerikas jauno un jaunāko laiku vēstures katedra.)
Doktorants piedalās katedras personāla sēdēs, kas parasti notiek reizi mēnesī, uzstājas tajās ar informāciju, atskaitēm par zinātnisko darbu un  referātiem par pētījumu rezultātiem. Katedras palīdz doktorantam viņa pētījumos,  iesaista doktorantu savā pētniecības darbā un zinātnisko projektu izstrādē. Katedras speciālisti, kas parasti ir attiecīgās vēstures apakšnozares speciālisti,  izstrādā apakšnozares eksāmenu programmu un piedalās individuālās eksāmenu programmas izstrādē. Katedras pozitīvs vērtējums ir svarīgs priekšnoteikums doktoranta ikgadējā atestācijā. 
Vēstures nozares doktorantūras padome. 
LU Vēstures nozares doktorantūras padome sastāv no 10 Vēstures un filozofijas fakultātes un LU  Latvijas Vēstures institūta pārstāvjiem. Tās priekšsēdētājs ir vēstures doktora studiju programmas direktors,  profesors Inesis Feldmanis. Padomes sastāvu pēc LU Vēstures un filozofijas fakultātes Domes iesnieguma apstiprina LU Zinātņu prorektors.
Padome 1-2 reizes gadā uzklausa doktorantu atskaites un viņu zinātnisko vadītāju informāciju par paveikto darbu, kontrolē individuālo plānu izpildi. Vēstures nozares doktorantūras padome izstrādā vēstures doktora programmu, apspriež un apstiprina nozaru eksāmenu programmas, veido promocijas eksāmenu komisijas un organizē promocijas eksāmenu pieņemšanu. 
Vēstures nozares doktorantūras padome pieņem lēmumu par doktorantu imatrikulāciju un uz pārrunu pamata sarindo doktorantus pēc viņu zināšanu līmeņa, tādējādi nosakot pretendentus, kas tiek uzņemti studijām par valsts budžeta līdzekļiem. Padome nozīmē darba zinātnisko vadītāju un nosaka katedru, kurā darbs veicams. Padome apstiprina  promocijas darba tēmu un ir tiesīga to mainīt. 

4.2. Programmas administrācija.
Vēstures doktora studiju programmas darbību regulē Latvijas Republikas likumdošana (Augstskolu likums, Ministru kabineta izdotie noteikumi) un Latvijas Universitātes Satversme, LU doktorantūras nolikums un LU doktora studiju programma. Latvijas Universitātes doktora studiju programmas (institūcijas) direktors ir LU Zinātņu prorektors, profesors Indriķis Muižnieks. Viņa vadībā darbojas LU Zinātņu daļa un tās sastāvā ietilpstošā Doktorantūras daļa. Vēstures nozares doktorantūras padome vadoties no likumdošanas un LU iekšējām normām, kā arī vēstures doktora studiju programmas vada vēstures nozares doktorantūru.
Galvenā kvalitātes garantija ir vēstures nozares doktorantūras padomes un vēstures nozares promociju padomes neatkarība. Abu šo padomju personālais sastāvs nesakrīt. Latvijas valdības  1999. gadā izdotie noteikumi ieviesa vienotu neatkarīgu institūciju, kas kontrolē promocijas darbu atbilstību kritērijiem. Noteikumi paredz starptautiska eksperta atzinumu pirms aizstāvēšanas. Promocijas darbi tiek apspriesti atklātā diskusijā, balsošana par grāda piešķiršanu notiek aizklāti. 
Arī LU Doktorantūras daļas  un vēstures nozares doktorantūras padomes dubultā kontrole ir doktorantūras studiju kontroles kvalitātes garantija. Svarīgi atzīmēt, ka negatīva vērtējuma gadījumā par gada darbu doktorantam ir tiesības veikt papildu darbu. Svarīga kvalitātes garantija ir katedras regulārā kontrole un doktoranta dalība katedras zinātniskajā un pedagoģiskajā darbā. 

4.3. Programmas nodrošinājums ar informatīvajiem resursiem.
Vēstures nozares doktoranti var izmantot  Latvijas Nacionālo arhīvu (Valsts vēstures arhīva un Valsts arhīva) un citu reģionālo un specializēto arhīvu dokumentus. Arheologi un etnogrāfi var izmantot  Latvijas muzeju un  Latvijas Vēstures institūta kolekcijas. Kā zinātniski darbinieki doktoranti var izmantot visas Latvijā esošo bibliotēku: Latvijas Nacionālās bibliotēkas, Latvijas Universitātes Zinātniskās bibliotēkas un Latvijas Akadēmiskās bibliotēkas iespieddarbu krātuves. Pēdējos desmit gados dažādu ārvalstu informācijas dienesti atvēruši informācijas centrus ar bibliotēkām, no kurām nozīmīgākā vēstures zinātniskās literatūras kolekcija ir ASV informācijas centra bibliotēkai. Latvijas bibliotēkās pieejami svarīgākie Rietumu vēstures periodiskie izdevumi. 
LU Vēstures un filozofijas fakultātei ir atsevišķas vēstures un filozofijas nodaļu bibliotēkas. Vēstures nodaļas bibliotēkas sastāvā ietilpst Latvijas Ārpolitikas institūta bibliotēka. Fakultātē pastāv vācu vēstures un kultūras studiju centrs ar tā bibliotēku. LU Sociālo zinātņu fakultātes rīcībā ir Baltijā nozīmīgākā bibliotēka politikas zinātnes un socioloģijas jomā. 
LU cenšas nodrošināt doktorantiem pieeju datoru jaudām un internetam. Katrā vēstures katedrā atrodas viens internetam pieslēgts kompjūters. Doktoranti var izmantot datoru resursus LU Bibliotēkā un citur Universitātē.



4.3. Finansiālie resursi
Pilna laika klātienes doktoranta bāzes finansējums ir doktoranta stipendija –696 lati gadā. Doktorantam, kas studē par fizisko vai juridisko personu līdzekļiem, jāmaksā 450 lati gadā. 
Latvijas Zinātnes padome ik gadus rīko konkursu par finansējuma “grantu “ piešķiršanu doktorantiem. 2001. gadā to saņēma trīs vēstures nozares doktoranti. Latvijas Zinatns padome konkursa kartība piešķir arī līdzekļus komandējumiem un dalības maksu apmaksai konferencēs. Arī Latvijas Universitāte piešķir līdzekļus doktorantu zinātnisko komandējumu apmaksai. Kopš 2001. gada doktoranti var pretendēt uz filantropa K. Morberga vārdā nosauktām stipendijām (1200 lati gadā) kas paredzētas LU akadēmiskā personāla atjaunošanai. 
LU profesori var iesaistīt doktorantus savos Latvijas zinātnes padomes finansētajos un citos pētniecības projektos. Jānis Keruss iesaistīts pētniecības projektā “Latvija Eiropas starptautisko un iekšpolitisko norišu kontekstā.” 
Vairāki doktoranti, izmantojot ārvalstu fondu finansējumu,  studējuši Eiropas valstu universitātēs un veikuši pētījumus šo valstu arhīvos un pētniecības centros. Jānis Ķeruss studējis Maincas un Bāzeles universitātēs. Renāte Blumberga veikusi pētījumus Somijas avotu krājumos, apzinot materiālus, kas veltīti lībiešiem. Valters Ščerbinskis veicis pētījumus Somijā un sadarbojies ar zinātnisko konsultantu profesoru Hovi no Turku universitātes.

5. Akadēmiskais personāls

LU Vēstures un filozofijas fakultātes akadēmiskajā personālā ietilpst četri profesori un astoņi asociētie profesori. Vēstures doktora grāds ir astoņpadsmit fakultātes mācību spēkiem.  LU  Latvijas Vēstures institūtā pētījumus veic vairāki vadoši vēsturnieki (Jānis Bērziņš, Valdis Bērziņš, Aija Jansone), kas var vadīt promocijas darba izstrādi.  LU profesorus un asociētos profesorus amatā ievēl profesoru padomes pēc Izglītības un zinātnes ministrijas  apstiprinātiem kritērijiem, kas paredz šo amatpersonu aktīvu zinātniski pētniecisko un organizatorisko darbību, zinātniskās darbības starptautisku nozīmību.
Latvijas vēsturē pastāv vairāki nozīmīgi pētniecības virzieni. Jau kopš 60. gadiem pastāv spēcīga  ārpolitikas vēstures un starptautisko attiecību pētījumu skola. Perspektīvs pētījumu virziens ir Otrā pasaules kara politiskā un ekonomiskā vēsture, pretošanās kustības un holokausta izpēte. (pielikumā sk: nozīmīgāko monogrāfiju sarakstu)
LU vēstures speciālisti piedalās daudzos zinātniskos projektos. To vidū jāmin Latvijas Zinātnes Padomes finansēti izpētes projekti. Vēstures nodaļas un LVI vēsturnieki piedalās 14 LZP finansētos pētījumu projektos.(sk. nozīmīgāko projektu sarakstu pielikumā)
Inesis Feldmanis, Aivars Stranga, Andris Caune u. c. ir Latvijas nacionālās vēsturnieku komisijas locekļi. Minētā komisija, kuras sastāvā ietilpst vairāki starptautiski pazīstami vēsturnieki,  darbojas Latvijas Republikas Valsts prezidenta paspārnē un vada un organizē aktuālo Latvijas 20. gadsimta vēstures jautājumu (holokausts, totalitāro režīmu noziegumi Latvijā un pretošanās kustība) izpēti.
LU Vēsturnieki piedalās starptautiskos zinātniskos projektos. Profesors Inesis Feldmanis un asociētais profesors Ilgvars Butulis piedalās projektā “Autoritārie režīmi Centrālajā un Austrumeiropā”  . I. Butulis, asoc. prof. Gvido Straube, asoc . prof. Armands Vijups piedalījušies Baltijas valstu kopējā projektā “Baltijas valstu vēsturē”.  Asociētais profesors A. Vijups piedalījies kopīgos projektos ar Skandināvijas universitāšu Arheoloģijas institūtiem. 
Statistika par programmā iesaistīto mācību spēku akadēmisko kvalifikāciju ir šāda: 
(sk. pielikumā ziņas par mācību spēkiem)
Programmā iesaistīto mācību spēku kvalifikācija.
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Bez tam Vēstures un filozofijas fakultātē ir vairāki asociētie profesori (Ilgvars Misāns, Lidija Malahovska, Lilita Zemīte, Harijs Tumans, Antonijs Zunda) kas eventuāli varētu vadīt disertācijas izstrādi.

6.Salīdzinājums ar citām Eiropas vēstures doktora studiju programmām.
Eiropas Kopienā pastāv liela daudzveidība attiecībā uz doktora programmu un tās realizāciju. Ļoti sīki reglamentēta doktora studiju gaita ir Kopenhāgenas universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Vēstures nodaļā. PhD (doktora grāda) vēsturē iegūšanas procedūra ir visai līdzīga LU vēstures doktora programmā noteiktajai studiju gaitai. Iestājoties doktorantūrā, reflektantam jāapliecina izglītība maģistra grāda vai ekvivalentā līmenī. Iestādei jāgūst pārliecība, ka studijām būs finansiāls segums. Studējot par paša līdzekļiem, tas jāapstiprina pašam reflektantam vai arī kādai iestādei , ka apmaksā viņa studijas. Jābūt garantijai, ka nodaļā ir mācību spēks, kas varētu vadīt disertācijas izstrādi.
Standarta studiju ilgums ir trīs gadi. Ļoti stingri noteikti zinātniskā vadītāja pienākumi pret doktorantu un vadītāja tiesības. Tomēr tie principā īpaši  neatšķiras no LU vēstures doktora studiju programmā noteiktajiem un praksē pielietotajiem. Dānijas programma paredz un sīki regulē individuālas studiju programmas izstrādi. Doktorantūras studijas paredz zinātnisko darbu pie disertācijas izstrādes, darbu studiju kursos (pusgada darba apjomā), līdzdalību mācību darbā. Pastāv pēc uzdevumiem un pilnvarām Vēstures nozares studiju padomei līdzīga PhD Studiju komiteja, kas 2 reizes gadā uzklausa studenta atskaites par paveikto darbu. Ja studenta darbu atzīst par neapmierinošu, viņam piešķir  trīs mēnešus darba uzlabošanai. LU nav vajadzīgs iesniegt pilnīgi pabeigtu doktora disertāciju studiju termiņa beigās vai trīs mēnešu laikā pēc tā. 
Atšķirīga sistēma pastāv Liebritānijā. Vorvikas Universitāte piedāvā PhD programmā vēsturē uzņemt studentus, kam ir maģistra grāds (Master of Arts) vēsturē, socioloģijā, angļu valodā un literatūrā u. c. Ja studentam nav maģistra grāda vēsturē viņam jāiziet gadu ilga apmācība vēstures pētījumu metodēs, vēstures historiogrāfijā un filozofijā u. c. 
Birmingemas universitātē, lai iegūtu PhD grādu jābūt maģistra grādam. Ja tāda nav, universitāte piedāvā vispirms iegūt Mphil (“filozofijas maģistra”) grādu attiecīgajā specialitātē. Šī apmācības programma paredz pētījuma veikšanu un studiju kursus. Veiksmīgi beidzot šo programmu students var automātiski pāriet uz PhD programmu. Doktora studiju programma ilgst trīs gadus. Studentiem nodrošina apmācību pētījumu tehnikā (research training).Doktora studiju noslēgumā jāiesniedz 80 000 vārdu gara disertācija. Studiju kursi programmas gaitā nav paredzēti.

Attīstības perspektīvas

Vēstures nozares doktorantūras perspektīvas ir cieši saistītas ar vēstures zinātnes attīstības perspektīvām un valsts izglītības un zinātnes politiku. Jāatzīst, ka šī politika līdz šim nav bijusi apmierinoša. Profesionālo vēsturnieku, izglītības darbinieku kas pārsvarā strādā valsts budžeta finansētās iestādēs,,algas atpaliek ne tikai no privātā sektora algām, bet arī no valsts ierēdņu atalgojuma. Tai pašā laikā ir noteikta nepieciešamība pēc augstskolu profesoru sastāva atjaunošanas. Vēstures zinātnes pētniecības jomā  ir ļoti plašs darba lauks: pastāv sfēras, kuru objektīva izpēte varēja sākties tikai pēc padomju režīma sabrukuma.  Pašreizējos apstākļos Vēstures un filozofijas fakultātē pasniedzēju skaits pēdējos gados ir samazinājies, jaunus speciālistus nepiesaista mācību spēku algas.
Uzdevumu tuvākajiem pieciem gadiem būtu šādi: piesaistīt jaunus finansu līdzekļus, sadarbojoties ar ārvalstu augstskolām, pētniecības institūtiem un fondiem.
Vēstures un filozofijas fakultātes telpās varētu, ja tam būtu līdzekļi,  izveidot “Doktorantūras centru”, kurā doktorantiem būtu pieejami internetam pieslēgti datori. Tur varētu rīkot diskusijas un seminārus . 
Nepieciešams palielināt to vēstures programmas pietiekami kvalificēto vēstures nodaļas mācību spēku skaitu, kuri strādā ar doktorantiem. (ir to zinātniskie vadītāji un vada doktorantūras seminārus). Doktorantūras darba organizācijas jomā nepieciešams palielināt izvēles daļas kursu skaitu, celt to kvalitāti un aktīvāk iesaistīties LU organizētos doktorantūras semināros. 
Perspektīvā Latvijas Universitātē paredzēti plašāki visiem doktorantiem kopīgi studiju kursi. Tiem varētu būt ļoti dažāds saturs un formas. Kaut arī doktoranti parasti ļoti veiksmīgi sev nepieciešamajā līmenī pārzina informācijas tehnoloģijas, LU speciālisti var sniegt viņiem jaunas iemaņas arī šajā jomā. Varētu būt kursi par zinātnes filozofijas un metodoloģijas pamatiem. Varētu pielietot tādu darba formu kā intensīvi kursi  vienas nedēļas laikā. 
Tajā pašā laikā būtu nepieciešams izstrādāt tādus studiju kursus, kas izraisītu interesi citu LU doktora programmu un citu augstskolu doktora programmu studentos. Nepieciešams izmantot kvalificēto viesprofesoru darbu doktora studiju programmā.







Vēstures doktora studiju programmaa
1. VISPĀRĒJAS ZIŅAS
	
	Doktora studiju programmas uzdevums ir nodrošināt zinātniskā grāda un augstas kvalifikācijas iegūšanu vēsturē. Vēstures doktora studiju programmu pārzina, koriģē un tās izpildi kontrolē vēstures nozares doktorantūras padome. Doktora studiju programmas īstenošanā piedalās Vēstures un filozofijas fakultātes vēstures profila katedras: Arheoloģijas un vēstures palīgdisciplīnu katedra, Seno un Rietumeiropas viduslaiku vēstures katedra, Rietumeiropas un Amerikas jauno un jaunāko laiku vēstures katedra, Centrālās un Austrumeiropas vēstures katedra un Latvijas vēstures katedra, kā arī LU Latvijas vēstures institūts. Vēstures doktora studiju programmu nodrošina: 
* Bērziņš Jānis, Dr. habil. hist: Latvijas vēsture;
*  Caune Andris, Dr. habil. hist, arheoloģija, etnogrāfija;
·	Feldmanis Inesis , prof.: vispārējā vēsture, (jauno un jaunāko laiku vēsture.)
·	Mugurevičs Ēvalds , Dr. habil hist, arheoloģija, etnogrāfija;
·	Stranga Aivars, prof.: Latvijas vēsture.
·	Vasks Andrejs, prof.: arheoloģija.
·	Počs Kārlis, prof. : vispārējā vēsture (jauno un jaunāko laiku vēsture.)
·	Vijups Armands, as.prof.: arheoloģija, etnogrāfija.
·	Straube Gvido, as.prof. : Latvijas vēsture.
·	Butulis Ilgvars, as prof. : vispārējā vēsture (Centrālās un Austrumeiropas vēsture.)
·	Misāns Ilgvars, as.prof. : vispārējā vēsture (seno un viduslaiku vēsture.), historiogrāfija;
·	Gavriļins Aleksandrs, doc.: historiogrāfija un vēstures zinātnes palīgnozares.
·	Taurēns Jānis, doc.: historiogrāfija, vispārējā vēsture (jauno un jaunako laiku vēsture)

2.VISPĀRĒJS RAKSTUROJUMS.

Vēstures doktora studiju programmai ir jānodrošina pēctecība un kvalitatīva attīstība vēstures nozarē, kā arī jāveicina augsta kvalifikācijas speciālistu sagatavošana visās galvenajās vēstures zinātnes apakšnozarēs: vispārējā vēsturē, arheoloģijā, etnogrāfijā, Latvijas vēsturē, historiogrāfijā un vēstures nozares palīgnozarēs. Vēstures doktora studiju programma dod iespēju: 
·	padziļināti apgūt vēstures filozofiju un vēstures zinātnes teoriju;
·	nostiprināt pieredzi zinātniskajā darbā un attīstīt spējas patstāvīgi un radoši veikt oriģinālus pētījumus kādā no vēstures zinātnes apakšnozarēm;
·	apgūt zināšanas un iemaņas, kas nepieciešamas akadēmiskajam darbam Latvijas augstākās izglītības un zinātnes iestādēs; 
·	iegūt profesionālo kvalifikāciju, lai varētu konkurēt starptautiskajā akadēmiskajā apritē.
Personas, kas apguvušas vēstures doktora studiju programmas un sekmīgi aizstāvējušas promocijas darbu LU vēstures zinātņu promocijas padomē iegūst vēstures doktora grādu (Dr. hist.)
3. MĒRĶIS UN UZDEVUMI.
Vēstures  doktora studiju programmas mērķis ir dot iespēju iegūt starptautiski pielīdzināmu zinātņu doktora grādu  vēsturē,  apgūt studiju un  pētniecības darba organizācijas un vadības principus.
Vēstures doktora studiju programmai jānodrošina zinātniskā grāda un augstas kvalifikācijas iegūšanu vēsturē. Tai jāsagatavo augsti kvalificēti vēstures zinātnes speciālisti Latvijas Republikas izglītības un zinātnes sistēmai. Šiem speciālistiem jāspēj kvalitatīvi pasniegt vēsturi Latvijas un ārvalstu augstskolās, sekmīgi veikt zinātniski pētniecisku darbu vēstures pētniecības centros, ieņemt vadošas pozīcijas muzejos un arhīvos. 
	Vēstures doktora studiju programmas uzdevumi: 
1.Veicināt vēstures studijās mūsdienīgu pētniecības metožu un virzienu apgūšanu;
2.Nodrošināt vēstures pētījumu plānošanas principu un paņēmienu apgūšanu;
3.Garantēt Latvijas un vispārējās vēstures aktuālāko problēmu padziļinātu izpratni un kvalitatīvu izpēti;
4.Sekmēt vēstures teoriju un citu humanitāro disciplīnu metodoloģisko pamatu apgūšanu;
5.Panākt attiecīgas vēstures zinātnes apakšnozares padziļinātu apgūšanu;
6.Palīdzēt vēstures zinātnes lektora iemaņu apgūšanā.



4.IMATRIKULĀCIJAS NOSACĪJUMI.

Lai varētu uzsākt studijas vēstures nozares doktorantūrā pretendentam nepieciešams: 
·	Latvijas augstskolu maģistra grāds vai tam atbilstošs augstākās izglītības diploms, bet ārvalstu pretendentiem Latvijas vēstures maģistra grādam pielīdzināma izglītība. Diploma atbilstību neskaidrību gadījumos novērtē Akadēmiskās informācijas aģentūras ekspertīze un nosaka Vēstures un filozofijas fakultātes Dome. 
·	Pretendentiem, kuri nav ieguvuši maģistra grādu vai atbilstošu augstākās izglītības diplomu vēsturē, bet gan citās zinātnēs, nepieciešams apliecināt vēsturniekiem specifiskās zinātniski pētnieciskā darba iemaņas (zinātniskas publikācijas par vēstures tēmām vai pēc apjoma neliels (ap 2 autorloksnes) nepublicēts pētnieciska rakstura darbs vēsturē).
·	Sekmīgi nokārtoti iestājeksāmeni (pārrunas). Iestājeksāmeni (pārrunas) tiek kārtoti maģistra kursa apjomā izvēlētajā vēstures apakšnozarē , kā arī svešvalodā.
·	Iestājeksāmeni tiek organizēti septembra pirmajā nedēļā.
5.STUDIJU PROGRAMMAS SATURS.

Vēstures doktora studiju programmā pilna laika studiju ilgums ir trīs gadi (52 nedēļas gadā, 40 stundas nedēļā, no kurām 48 ir darba nedēļas un 4 nedēļas atvaļinājuma nedēļas).Savukārt vēstures doktora studiju programmas daļlaika apguve paredzēta 4 gadiem. Studiju laikā netiek ieskaitīti par sešiem mēnešiem ilgāki atvaļinājumi un komandējumi.
	Vēstures doktora studijas veido promocijas darba (disertācijas vai monogrāfijas, vai rakstu sērijas) sagatavošana, patstāvīgas literatūras un avotu studijas specializācijas virzienā (vispārējā vēsture, Latvijas vēsture, arheoloģija, etnogrāfija, historiogrāfija un vēstures palīgzinātnes), kas noslēdzas ar promocijas eksāmenu un darbu doktorantu semināros. Studiju apjoms atbilst 144 kredītpunktiem. Studijas doktora programmā paredz: 
·	zinātniski pētniecisko darbu pēc individuālā plāna, saskaņojot to ar vadītāju un ziņojot par rezultātiem attiecīgā profila katedrā un vēstures nozares doktora padomē.)
·	piedalīšanos doktorantu semināros (divi gadā
Zinātniski pētnieciskais darbs paredz: 
-	vēstures zinātnes pamatdisciplīnu padziļinātu apguvi;
-	vēstures zinātnes jaunāko pētījumu metožu apguvi;
-	jaunāko informācijas tehnoloģiju, datu apstrādes paņēmienu apguvi;
-	stažēšanos citās universitātēs;
-	uzstāšanos zinātniskajās konferencēs ar referātiem;
-	zinātnisko rezultātu noformēšanu un iesniegšanu publicēšanai zinātniskajā periodikā
-	piedalīšanos pētniecisko projektu realizācijā.
·	Piedalīšanos mācību procesā;
·	Promocijas eksāmenu nokārtošanu izvēlētajā specialitātē un svešvalodā
·	Promocijas darba izstrādi. Doktorantam ir jāparāda kompetence izvēlētajā specializācijas virzienā, kādā no rietumu valodām, pētniecības tēmā (atskaites un referāti katedrā)


6. STUDIJU NORISE
 
Doktorants, konsultējoties ar darba zinātnisko vadītāju, izstrādā studiju individuālo programmu, kuru pēc attiecīgā profila katedras ieteikuma apstiprina doktorantūras padome. Divu mēnešu laikā pēc imatrikulācijas individuālās studiju programmas vienu eksemplāru doktorants iesniedz LU Doktorantūras daļā.  Studiju programmas realizāciju kontrolē darba zinātniskais vadītājs, nozares profesors, attiecīgā profila katedra un vēstures nozares doktorantūras padome. Pēc doktora studiju programmas nobeigšanas, LU doktorantūras daļa vadoties no ierakstiem doktoranda individuālajā studiju kartē, izsniedz doktorantūras beigšanas apliecību. Kā obligāts priekšnoteikums apliecības izsniegšanai ir doktorantūras padomes pozitīvs vērtējums par promocijas darba izstrādi.

7. STUDIJU PLĀNS

1.
2.-5.SEM
Piedalīšanās doktorantu semināros (avotu pētniecības teorijas, avotu publikāciju salīdzinoša analīze, vēstures filozofija, teorētiskais  seminārs izvēlētajā specialitātē
16 kr.p.
2.
Piedalīšanās bakalaura un maģistra studiju programmas īstenošanā (semināri un lekcijas)
6 kr.p.
3.
Speciālo kursu apguve un promocijas eksāmenu nokārtošana
16 kr.p.
4.
Individuālais pētniecības darbs un promocijas darba izstrādāšana
96 kr.p.
5. 
Piedalīšanās zinātniskajos semināros un konferencēs
10 kr. p. 

Kopā:
144 kr.p. 





8.PĀRBAUDES FORMAS.


·	Par studiju un pētnieciskā darba rezultātiem doktorants ik semestri atskaitās attiecīgā profila vēstures katedrā, kā arī piedalās ikgadējā zinātniskajā konferencē. Speciālu lēmumu par doktoranta paveiktā atbilstību individuālajai studiju programmai pieņem Vēstures nozares doktorantūras padome.
·	Doktorantūrai beidzoties, attiecīgā profila katedrā un Vēstures nozares doktorantūras padomē tiek apspriesti un izvērtēti studiju un pētnieciskā darba rezultāti. Padome dod pozitīvu vai negatīvu vērtējumu par promocijas darba izstrādi
·	Doktora grādu piešķir LU Vēstures zinātņu promocijas padome.
9.STAŽĒŠANĀS IESPĒJAS.
 
Vēstures doktorantam ir iespējams stažēties atbilstoši specializācijai un interesēm: 
·	Maincas  universitātes Austrumeiropas vēstures institūtā
·	Turku universitātes Vēstures institūtā
·	Hamburgas universitātes Vēstures institūtā
·	Ņūkāslas universitātes Vēstures nodaļā
·	Centrālās Eiropas universitātē Budapeštā
·	Gēteborgas universitātes Arheoloģijas institūtā.
un citās augstskolās.



10.STUDIJU PROGRAMMAS ĪSTENOŠANAS LĪDZEKĻI.


Vēstures doktora studiju programmas realizēšanas priekšnoteikumus veido vēstures nozares katedru augstais akadēmiskais potenciāls (4 nozares profesori un 5 asociētie profesori), docētāju zinātniskais darbs, un līdzdalība Latvijas Zinātnes Padomes finansētajos , kā arī starptautiskajos pētniecības projektos. Vēstures doktora programmas studentiem ir iespējams izmantot Vēstures nodaļas bibliotēku (ap 8000 sējumu).
	Doktora studiju programmas izmaksas veido doktoranta stipendija, vadītāja atalgojums un darba tiešās izmaksas (komandējumi, zin. literatūras iegāde utml)
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RĪGA,2001.


1.Seno laiku sabiedrības un to tipoloģijas problēma.

	Seno laiku vieta pasaules vēsturē – lineārie un cikliskie vēstures modeļi. Civilizācijas ģenēzes problēma un tās risinājumi – ģeogrāfiskais determenisms, sociālais evolūcionisms, reliģiskais determenisms. Sabiedrības organizācijas un sabiedrības struktūras veidošanas mehānismi. Teokrātija un sabiedrības hierarhija – reliģiskais normatīvs, socioģenēzes produkts vai mentalitātes izpausme. Seno civilizāciju tipoloģijas problēma – ģeogrāfiskā tipoloģija ( sauszemes un jūras civilizācijas; zemkopju un lopkopju civilizācijas ); sociāli – ekonomiskā tipoloģija ( noma valsts, teritoriālā valsts, impērija ); kultūras tipoloģija ( austrumu un rietumu kultūru tipi ). Seno austrumu un rietumu civilizāciju vēsturiskās attīstības īpatnības, kopīgais un atšķirīgais. 
Literatūra:
1.	J. Veinbergs. Piramīdu un zikurātu ēnā. Rīga, 1988.
2.	E. C. D. Hunter. First Civilisations. London, 1994.
3.	R. G. Collingwood. Essays in Political Philosophy. Oxford, 1989.
4.	J. Oates, D. Oates. The Rise of Civilisation. Oxford, 1976.
5.	И. Дьяконов. Пути истории. Москва, 1994.
6.	История древнего мира. т. 1- 3, Москва, 1989.
7.	Н. Кареев. Общий ход всемирной истории. Заокский, 1993.
8.	В. Массон. Древние цивилизации. Ленинград, 1989.
9.	П. Сапронов. Культурология. Спб., 1998.
10.	Цивилизации. Вып. 1, Москва, 1992.


2.Laiks un telpa senajā pasaulē.

	Domāšanas tipu un pasaules uztveres atšķirības mūsdienās un senatnē. Mitoloģiskās domāšanas un pasaules uztveres specifika un tās identifikācijas problēma – struktūrāliskā, socioloģiskā, rituāliskā un simboliskā pieejas. Arhetipu koncepcija – no Junga līdz Eliade. Arhaisko pasaules modeļu pamatprincipi. Mūžības izpratne un ciklisms senajās kultūrās. Kosmiskais laiks. Haosa un kosmosa opozīcija. Laiks un telpa senajos austrumos un antīkā pasaulē: kopīgais un atšķirīgais. Antīkās kultūras novitāte laika un telpas uztverē. Kopīgais un atšķirīgais grieķu un romiešu priekšstatos par laiku un telpu, šo priekšstatu evolūcija. Lineārais laika modelis, tā izcelšanās problēma un tā būtība.
Literatūra: 
1.	M. Eliade. Mīts par mūžīgo atgriešanos. Rīga, 1995.
2.	M. Eliade. Sakrālais un profānais. Rīga, 1996.
3.	M. Eliade. Mīta aspekti. Rīga, 1999.
4.	A. Rubenis. Cilvēks mītiskajā pasaules ainā. Rīga, 1994.
5.	J. Tauriņš. Vēstures filozofija. Rīga, 1998.
6.	J. Veinbergs. Piramīdu un zikurātu ēnā. Rīga, 1988.
7.	K. Hübner. Die Wahrheit des Mythos. München, 1985.
8.	А. Лосев. Античная философия истории. Москва, 1977.
9.	Ф. Кессиди. От мифа к логосу. Москва, 1972.
10.	Г. Кнабе. Историческое пространство и истрическое время в культуре древнего Рима // Культура древнего Рима. т. 2, с. 108 – 166. Москва, 1985.
11.	К. Хюбнер. Истина мифа. Москва, 1998.

3.Valdniecība senajā pasaulē.

	Valdniecības izcelšanas problēma – sociālā evolūcija, ekonomiskā nepieciešamība vai reliģijas attīstība. Pirmais varas modelis kā reliģiskais un sociālais fenomens. Sakrālās valdniecības izveide – no ķēniņa - priestera uz monarhu. Teokrātijas kā varas tipa koncepcijas. Sakralizētās varas struktūra un sociālās funkcijas. Seno austrumu “despotija”- mīts un realitāte. Seno austrumu valdniecības tipi: Divupes, Ēģiptes, Indijas un Ķīnas modeļi. Grieķu un romiešu valdniecība salīdzinājumā ar austrumu monarhijām. Antīkās valdniecības tipi - senie ķēniņi un vēlāko laiku tirāni, valdnieki un imperatori – tipoloģizācijas problēmas un vēsturiskais salīdzinājums. Seno laiku valdniecības atšķirības no vēlāko laiku valdniecības. 
Literatūra:
1.	J. Veinbergs. Piramīdu un zikurātu ēnā. Rīga, 1988.
2.	J. Frazer. The golden Bough. London, 1923 ( krievu valodā: Дж. Фрэзер. Золотая ветвь. Москва, 1986 ).
3.	P. Barcelo. Basileia, Monarchia, Tyrannis. Stuttgart, 1993. 
4.	Ch. Ulf. Die Homerische Gesellschaft. München, 1990.
5.	А. Бэшем. Чудо, которым была Индия. Москва, 2000.
6.	М. Кравцова. История культуры Китая. Спб., 1999.
7.	П. Сапронов. Культурология. Спб., 1998.
8.	А. Оппенхейм. Древняя Месопотамия. Москва, 1990.
9.	С. Токарев. Ранние формы религии. Москва, 1990.
10.	С. Утченко. Политические учения древнего Рима. Москва, 1977.
11.	Э. Фролов. Рождение греческого полиса. Ленинград, 1988.

4.Indivīds un sabiedrība senajā pasaulē.

	Indivīda un valsts attiecību modelis seno austrumu sabiedrībā – valdnieks un viņa vergi, vai tauta un viņas “gans” / ”tēvs”. Brīvības un nebrīvības jautājums seno austrumu sabiedrībā. Polisas sociālas organizācijas vēsturiskā specifika. Polisu veidojošie faktori –aristokrātisko indivīdu griba vai masu politiskā izaugsme. Pilsoņu kolektīvs kā sabiedrības organizācijas forma – sociālā harmonija vai neatrisinātie konflikti. Polisas ideoloģija un individuālās vērtības – saskaņa vai pretruna. Sabiedriskais viedoklis un shame culture kā sociālais mehānisms. Indivīda atkarība un neatkarība no pilsoņu kolektīva polisas ietvaros. Konfrontācija starp indivīdu un polisu – epizodes vai neatrisināmas pretrunas. Indivīda pozīcijas Spartā un Atēnās- kopīgais un atšķirīgais. Indivīds un sabiedrība Grieķijā un Romā: kopīgais un atšķirīgais. 
Literatūra:
1.	H. Berwe. Gestaltende Kräfte der Anike. München, 1966.
2.	W. Ehrenberg. From Solon to Socrates. Greek History and Civilization during 6th and 5th Centuries B.C. Suffolk, 1967.
3.	K. - J. Hölkeskamp. Von Romulus zu Augustus. Große Gestalten der römischen Republik. München, 2000.
4.	K. Kinzl ( Hrsg. ) Demokratia. Darmstadt, 1995.
5.	Ch. Starr. Individual and Community: the Rise of the Polis 800 – 500 B.C. New York, 1986.
6.	U. von Willamowitz – Moellendorf. Staat und Gesellschaft der Griechen. Stuttgart, 1994.
7.	Ю. Андреев. Цена свободы и гармонии. Спб., 1999.
8.	Г. Кошеленко. Древнегреческий полис // Античная культура. т. 1, 9 – 36.
9.	П. Сапронов. Культурология. Спб., 1998.
10.	С. Утченко. Политические учения древнего Рима. Москва, 1977.
11.	Е. Штаерман. От гражданина к подданному // Культура древнего Рима. т. 2, 22 – 105.
12.	Э. Фролов. Рождение греческого полиса. Ленинград, 1988.

5.Seno laiku politiskie modeļi un to attīstība

	Seno austrumu valstu politiskie tipi un to vēsturiskā attīstība no noma valsts uz impēriju. Politiskās attīstības mehānismu problēma – dabvides ietekme, ekonomiskā prasības vai varas izaugsme. Naturālā saimniecība un naudas ekonomika austrumu valstu dzīvē – konstruktīvie un destruktīvie faktori. Seno austrumu impērijas – patiesais spēks vai īslaicīga veiksme. Polisas vēsturiskā specifika – unikāls politisks veidojums vai tipisks gadījums pilsētu vēsturē. Polisas krīzes politiskā būtība – straujas augšanas slimība vai agonija. Senās Romas valsts vēsturiskā specifika. Romas civitas un grieķu polis – divas viena valsts tipa modifikācijas vai dažādie valsts tipi. Romas teritoriālā valsts – lielā polisa vai jauns valsts tips. Romas republikas pārtapšana par impēriju – revolūcija vai evolūcija. Principāts – monarhija vai modificētā republika. Romas impērijas vēsturiskā specifika salīdzinājumā ar seno austrumu impērijām.
Literatūra:   
1.	Cambrige Ancient History. Vol. 1 – 3, Cambrige, 1928 – 1929.
2.	W. Dahlheim. Die Antike. Darmstadt, 1996.
3.	W. Durant. The Story of Civilization: Our Oriental Heritage. Vol. 1, 1963.
4.	A. Lintott. Imperium Romanum. London, 1993.
5.	A. Powell. The Greek World. New York, 1995.
6.	R. Syme. The Roman Revolution. Oxford, 1960.
7.	W. Schuller. Politische Teorie und Praxis im Altertum. Darmstadt, 1998.
8.	C. Wells. Das römische Reich. Nördlingen, 1980.
9.	Античная Греция. т. 1 – 2, Москва, 1983.
10.	История древнего мира. т. 1- 3, Москва, 1989.
11.	П. Сапронов. Культурология. Спб., 1998.
12.	С. Утченко. Кризис и падение римской республики. Москва, 1965.
13.	Е. Штаерман. От гражданина к подданному // Культура древнего Рима. т. 2, 22 – 105.




6.Laicīgās varas problēma viduslaikos un tās izpēte
Karaļa varas teoloģiskā koncepcija un tās pamatojums viduslaiku autoru darbos. Karaļa varas mistika. Ticība karaļu spējām dziedināt slimos, tās izcelsme un skaidrojums. Marka Bloka monogrāfijas “The royal touch. Sacred monarchy in scrofulain England and France” nozīme viduslaiku monarha varas būtības izpratnē. Varas sakralizācijas un suverenitātes problēma. Karaļa varas personīgie un publiskie aspekti. Ernsta Kantoroviča “karaļa divu ķermeņu” teorija. Karaļa varas attīstības dinamika no attīstītajiem līdz vēlajiem viduslaikiem. Varas reprezentācija.  Dinastijas kulta veidošanās. 

Literatūra:
1. 	Bloch M. The royal touch. Sacred monarchy in scrofulain England and France. - 1973 (darbs pieejams arī krievu valodā).
2. 	Blocmans W. A history of power in Europe, - Antwerpen, 1997 (darbs pieejams arī vācu valodā).
3. 	Kantorowicz E. The king’s two bodies. A study in medieval political theology. - Princeton, 1957 (darbs pieejams arī vācu valodā).
4. 	Le Goff J. Reims, Krönungsstadt. - Berlin, 1997.
5. 	Бойцов М.А. Скромное обояние власти (К облику германских государей XIV-XV вв.) // Одиссей 1995. - С. 37-78.
6. 	Джордан  У. Ч. Самоидентификация населения и королевская власть в среднеиековой Франции // Одиссей 1995. - С. 79-91.
7. 	 Малинин Ю. П. “Королевская троица” во Франции XIV-XV вв. // Одиссей 1995. - С. 20-36.

7.Viduslaiku sabiedrības struktūra un tās izpēte
	Kārtas un struktūras kā viduslaiku sabiedrības elementi, to izpētes svarīgums. Žoržs Dibī par trīsdaļīgo sabiedrības modeli un tā pamatojumu Žerāra no Kambrē un Lionas Adalbero darbos. Priekšstati par trīsdaļīgo sabiedrības struktūru un tās sarežģītais formēšanās un attīstības ceļš laikā no 11.-13. gadsimtam. Žoržs Dibī par sabiedrības trīsdaļīgā modeļa evolūciju no sociāla ideāla līdz kārtu monarhijas elementam.  

Literatūra:
1. 	Duby G. France in the Middle Ages, 987-1460 from Hugh Capet to Joan of Arc.- Cambridge, 1997 (repr).  
2. 	Goetz H.-W. Moderne Mediävistik. Stand und Perspektiven der Mittelalterforschung. - Darmstadt, 1999.
3. 	Le Goff J. Medieval civilisation 400-1500. - Oxford, 1994 (darbs pieejams arī krievu valodā).
4. 	Дюби Ж. Трехчастная модель или Представления средневекового общества о себе самом. - Москва, 2000.
5. 	Ле Гофф Ж. Другое средневековье - Екатеринбург, 2000. - С. 58-62.

8.Elites un tautas kultūra kā medievistikas izpētes objekts
	Viduslaiku baznīca un kultūra. Kultūra un reliģija. Laicīgā kultūra. Bruņniecības kultūra, tās vērtības un simboli. Johana Heizingas ieguldījums bruņniecības kultūras izpētē. Tautas kultūras savdabība. Svētki un spēle kā elites un tautas kultūras izpausmes formas. Elites un tautas kultūras saskarsmes un pretnostatījuma problēma. Ārona Gurēviča uzskati šajos jautājumos un to kritika, kritiķu argumenti. 
Literatūra:
1. 	Gilomen H.-G. Volkskultur und Exempla-Forschung // Modernes Mittelalter. Neue Bilder einer populären Epoche / hrsg. von Joachim Henze. - Frankfurt/M. und Leipzig, 1994, S. 165-208. 
2. 	Goetz H.-W. Moderne Mediävistik. Stand und Perspektiven der Mittelalterforschung. - Darmstadt, 1999. 
3. 	Le Goff, J. The medieval imagination. - Chicago, London, 1988.
4. 	Mezger W. “Quem quaertis - wen suchen ihr he? Zur Dynamik der Volkskultur im Mittelalter am Beispiel des liturgischen Dramas // Modernes Mittelalter. Neue Bilder einer populären Epoche / hrsg. von Joachim Henze. - Frankfurt/M. und Leipzig, 1994, S. 209-246. 
5. 	Даркевич В. П. Народная кульутра средневековья. - Москва, 1988.
6. 	Гуревич А. Я. Проблемы средневековой народной культуры. - Москва, 1981.
7. 	Гуревич А. Я. Соотношение народной и ученой кульутр средневековья в зеркале церковных обрядов и священных предметов (Ракурс расхождения и ракурс взаимопроникновения) // Одиссей 1994. - С. 141-164.
8. 	Ле Гофф Ж. Другое средневековье - Екатеринбург, 2000. - С. 135-168.
9. 	Хейзинга Й. Осень средневековья. - Москва, 1988.

9.Laiks un telpa kā viduslaiku vēstures kategorijas
	Laika teoloģiskā dimensija un tās izpratne viduslaikos. Atšķirības starp “dabisko” (astronomisko) un “vēsturisko” (sociālo) laika izpratni viduslaikos. Laika mērīšanas un laika iedalījuma problēma, tās risinājumi. Mehānisko pulksteņu izgudrošana un to ieviešanas sociālās sekas. Žaka Legofa baznīcas laika un tirgotāju laika konflikta koncepcija, tās pamatojums. 
Viduslaiku teocentriskais pasaules modelis. Makrokosms un mikrokosmi. Viduslaiku cilvēka priekšstati par telpu un tās struktūru. Fernāns Brodels par telpiskā faktora nozīmi Francijas viduslaiku vēsturē.  
Literatūra:
1. 	Achtner W., Kunz S., Walter Th. Dimensionen der  Zeit. Die Zeitstrukturen des Gottes, der Welt und des Menschen. - Darmstadt, 1998.
2. 	Braudel F, The identity of France/  History and enviroment - London, 1989 (darbs pieejams arī krievu valodā ar nosaukumu: Бродель Ф. Что такое Франция?  (1)/ Пространство и история. - Москва, 1986).
3. 	Гуревич А. Я. Категории средневековой  культуры, 2-е изд., испр. и доп. - Москва, 1984.
4. 	Ле Гофф Ж. Другое средневековье - Екатеринбург, 2000. - С. 36-57. 
5. 	Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. - М.,1992.

10.Viduslaiku vēsture un socioloģija. Pētnieciskās iespējas
	Sociālās struktūras un to nozīme viduslaiku cilvēka dzīvē. Marginālās grupas, to stāvoklis un eksistences problēmas.
	Ģimene kā viduslaiku sabiedrības sastāvdaļa. Vecuma grupas. Bērns ģimenē. Filipa Arjesa teorija par attieksmi pret bērnu viduslaikos un tās neviennozīmīgais vērtējums. 
	Dzimumu vēsture. Vīrietis un sieviete viduslaikos. Sievietes diskriminācija, tās teoloģiskais pamatojums.
 
Literatūra:
1. 	Ariès P. Centuries of childhood. A social history of family life. New York, 1962 (darbs pieejams arī krievu un vācu valodā).
2. 	Boulding E. The underside of history, Vol. 2. A view of women through time. - London, 1992..
3. 	Duby G., Perrot Michelle (Hg.): Geschichte der Frauen in 5 Bänden, Bd. 2 Mittelalter / hrsg. von Christiane Klapisch - Zuber - Frankfurt; New York, 1993 (darbs pieejams arī angļu valodā).
4. 	Duby G. Love and marriage in the Middle Ages. - Chicago, 1994.
5. 	Le Goff J. Medieval civilisation 400-1500. - Oxford, 1994 (darbs pieejams arī krievu valodā).
6. 	Nicolle D. Hamlyn history of Medieval life. - London [etc.], 1997.
7. 	Бессмертный Ю. Л. Дети и общество в средние века (Обзор) // Идеология феодального общества в Западной Европе: проблемы культуры и социально - культурных представлений средневековья в современной зарубежной историографии. - Москва, 1980 - С. 281-291.
8. 	Бессмертный Ю. Л. Жизнь и смерть в средние века: Очерки демографической истории Франции. - Москва, 1991. 
9. 	Гуревич А. Я. Культура и общество средневековой Европы глазами современников (“Exempla” XIII века). - Москва, 1989.
10. 	Человек в кругу семьи. Очерки по истории частной жизни в Европе до начала нового времени / Под ред. Ю. Л. Бессмертного. - Москва, 1996.





11.“Exempla” viduslaiku vēstures izpētē

“Exempla” kā viduslaiku literatūras paveids. “Exempla” kā specifisks viduslaiku vēstures avots. “Piemēru” forma un saturs. “Exempla” adresātu problēma. “Piemēri” kā viduslaiku cilvēka mentalitātēs izpausme. Vēsturiskā informācijas raksturojums, tās apstrādāšanas un interpretācijas grūtības. Avotu ticamības problēma. Uzskatu atšķirības par “Exempla” izmantošanu medievistikā.

Literatūra:
1. 	Gilomen H.-G. Volkskultur und Exempla-Forschung // Modernes Mittelalter. Neue Bilder einer populären Epoche / hrsg. von Joachim Henze. - Frankfurt/M. und Leipzig, 1994, S. 165-208. 
2. 	Lee B. S. “This is no fable”: Historical Residues in Two Medieval Exempla - Speculum. - 56. - 1981. - P. 728-760.
3. 	 Van Engen J. The Christian Middle Ages as an Historiographical Problem // American Historical Review. - 91. - 1986. - P. 519-552.
4. 	Гуревич А. Я. Культура и общество средневековой Европы глазами современников (“Exempla” XIII века). - Москва, 1989.  
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1.	Valsts varas formas jaunajos laikos. Izpētes problēmas.

Agrās modernās valsts jēdziens.Kārtu valsts vieta un loma valstiskuma  
 attīstībā pārejas periodā no viduslaikiem uz jaunajiem laikiem. Absolūtisma ideāltēls
 un viedokļi historiogrāfijā par tā saikni ar kārtu valsti. Ideja par varas duālismu valsts pārvaldē jauno laiku sākumā.
  		Absolūtisma nomaiņa ar konstitucionālo monarhiju jeb karaļa un  parlamenta cīņa par varu 17. gs. Anglijas revolucionāro notikumu galvenais saturs angļu liberālo un neliberālo vēsturnieku  skatījumā, atšķirīgais konservatīvo  un lokālās vēstures pētnieku viedoklis.Jautājums par valsti un tās robežām ASV Neatkarības kara un Lielas Franču revolūcijas kontekstā.
		Atšķirīgu valsts formu saglabāšanās Eiropā un Amerikā 19. gs pēdējā trešdaļā un 20. gs sākumā. Šī  apstākļa politizējošā ietekme vēstures zinātnē un izpētes problemātikā. Vācijā – «mazvācu» skola, «lielvācu» un katoliciskā skola, panģermāniskais virziens, sociāldemokrātiskais  virziens. Francija – monarhistiskais virziens, republikāniskais virziens,demokrātiskais virziens. Lielbritānija – koloniālās impērijas propagandas virziens. ASV iekšpolitiskās situācijas ietekme vēstures zinātnē. Mūsdienu vēstures zinātnes tendences valsts varas formu analīzē.


Literatūra un avoti:
1.Duchhardt H. Das Zeitalter des Absolutismus. – München, 1989., S. 36 – 38.
2.Handbuch der europaischen Geschichte, Bd. 3: die Entstehung des neuzeitlichen Europa. – Stuttgart, 1985, S. 387 – 437.
3.Koenigsberger H.G., Mosse L., Bowler G. Q. Europe in the Sixteenth Century. – London, New York, 1996, p. 266 – 300.
1.	Lehmann H. Zum Wandel des Absolutismusbegriffes in der Historiographie der BDR. – Zeitschrift fur Geschichtswissenschaft, 1974, 1, S. 5 – 27.
2.	Rice E.F. The Аoundation of Early Modern Europe. 1460 – 1559. – New York, 1970, p. 92 – 106.
3.	 Люблинская А. Д. Государство эпохи Возрождения в Западной Европе.
4.	 Люблинская А.Д. Франция при Ришелье. Французский абсолютизм в 1630 – 1642 гг. Ленинград, 1982.
5.	Согрин В.В. ,Зверева Г.И. Современная историография Великобритании. М.,1991.
6.	Историография новой и новейшей истории стран Европы и Америки. М.,1968.
7.	Историография истории нового времени стран Европы и Америки. М.,1990.
8.	История США. Том 2.- М. 1985.-(nodaļa par historiogrāfiju).
9.	Германская история в новое и новейшее время. Том 1. 1970.
10.	F. Fischer. Griff nach der Weltmacht. Düsseldorff, 1961.
11.	В.Ю. Антюхина – Mосковченко. Третья республика во Франции. 1870-1918. М., 1986.
12.	История Франции. Т.2.,М.,1973.
13.	Ерофеев Н.Ф. Очерки по истории Англии,1915 – 1917., М..1959.


2.	Revolūcijas jaunajos un jaunākajos laikos: vēsturnieki par to raksturu un klasifikācijas    iespējām.

Buržuāziskās revolūcijas koncepcija – marksistisko vēsturnieku izpratne 
par šo revolūciju cēloņiem un saturu pēc 17. gs Anglijas revolūcijas un Lielās franču
revolūcijas piemēra. (Hills, Bargs, Mortons, Matjēzs, Sobuls). Krievu amerikānistu – 
marksistu atšķirīgie uzskati par 18. gs amerikāņu revolūcijas būtību: «iekšreformācijas (kapitālistiskā) revolūcijas» koncepcijas rašanās PSRS 70. gados (Sogrins, Bolhovitinovs). Lielas daļas marksistisko vēsturnieku  uzskatu maiņa 90. gados.
		Konservatīvās revolūcijas koncepcija – Anglijas 17. gs 40. gadu un ASV 18. gs revolūciju kā konservatīvu revolūciju (konservatīvā province pret centru, nacionālo un lokālo prioritāšu pretnostādījums Anglijā un konservatīvā tiesiski politiskā status quo revolūcija Amerikā) satura atšķirīgais traktējums Anglijā un Amerikā angļu lokālās vēstures skolas (Everittss), konservatīvo vēsturnieku (Rassels) un ASV konsensuss vēstures skolas autoru darbos (Harcs, Burstins). Konservatīvās revolūcijas koncepcijas izpausmes 90. gadu krievu amerikānistu darbos (Bolhovitinovs).
		Franču vēsturnieku Fr. Fjurē un D. Rišē darbs «Revolūcija» kā pagrieziena punkts Lielās Franču revolūcijas traktējumā.
		Anglijas 17. gs 40. gadu notikumi kā «puritāņu revolūcija» jeb reliģiski konstitucionāls konflikts 19.gs angļu liberālo vēsturnieku ( Gardiners, Makkolejs) vērtējumā. Šīs koncepcijas daļēja maiņa un papildināšana ar sociāli ekonomisku saturu 20 gs liberālo vēsturnieku (Stouns) darbos. 90. gadu krievu vēsturnieku uzskatu daļēja maiņa «puritāņu revolūcijas» virzienā. Angļu neoliberāļu uzskati par Anglijas revolūciju līdzīgais ASV vēsturnieku – progresistu (Birds, Parringtons) ASV Neatkarības  kara traktējums.
		Franču vēsturnieka Ž. Godšo «Atlantiskās revolūcijas» teorija.
Nostādnes vēstures literatūrā par 1918./19. gada vācu revolūcijas raksturu.
Alternatīvu problēma. «Tešā ceļa» koncepcija, tās kritika mūsdienu vācu vēsturnieku darbos.
		Antitotalitārās revolūcijas Centrālājā un Austrumeiropā 20.gs 80./90.gadu mijā: a) vēsturnieki par šo revolūciju cēloņiem un raksturu; b) pārmainās reģionā – revolūcijas vai reformas; c) antitotalitārās revolūcijas reģionā – revolūciju teorijas bagātinātājas.


3.	Revolūcijas jaunajos un jaunākajos laikos: masu un elites loma vēsturnieku skatījumā.

Elite un masas – terminu lietojums un izpratne 17. gs Anglijas, Lielās  
Franču revolūcijas 18.gs Amerikas revolūcijas šo valstu vēsturnieku skatījumā.
		Franču vēsturnieku F. Fjurē un D. Rišē visu tautas kustību iedalījuma mēģinājums vadoties pēc masu vai elites vadošās lomas tajās. Fr. Fjurē, D. Rišē un Muņjē uzskati par negatīvo plašo masu ( pilsētas zemākie slāņi, zemnieku anti kapitālistiskā cīņa) iesaistīšanās ietekmi elites veiksmīgi iesāktajā Lielajā Franču revolūcijā. ASV konsensuss skolas vēsturnieki par masu iesaistīšanās iemesliem un sekām (terors) Lielajā Franču revolūcijā. Franču marksistu ( Matjēzs, Sobuls) un krievu vēsturnieku atšķirīgais vērtējums šajā jautājumā.
		ASV konsensuss vēstures skolas autoru argumenti par ASV Neatkarības
karu kā tipisku elites revolūciju un masu (fermeri, milicija) pasivitātes iemesliem un tās pozitīvajām sekām.
		Angļu konservatīvo un 19. gs liberālo vēsturnieku skaidrojumi par Anglijas 1688.g. «slaveno revolūciju» kā veiksmīgu elites revolūciju, tās pretnostatījums «Lielajam dumpim', masu (lauku džentrija, puritāņi) un elites izvērtējums tajā, 20. gs liberālo angļu vēsturnieku nedaudz atšķirīgais viedoklis šajos jautājumos.
		Marksistisko vēsturnieku uzskati par masu lomu amerikāņu revolūcijā un īpašā uzmanība galējo sektantu darbībai Anglijas revolūcijā.
		Vēsturnieki par 1919./19. gada vācu revolūciju kā tautas kustību. Vācu vēsturnieka E. Kolba  izvirzītā «iestigušās revolūcijas «  koncepcija. Pētījumi par padomēm, to lomas novērtējums.VSDP vadības darbības analīze. H. Vinklera darbos.
		Plašu tautas masu, neformālo masu organizāciju un masu uzstāšanās  loma antitotalitārajās revolūcijās Centrālajā un Austrumeiropā 20.gs 80./90. gadu mijā.


Literatūra 2. un 3. jautājumam.
1.	Daniel I. Boorstin. The Americans colonial experience (pēdējā nodaļa). (Darbs tulkots arī krieviski).
2.	Louis Hartz. Liberal tradition in America. 1983. (II nodaļa).(Darbs tulkots arī krieviski).
3.	Kolbs E. Veimāras republika. – Rīga, 1997.
4.	Согрин В.В., Зверева Г.И. Современная историография Великобритании. М.1991.
5.	Креленко Н.С. «Пуританская революция» и английская общественная мысль 17 – 19 вв. М. 1990.
6.	Болховитинов Н.Н. Советская американистика на перепутье.// Вопросы истории.1991. Н.7.,8.
7.	Соколова М.Н. Современная французская историография. М.1979.
8.	Барг А.А. Великая английская революция в портретах  ее деятелей. М.1991. (стр. 30 – 51)
9.	Болховитинов H.Н. США: проблемы истории и современная историография. М. 1980.
10.	Согрин в.В. Мифы и реальность американской истории. M., 1986.
11.	Aleksander Smoler: Die samten Kontrrevolutio. In Transe 7,8  / 1994. S.149 – 170.


4.	Politiskie režīmi 20. gadsimtā. Izpētes problēmas.

 		Vēsturnieki par antidemokrātisko režīmu formām Eiropā starpkaru periodā. Totalitārie režīmi Vācijā un PSRS, to salīdzinošs novērtējums. Diskusijas vēsturnieku vidū par varas raksturu “trešajā reihā” un nacistu režīma iezīmēm (cik “moderns” bija nacionālsociālisms). Hitlera un Musolīni režīmu kopīgās un atšķirīgās iezīmes (galvenās nostādnes vēstures literatūrā).
		Autoritāro režīmu definīcijas problēma. Autoritāro režīmu vieta moderno diktatūru spektrā. Autoritāro režīmu būtība un savdabība vēsturnieku (K. Brahers, H. U. Tāmers u. c.) skatījumā. Autoritārie režīmi: demokrātijas krīzes izpausme, nepilnveidots totalitārisms, atšķirīgs valsts varas veids un forma? Jaunākie pētījumi par K. Ulmaņa autoritāro režīmu.
		Kreisie  totalitārie režīmi Centrālajā un Austrumeiropā pēc Otrā pasaules kara to izpētes pamatproblēmas: a) kreisie režīmi – totalitārisms vai autoritārisms? b) viedokļi par kreiso režīmu periodizāciju, to būtība. c) teorija par diviem periodiem kreiso totalitāro režīmu ietvaros.
		Britu historiogrāfija par vispārējās labklājības valsts iezīmēm Anglijā. Pirmās pēckara leiboristu valdības (1945. – 1951.) reformas un to vērtējums. Šķiru loma Anglijas vēsturē. A. Marvika teorija par šķirām Anglijas sabiedrībā.

Literatūra:
1.	Bracher K. Die Krise Europas  seit 1917.- Fr. a M. 1993.
2.	Hildebrand K. Das Dritte Reich. Munchen, 1987.
3.	Handbuch der europaischen Geschichte. – Stuttgart, 1992.
4.	Autoritare Regime in Ostmitteleuropa 1919 – 1944. – Mainz, 1995.
5.	Stranga A. LSDSP un 1934. g. 15. maija valsts apvērsums. Demokrātijas likteņi Latvijā. Rīga, 1997.
6.	Kārlim Ulmanim - 120. Rīga, 1998.
7.	Zur Aktualitat von Totalitarismus und modernisierungstheorie; Osteuropa 1998, Nr. 11/12. S. 1202 – 1203.
8.	Assen Ignatav, Osteuropaforschung: Postscriptum zu meinem Diskusionsbeitrag; Osteuropa, 1998, Nr. 11/12. S. 1207. – 1209.
9.	Osteuropaforschung im Umbruch. Osteuropa, 1998. Nr. 8/9, S. 759 – 841
10.	Assen Ignatav. Osteuropaforschung, Osteuropa 1997/ 10/11, 1099 – 1115
11.	M.Bruce. The Coming of the Welfare State. London, 1961.
12.	A. Marvick. The  Сlass in the Twentieth century. Brighton, 1986.
13.	D. Childs. Britain find 1945. A Political History. London, 1992..


5.	Pirmā un Otrā pasaules kara historiogrāfija.

Pirmā pasaules kara historiogrāfijas veidošanās Veimāras republikā: diplomātisko dokumentu publikācijas, memuāru literatūra, pirmie pētījumi. Galvenās vācu vēsturnieku pārstāvētās koncepcijas. Tēze par Vācijas nelīdzdalību kara izraisīšanā. Šlīfena plāna glorificēšana. Leģenda par “dunča dūrienu” mugurā. Ideja par diviem ģeniāliem karavadoņiem.
		Pirmā pasaules kara vēstures pētniecība VFR. G. Rittera uzskati. F. Fišera darbi. Strīdi vācu vēsturnieku vidū sakarā ar F. Fišera pētījumu rezultātiem. Jaunākie vācu vēsturnieku darbi par Pirmo pasaules karu.
	Vācu vēsturnieki par Otrā pasaules kara izcelšanos. Attieksme pret V. Hofera tēzi. H. Ā. Jakobsena koncepcija. “Vēsturnieku strīda” laikā skartās Otrā pasaules kara vēstures problēmas.
		Britu historiogrāfija par nomierināšanas politiku (appeasement policy). Ortodoksālā un revizionistiskā skola. L. Nemīrs, R. Litons-Vatsons, J. Vīlers-Benets par Lielbritānijas 30. gadu ārpolitikas stratēģiju. A.Dž. Teilors, D.Vati,Telfords Teibers par N. Čemberlena ārpolitiku.
		ASV neitralitātes politikas analīze vēstures literatūrā. ASV iesaistīšanās II pasaules karā: diskusijas vēstures literatūrā. ASV un “aukstā kara” pirmsākumu problēma II pasaules kara laikā.

Literatūra:
1.Der Zweite Weltkrieg. – München, 1989.
2.Deist W. u. c. Ursachen und Voransetzungen des Zweiten Weltkrieges. – Frankfurt a.M. , 1989.
3. Вторая миpовая война. Дискуссии. Основные тенденции. Москва, 1997.
4. Историография новой и новейшей истории стран Европы и Америки. М.,1971.
5.L. Nemier. Diplomatic Prelude. 1938 – 1939. London. 1948.
6.J. Wheeler-Beneton. Munich – Prologe to tragedy. London, 1948.
7.A. J. Taylor. The origins of the Second World War. London, 1961.
8.T. Taylor. Munich. The Price of Peace. New York, 1979.
10.P. Kennedy. The Relations Behind Diplomacy. Glasgow, 1981.
11.Interpretations of American history: Pattern and perspectives/ Ed. by Gerald N. Grobb. – N.Y., London, 1987.
12.Dallek R. Franklin D. Roosevelt and American foreign policy, 1932 – 1945. N.Y., 1981.

6.	Lielvalstu ārpolitikas kontinuitātes problēma 20. gadsimtā.

        ASV gadsimtu mijas ārpolitikas rakstura analīze: strīdi par XX gadsimta“impēriskās” ārpolitikas izcelsmi. “Aukstais karš”: vai likumsakarība ASV ārpolitikā. “Aukstā kara”  ģenēzes un atbildības problēma. ASV politikas Klusā okeāna reģiona analīze. ASV politikas Latīņamerikā evolūcijas analīze: kritika un kontrkritika.
                 Britu historiogrāfija par Anglijas ārpolitikas pamatproblēmām pēc Otrā pasaules kara (ASV un Lielbritānijas īpašās  attiecības, Lielbritānija un Britu Sadraudzība, Lielbritānija un integrētā Rietumeiropa u. c.)
                  Vācijas ārpolitika pēc nacistu nākšanas pie varas: kontinuitāte un diskontinuitāte. “Kontinuitātes problēmas” risinājums vācu vēsturnieku darbos. V. Mihalkas un G. Nīdharta uzskati. B. Vendts par tradicionālas vācu spēka politikas un Hitlera ārpolitikas atšķirību. Kurss uz kara sagatavošanu. Nacistu ārpolitikas pamatprincips”uzvara vai bojā eja”.

Literatūra:
1.	Interpretations of American history: Patterns and perspectives/ Ed. by Gerald N. Grobb. – N.Y. London, 1987.
2.	LaFeber W. America, Russia and the Cold War. – N. Y., 1991.
3.	Halle L. Cold War as History. N. Y., 1968.
4.	Gaddis J. L. The United States and the Origins of the Cold War. N. Y., 1972.
5.	Williams W. Americans in the changing world. – N. Y., 1978.
6.	Шлезингер А.М. Циклы американской истории. – М.,1993.
7.	N. Monsergh. The Commonwealth Experience. London, 1982.
8.	B. Porter. Britain, Europe and the World. 18450 – 1986. London.,1987.
9.	T.O. Lloyd. Empire to Welfare state. English History 1902 – 1967. Oxford, 1968.
10.	Niedhart G. Internationale Beziehungen 1917 – 1947. – Munchen, 1981.
11.	Wendt B. J. Großdeutschland. München, 1989.



7.Sociālās un ekonomiskās reformas 20.gs.

Vēsturnieki par reformisma iezīmēm Rietumeiropas lielvalstu un ASV 
iekšpolitikā 20.gs sākumā. Problēmas: industriālās sabiedrības attīstības situācija; rūpniecības apvērsuma nobeigums, tehnikas attīstība, tās īpašuma problēmas un tā sekas; kapitālu uzkrāšanās; monopolapvienību politikas iespaids. reformu nepieciešamība, tās izpausmes dažādās valstīs. Galvenie virzieni: ASV – ekonomika, ārpolitika; Lielbritānija – valsts pārvalde, ārpolitika; Francija: sociālās attiecības; Vācija – sociālās problēmas, ārpolitika.
		ASV progresisma un ”jaunā kursa” būtība: viedokļi historiogrāfijā. Sociālo spēku intereses reformu ietvaros. Sociālo reformu mērķu un uzdevumu interpretācija historiogrāfijā. Reformu periodu vieta ASV vēsturē: lūzums vai likumsakarība.

Literatūra un avoti:

1.	The National Experience. A. History of the United States. 1993. (22. – 23. nod.) Arī citi izdevumi par ASV vēsturi šajā problemātikā.
2.	Сборник документов по истории нового времени. Экономическое развитие и  внуктренная полотика стран Европы и Америки. 1870 – 1914. М. 1989.
3.	История США. Том второй. 1877 – 1918. М.,1985.(12., 13. nodaļa, historiogrāfija).
4.	Германская история в новое и новейшее время. том 1. М.,1970.
5.	В.И.Антюхина – Московченко. Третья республика во Франции. 1870 – 1918.М.,1986.
6.	История Франции. Т.2. М.,1973.
7.	Ерофеев Н. А.Очерки по истории Англии. 1915 – 1917.М.,1959.
8.	Историография истории нового времени стран Европы и Америки. М.,1990.
9.	Шлезингер А. М. Циклы американской истории. М.,1993.
10.	Interpretations of American history: Patterns and perspectives/ Ed. by Gerald N. Grobb. –N. Y., London, 1987.
11.	Hofstadter R. The United States: The history of a new republic. – Englewood Cliffs, 1967.
12.	Schlesinger A. M. The Crisis of the old order; The Coming of the new deal; the Politics of upheaval. N. Y., 1958 – 1960.
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Vēsturiskās apziņas tapšana Senajā Grieķijā.
Protovēsturiskās apziņas elementi Homēra eposos. Mitoloģiskās domāšanas pārvarēšana un zinātniski loģiskās domāšanas sākumi. Pasaules , cilvēka un sabiedrības rašanās un attīstības vēsturiskais skaidrojums pirmo domātāju darbos. Logogrāfi. Tematika. Avoti. Uzskati par vēstures rakstīšanu. Vēsturiskās patiesības jautājums un autorība.

Grieķu klasiskā laikmeta historiogrāfija.

Hērodots un Tukidīds –divas vēstures rakstīšanas koncepcijas. Tēmas izvēle un problēmas izvirzīšana. Lokālās vēstures un notikumu vēstures rakstīšanas princips. Avoti un to verifikācija. Hronoloģijas un datēšanas jautājums. Cēlonības un vēstures virzītājspēki; racionālais un irracionālais Hērodota un Tukidīda darbos. Mākslinieciskuma jautājums. Uzskati par vēstures praktisko nozīmi.

Helēnisma un Senās Romas historiogrāfijas iezīmes.

Pasaules vēstures idejas rašanās helēnisma laikmetā, tās iemiesojums Polībija darbā. Ģeogrāfiskā faktora un vēsturiskās vides nozīmes atzīšana vēsturiskasjo notikumos un personības formēšanās procesā. 
Romiešu historiogrāfijas hgalvenās iezīmes. Annālsiti. Hronoloģiskais princips vēstures rakstīšanā. Tits Līvijs – nacionālās vēstures pamatlicējs. Tikumības krišanas koncepcija. (Sallustijs, Tits Līvijs). Tacits un imperatoru vēsture.

Avoti un literatūra 1.-3. jautājumam.
Avoti:
1.Геродот. История в 9-ти книгах.-Ленинград.,1972.
2.Фукидид. История. Л.,1981.
3.Полибий. Всеобщая история. С.-Петербург,1994.
4.Тит Ливий. История рима от основания города.-М.,1989.
5.Гай Саллюстий Крисп. Сочинения.-М.,1981.
Literatūra:
1.Античная литература.-М.,1986.
2.Историческая проза в античности// История античностию
3.Шапиро А.Л. с древнейших времен до 18 века.-Л.,1982.
4.Мурзаев С.Б. Полибий.-М.,1986.
5. 	Mellor R. Tacitus. N. Y., London, 1993.
6. 	Кузнецов Т.И.,Миллер Т.А. Античная  эпическая историография. Геродот. Тит Ливий.-М.,1984
7. 	Фролов Э.Д. Факел Прометея.-Л.,1981.
8. 	Немировский А.И. Рождение Клио. У истоков исторической мысли.-Воронеж,1986.
9. 	Источниковедение Древней Греции.Эпоха эллинизма.-М.,1982.
10. 	Wallbank F. W. Historical Commentary of Polybius.-Oxford, 1954.-Vol. I

Vēstures atspoguļojums viduslaiku autoru darbos.

Vēsture kristīgajā izpratnē. Sv Aurēlijs Augustīns par vēstures procesu. Sakrālā vēsture un profānā vēsture. Vēsturiskā atmiņa un vēsturiskā perspektīva. Hronoloģiskā datēšanas sistēmā un vēstures periodizācija. Vēsture patristikas pārstāvju darbos.
Attieksme pret vēstures avotiem viduslaiku sacerējumos.
Agro viduslaku vēsturuiskie sacerējumi. Rakstītā vēsture un mutvārdu vēsture. Tautu vēstures(Tūras Gregors, Korvejas Vidukinds, gotu , langobardu , anglosakšu vēstures). “Vitae”.-Bigrāfijas un svēto dzīves apraksti (Einhards, Gregors I, Alkuīns). Vēstures tautas leģendās.
Attīstīto un vēlo viduslaiku vēsturiskie sacerējumi. Hronika un tās izcelsme: pasaules hronikas, reģionā hronikas, lokālās hronikas. Visu kristiešu valsts, impērija un nacionālā valsts viduslaiku vēsturiskajā tradīcijā (Freizingas OTO, bizantiešu hronikas, Livonijas hronikas, Solsberijas Džons)Annāles. Gesta valdnieku dzīves un valdīšanas apraksti (Malmsberijas Viljams). Vēstures elementi viduslaiku politiskajos traktātos, teoloģiskajos un filozofiskajos sacerējumos (Akvīnas Toms, Džons Forteskjē)

Avoti un literatūra 4. jautājumam.
Avoti”
1.Augustins Aurelius. Gottesstaat. Des heiligen Kirchenvaters Aurelius Augustinus Ausgewahlte Schriften.
2. St. Augustine. The City of God.New Tyork, 1958.
3.Indriķa Livonijas hronika. (viens no izdevumiem)
4.Августин. О граде Божьем. – История философии. Антология. – Москва.1995,с. 20 – 24.
5.Видукинд Корейский. Деяния саксов. Москва, 1975.
6.Григорий Турский. История франков. – Москва, 1987.
7.Памятники средневековой латинской литературы 4 –9 вв. – Москва, 1970, 
8.Памятники средневековой латинской литературы 10 –12 вв. – Москва, 1972.
9. Памятники византийской литературы 9–14 вв. – Москва, 1972 




Literatūra:
1.Ehlers J. Freiheit des Handelns und göttliche Fugung in Geschichtsverstandnis mittelalterlicher Autoren. -Die Abendländische Freiheit vom 10. bis zum 14. Jh.-Sigmaringen, 1991, S. 205-220.
2. Grundmann H. Gescichtssreibung im Mittelalter. Götingen, 1987.
3.Haskell F. Historz and Its Inmages. Art and the Interpretatioinof the Past.London, 1993
4.Барг М.А.Эпохи и идеи.Становление историзма. – Москва, 1987.
5.Косминский Е.А. Историография средних веков. – Москва, 1963.
6. Вайнштейн О.Л. Западноевропейская средневековая историография.- Москва, Ленинград,1964.

Vēsture Renesanses pārstāvju sacerējumos. 

Vēstures vieta Renesanses domātāju darbos. Attieksme pret sakrālo un profāno vēsturi. Lokālpatriotisms un racionālisma elementi vēstures atspoguļošanā. Galvenie virzieni vēstures rakstīšanā Renesanses laikmetā. Renesanses autoru attieksme pret vēstures avotiem un to izmantošanu (Lorenco Valla, erudītu skola).
Antīkas vēstures idealizācija, viduslaiku un sava laika vērtējums renesanses literatūrā. Jauna vēstures periodizācija (ritoriķi, Petrarka, F. Bēkons)
Romas senatnes, Itālijas politisko veidojumu, impērijas un Eiropas monarhiju atspoguļojums Renesanses literatūrā. Renesanses domātāji par valsts pārvaldes formu un likumu evolūciju vēsturē. Vēsturiskas personības Renesanses autoru izpratnē. Vēsture 14.-15. gs pilsonisko humānistu un 16. gs. politiskās skolas pārstāvju sacerējumos. L. Bruni, N. Makjavelli, F. Bēkons. Reformācijas laika vēsturnieki un publicisti.

Avoti un literatūra 5. jautājumam
Avoti
1.Бруни Л.История Флоренции.-Л.,1973
2.Данте Алигьери.Монархия.-Малые произведения,-М.,1968.с. 305-362
3.Макиавелли Н. Государь.-М.,1970.
4. Макиавелли Н. История Флоренции.-Л.,1973
5. Сочинения итальянских гуманистов эпохи Возрождения.-М.,1985

Literatūra:
1.Барг М.А. Эпохи и идеи.Становление историзма. – Москва, 1987.
2.Косминский Е.А. Историография средних веков. – Москва, 1963.
3.Гарен Э. Проблемы итальянского Возрождения.-М.,1986.
4. Гуковский М.А. Итальянское Возрождение.-Л., 1973.


Jaunās tendences un aktualitātes 20 gadsimta otrās puses medievistikā.

Kopējs raksturojums. Skolas un virzieni. Nacionālās īpatnības. Ievērojamākie vēsturnieki (pēc izvēles). Jaunās metodes. Kompleksā pieeja un detaļu izpēte. Izpētes tēmas: menatalitāšu un priekšstatu vēsture, indivīds un sabiedrība, vara un sabiedrīab, dzimumu vēsture u. c. 




Literatūra:

1.Arries Ph., Duby G. Geschichte des privaten Lebens, Bd. 2./Vom Feudalzeitalter zur Renaissance/Hrsg Von Geoges Dyby.-Frankfurt am M., 1990.(arī angļu val.)
2.Blockmans W. A History of Power in Europe.-Antwerpen, 1997.-(arī vācu val.)
3.Duby G., Perrot M (Hg.). Geschichte der Frauen in 5 BD. Bd 2.ßMittelalter/hrsg. Von Christine Clapisch- Zuber.-Frankfurt/M, N. Y., 1993.
4.Duby. G. Love and Marriage in the Middle Ages.-Chicago, 1994.
5.Kortüm H.-H. Menscehen und Mentalitäten. Einführung in Vorstellungswelten des Mittelalters.-Berlin, 1996.

VII. Vēstures metodoloģija un vēstures zinātnes attīstība Vācijā 17.-18. gs.

Vēsturiskā situācija Vācijā 17.-18. gs. Vēstures priekšmeta satura īpatnības: saistība ar jurisprudenci un reliģiju. Vēstures filozofija: Vācijas apgaismība, romantisms. Johans Jēkabs Mozers. Gothards Evraims Lesings. Metodes . Getingenas skola. Johans Kristofs Gaters. Augusts Ludvigs Šlēcers. Johana Gotfrīda Herdera vēstures filozofija. Imanuela Kanta vēstures filozofija. Romantisma skolas sākotnējās iezīmes. 

VIII. Vēstures metodoloģija un vēstures zinātnes attīstība Francijā 17.-18. gs.

Apgaismības posma īpatnības Francijā. Apgaismības posma vēstures filozofija. Francijā. Erudīti. Apgaismotāji, enciklopēdisti. Priekšstats par vēstures zinātnes uzdevumu pamatprincipi. Š. L. Monteskjē. Voltērs. A. R. Ž. Tigro. Franču filozofu materiālistu vēstures metodoloģija: D. Didro, K. A. Helvēcijs, P. A. Holbahs, Vēstures priekšmeta paplašināšanās: T. F. Reināls, Ž-Ž. Ruso, G. B. de Mablī. Vēsturiskās domas attīstība Francijā Lielās revolūcijas laikā. 

IX. Vēstures metodoloģija un vēstures zinātnes attīstība Anglijā 17.-18. gs.

Britu apgaismības īpatnības. Filozofiskais pamatojums. Vēstures zinātnes attīstības īpatnības. Deivids Jūms, Eduards Gibons. Skotijas skola: Adams Fergisons. Džons Millars. Viljams Robertsons, Ādams Smits.

X. Ziemeļamerikas apgaismība 18. gs.

Ziemeļamerikas historiogrāfijas sākumi. Jaunās iezīmes 18. gs. B. Franklins. Tomass Džefersons. Tomass Peins. Materiālistiskās tendences: Dž. Adamss, Dž. Medisons, A. Hamiltons.


XI. Vēstures metodoloģija un historiogrāfijas attīstība Vācijā 19. gs. pirmajā pusē.

Sociāli ekonomiskais stāvoklis un vēstures zinātnes organizācija 19. gs. 1. pusē. Vācu klasiskās filozofijas vēstures zinātnes koncepcija: J. G. Fihte, Fr. V. Šellings, G. F. V. Hēgelis. Vācu romantisms. Vēsuriskā tiesību skola. F. K. Saviņjē. K. F. Eihhorns. Leopolda Rankes vēstures koncepcija. Liberāli romantiskā historiogrāfija. Liberāli izglītojošā Heidelbergas skola. K. Marksa materiālistiskā vēstures koncepcija.  

XII. Vēstures metodoloģija un historiogrāfijas attīstība Vācijā 19. gs. otrajā pusē un 20. gs. sākumā.

Vēstures zinātnes attīstības sociālpolitiskie apstākļi. “Jaunā vēsturiskā skola” politiskajā ekonomijā. “ Mazvācu “ vēsturiskā skola: H. fon Zībels, H. fon Treičke. “ Lielvācu “ vēsturiskais virziens: J. Fikkers, J. Jansens. Liberālais virziens: J. Burkharts, E. Gotheins. Kultūrvēsturiskā sintēze un metodoloģiskā diskusija: K. Lamprehts. Sociāldemokrātiskais virziens historiogrāfijā. Panģermāniskā historiogrāfija 20. gs. sākumā: G. fon Belovs, D. Šefers. Konseravtīvais virziens. Liberālais virziens: H. Delbruks, F. Meineke. Sociālekonomiskās vēstures izpēte: V. Zombarts, M. Vēbers. Sociāldemokrātiskā historiogrāfija: F. Mērings. 

XIII. Francijas 19. gs. pirmās puses vēstures filozofija, metodoloģija un historiogrāfija.

Situācija Francijā un vēstures zinātnes attīstības īpatnības 19. gs. pirmajā pusē. Romantisma skolas izcelsme, konservatīvisma iezīmes: Ž. de Mestrs, L. de Bonalds, F. de Šatobriāns, Restaurācijas posma liberālā skola: O. Tjerī, F. Gizo. Francijas revolūcijas tēma liberālajā historiogrāfijā: F. O. Minjē, A. Tjers. Kritizētāja “utopiskā sociālisma “ skola. Vēstures zinātnes attīstības īpatnības 19. gs. 30.-40. gados: saistība ar politiku, demokrātiskā līnija, jakobīniskais virziens. 



XIV. Francijas 19. gs. otrās puses un 20. gs. sākuma vēstures metodoloģijas un historiogrāfijas attīstības pamatvirzieni .

Pozitīvisma nostiprināšanās Francijas vēstures zinātnē 50.-60. gados: O. Konts, I. Tēns. Demokrātiskais un sociālistiskais virziens: Ž. Mišlē, L. Blāns. Pozitīviskā historiogrāfija 19. gs pēdējā trešdaļā: I. Tēns (Konservatīvais virziens). Republikāniskā historiogrāfija. A. Olārs, A. Sorels. A. Debidūrs. Tematikas paplašināšanās. Sociāldemokrātiskā historiogrāfija: P. Lisagarē, P. Lafargs.
Pozitīviskās historiogrāfijas krīze 20. gs. sākumā. Pozitīvisma kritika: E. Dirkheims. Pētījumu tematikas īpatnības, pētījumu organizācija.  

XV. Vēstures filozofija un historiogrāfija Anglijā 19. gs. 1. pusē.

	Stāvoklis Anglijā 19. gs. 1. pusē, sabiedriskās domas īpatnības. (E. Bjorks, T. Maltuss, D. Rikardo, britu romantisms, čartisms). Vēstures zinātnes stāvoklis, laikmeta ietekme. Historiogrāfijas galvenie virzieni: toriju skola, vigu virziens, radikālisms. Šo virzienu pārstāvji. T. T. Kārlails, viņa vēstures koncepcija. 

XVI. Lielbritānijas 19. gs. otrās puses un 20. gs. sākuma vēstures metodoloģijas un historiogrāfijas attīstības pamatposmi .


	Sabiedriskā doma Anglijā 19. gs. otrajā pusē. H. Spensers. Vēstures zinātnes attīstības īpatnības. Oksfordas un Kembridžas skolas. Tematikas paplašināšanās: Anglijas revolūcijas vēsture, ekonomikas vēsture, koloniālās politikas izpēte, strādnieku kustības izpēte. Vēstures zinātnes organizācijas īpatnības 20. gs. sākumā. 
Pozitīviskās metodoloģijas krīze. Liberālais un konservatīvais virziens historiogrāfijā. Dž. Traveljans. Radikālisms un sociāldemokrātiskais virziens. Vēsturisko pētījumu problemātikas paplašināšanās. 

XVII. ASV 19. gs. un 20. gs. sākuma vēstures metodoloģijas un historiogrāfijas attīstības pamatiezīmes .
	ASV attīstības īpatnības pēc Neatkarības kara. Neatkarības kara historiogrāfija. Avotu publikācijas. “ Agrā skola” ASV historiogrāfijā: Dž. Benkrofts, F. Parkmens. Idejiskā cīņa ap verdzības historiogrāfiju: R. Hildretss. Vēstures zinātne Pilsoņu kara posmā. Radikāli abolicionistiskā publicistika. Vēstures zinātnes attīstības īpatnības 19. gs. pēdējā trešdaļā. Romantiskās skolas apsīkums. Pētījumu tematikas īpatnības. Anglosakšu skola: H. Adamss, Dž. Fiske, Dž. Makmāsters. Strādnieku kustības izpētes sākumi. Reformisms un vēstures zinātne 20. gs. sākumā. Progresiskais virziens. F. Ternera “robežu teorija” . “ Impēriskā skola” un ārpolitikas vēsture. Vēsturiskās publicistikas izaugsme. Nēģeru vēstures virziens. 


XVIII. A. Toinbi vēstures filozofijas un vēstures zinātnes attīstības galvenās iezīmes Anglijā starpkaru posmā.

Pozitīvisma un citu vēsturisko skolu krīze, jaunu teoriju meklējumi vēstures filozofijā. A. Toinbi metodoloģijas principi, viņa civilizācijas jēdziens,  tā atšķirība no O. Špenglera civilizācijas jēdziena. A. Toinbi par civilizāciju cikliem un cilvēka lomu tajās. Vēstures izzināšanas problēma. A. Toinbi par civilizāciju ģenēzi, attīstību un bojā eju, par vēstures virzītājspēkiem.
Liberālais virziens Lielbritānijas historiogrāfijā, tā konservatīvā kritika, leiboristiskā historiogrāfija, marksistiskās metodoloģijas iezīmes. Lielbritānijas historiogrāfijas tematika starpkaru posmā.

XIX. Vēstures zinātnes attīstība Vācijā starpkaru periodā.

Vēstures izpētes organizācija Vācijā pēc Pirmā pasaules kara. Jaunu vēstures filozofijas koncepciju meklējumi. O. Špenglera teorija. Historisma jēdziena atdzimšana. E. Trelčs. Nacisma ideoloģijas ietekme uz vēstures zinātnes attīstību. Galvenie vācu vēsturnieku pētījumi pēc Pirmā pasaules kara. Diskusija par Novembra revolūciju un leģenda par “dunča dūrienu” . G. Belovs, H. Delbruks, H. Onkens, Pētījumi par Vācijas ārpolitiku un Pirmā pasaules kara vēsturi. E. Brandenburgs, F. Meineke, G. Riters, . Austrumeiropas vēstures pētniecība un “ostforšungs.” 




XX. Vēstures zinātnes attīstība Vācijā pēc II pasaules  kara.

	Vēstures zinātne VFR. Pētniecības centri. Atteikšanās no eirocentriskās koncepcijas. Historiogrāfijas pamatvirzieni. G. Riters. H. Rotfels. Vēstures teorijas modernizācijas mēgīnājumi 50. un 60. gados. V. Konce, T. Šīders.Hamburgas skola: F. Fišers, I. Geiss. “ Sociāli kritiskā’” skola: U. Vēbers, J.Koka. Sabiedrības vēsture. “ Vēsturnieku strīds”. 
	Vācu historiogrāfijas “Ģenerālās tēmas” . Pētījumi par Novembra revolūciju: K. Erdmans, E. Kollers u. c. Vācijas ārpolitikas izpēte. (H. Ā. Jākobsens, A. Hilgrūbers, K. Hildebrands). Pētījumi par nacismu un Otro pasaules karu. 


XXI. Lielbritānijas vēstures zinātnes attīstības pamattendences pēc Otrā pasaules kara.

	Galvenie vēstures zinātnes centri. Redzamākās vēsturnieku skolas. Lielbritānijas historiogrāfijas tematika- izpētes pamatproblēmas un virzieni. Anglijas revolūcijas izpēte. Otrā pasules kara izcelsmes un gaitas izpēte. V. Čērčils, B. Liddels- Hārts.  Aukstā kara ietekme Lielbritānijas historiogrāfijā. 


XXII. ASV historiogrāfijas attīstība pēc Otrā pasaules kara.
Pēckara situācija un tās ietekme uz vēstures zinātnes attīstību. Svarīgākie izpētes virzieni. Galvenās vēsturnieku skolas. ASV XX gs. pirmās puses iekšpolitikas problēmu izpēte (progresisms, “ jaunais kurss’ ). ASV mūsdienu ārpolitikas izcelsmes problēma. ASV mūsdienu ārpolitikas pētījumi (“aukstā kara”  izcelsmes un gaitas izpēte): ortodoksālā un  revizionistiskā skola , postrevizionistiskā sintēze. ASV politiskās sistēmas pētījumi. 


Literatūra 7.-22. jautājumam:


1.Kārlim Ulmanim - 120. Rīga, 1998.
2.Kolbs E. Veimāras republika. – Rīga, 1997.
3.R.Vipers. Vēstures lielās problēmas. R., 1990.
4.Барг М.Ф. Эпохи и идеи . Становление историзма. – Москва, 1987.
5.Барг М. А. Категории и методы исторической науки. М.,1984.
6.Философия истории. Антология.М.,1995. с.49.
7.Р.Арон. Этaпы развития социологической мысли. М.,1993.
8.Историография истории нового времени стран Eвропы и Америки.М.,1990.
9.Р.Дж.Колингиуд. Идея истории. Автобиография.М.,1980.
10.Б.Рассел. История западной философии. Новосибирск,1997.
11.Тойнби А. Постижение истории.-М.,1991.
12.Шпенглер О. Закат Европы.-М.,1993.
13.Фукуяма Ф. Конец истории //Философия истории. С. 290-310.
14.Поппер К. Нищета историзма.- М.,1993.
15.Согрин В.В.,Зверева Г.И. Современная историография Великобритании. М.,1991.
	История США. Том 2,3,4. М. 1985.-(nodaļas par historiogrāfiju).

17.Соколова М.Н. Современная французская историография. М.1979.
18.Шлезингер А.М. Циклы американской истории. – М.,1993.
19.Ковальченко И. Д. Методы исторического исследования. М.,1987.
20.Шидер Т. Bозможности и граници сравнительных методов в исторических науках//Философия и методология истории. М..1977.
21.Topolski J. Methodology of History., Warszawa, 1976.
22.Interpretations of American history: Pattern and perspektives/ Ed. by Gerald N. Grobb. – N.Y., London, 1987.
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(Nerakstītās vēstures posms)

9. gadu tūkst. pirms Kr. –  12.gs. 80. gadi pēc Kr.

	Latvijas zeme un tās pirmiedzīvotāji akmens laikmetā. Baltu un somu-ugru izcelsmes problēma un tās skaidrojumi zinātniskajā literatūrā. Saimniecība, sabiedriskās attiecības.
	Izmaiņas Latvijas teritorijas apdzīvotībā, saimnieciskajās un sabiedriskajās attiecībās Agrajā metālu laikmetā (bronzas un senākais dzelzs laikmets: 1500 gadu pirms Kr. – 1. gs. pēc Kr.).
	Agrais dzelzs laikmets (1.—4.gs. pirms Kr.) Latvijas teritorijā. Sakari ar Romas impēriju un tās kultūras iespaids baltu apdzīvotajās zemēs. Tacita darbs “Germanija”. Kultūra, ticējumi. Atsevišķo etnisko grupu robežas un tām raksturīgie apbedījuma veidi.
	Vidējais dzelzs laikmets (5.—8. gs), galvenās iezīmes.
	Lielā tautu staigāšana un tās iespaids uz baltu apdzīvoto teritoriju.
Sakša Gramatiķa un senākās skandināvu sāgu ziņas par baltiem. Izmaiņas sabiedrības sociālajā struktūrā. 
Vēlais dzelzs laikmets (9.—12. gs. 80. gadi) Latvijas teritorijā. Vikingu laikmets, tā izpausmes un iespaidi Latvijas teritorijā. Dzīves koncentrācija ap lielajiem centriem – pilskalniem un agrārām pilsētveida apmetnēm. Tirgotāju izdalīšanās sabiedrībā. Kristietības pirmsākumi. Atšķirīgie viedokļi par vendu, lībiešu, kuršu un latgaļu izcelsmi. 

Pamatliteratūra par Latvijas aizvēstures posmu

1. 	Balodis F. Senākie laiki. Latviešu senvēsture // Latviešu vēsture,  I. – Rīga, 1938.
2. 	Gimbutiene M. Balti aizvēsturiskos laikos.R., 1994.
3. 	Moore H. Pirmatnējās kopienas iekārta un agrā feodāļa saiedrība Latvijas PSR teritorijā. – Rīga,1952.
4. 	Latvijas PSR arheoloģija. – Rīga,  1974.
5. 	Inside Latvian Archaeology /  Eds. Ola W. Jensev, Hakan Karlsson, Armands Vijups.

Papildus literatūra

1. 	Loze I. Akmens laikmeta māksla Austrumbaltijā. – Rīga, 1993.
2. 	Deņisova R. Auklas keramikas kultūras cilšu ģenēze un ražotājsaimniecības attīstība Austrumbaltijā // Arheoloģija un etnogrāfija – 1987, 15.laid., 110.—120. lpp.
3. 	Граудонис Я. Латвия в эпоху поздней бронзы и раннего железа. – Рига, 1967.

RAKSTĪTĀS  VĒSTURES  POSMS

12. gadsimta 80. gadi – 13. gadsimts.

Stāvoklis Eiropā. Sacensība starp Dāniju un Vāciju. Tirdzniecība ar Krievzemi. Kristīgās misijas pirmsākumi un posmi Livonijā. Baltijas iekarošanas iemesli.
Indriķa hronika. Rīgas izcelšanās problēmas. Livonijas izveidošanās un tās kaimiņi. Livonijas uzbūve (vācu ordeņa valsts; bīskapu valstiņas). Tirdzniecības pilsēta Rīga. Ordeņa cīņa par Rīgas pakļaušanu. 
	Hanzas savienības. Latviešu dalība tirdzniecībā. Latviešu amata brālības. 
	Zemnieku stāvoklis.Muižu veidošanās. 
	Latviešu tautas veidošanās.
Militārās sadursmes ar Krieviju 16. gs. sākumā. Livonijas uzplaukums 16. gs. pirmajā pusē. Klaušu muižu saimniecības un dzimtbūšanas izveidošanās.
	Reformācija Livonijā. Tās cēloņi, raksturīgākās iezīmes, norise, sekas. Pretreformācija Livonijā. Kalendāra nemieri (priekšvēsture, iemesli, gaita, rezultāti). 
Livonijas karš. Tā cēloņu traktējums historiogrāfijā. Kara norise un rezultāti. 
	Kurzemes – Zemgales hercogistes izveidošanās .
	Pirmās iespiestās grāmatas latviešu valodā. Kultūra 13.—16. gadsimtā. Arhitektūra, māksla.
Cīņa par “dominium mari Baltici”. 
	Latvijas teritorija poļu un zviedru varā. Kurzemes hercogiste. Poļu Latgale 17. gs. Vidzeme – Zviedrijas austrumu province. Rīga – Zviedrijas lielākā pilsēta. Pārvaldes reformas. Zviedru valdības agrārā politika Vidzemē. Kultūra un māksla 17. gadsimtā. 
	Ziemeļu karš un tā ietekme uz politiskām izmaiņām un demogrāfisko  situāciju Baltijas reģionā. Dzimtbūtnieciskā likumdošana. Pirmā Polijas dalīšana. Latgale 18. gadsimtā, tās pievienošana Krievijai. 
	Saimniecības vēstures problēmas 18. gadsimtā. Ziemeļu kara ietekme uz reģiona ekonomisko attīstību . Lauksaimniecības un tās attīstības atšķirības un īpatnības Vidzemē, Kurzemē, Zemgalē un Latgalē: struktūra, sociālās attiecības un ekonomiskās saistības, modernizācijas procesi, specializācijas, tirgus un naudas nozīmes pieaugums. Manufaktūras.
	Kultūra un izglītība. Jaunās tendences garīgajā dzīvē: piētisms, humānisms, hernhūtiešu brāļu draudzes. Nacionālās inteliģences rašanās. Izglītības sistēma un tās atšķirības Vidzemē, Kurzemē, Zemgalē un Latgalē. Apgaismības ideju izplatība Baltijā, apgaismotāju un humānistu darbība: J. G. Herders, P. Snells, G. Merķelis, J. Eizens, E. Rekke, H. Jannaus. Brīvmūrniecība kā apgaismības gadsimta augstākā izpausme.
	Kurzemes un Zemgales hercogiste (16.—18. gs.). Hercogistes attīstības posmi, politiskās aktivitātes. Hercoga Jēkaba un viņa realizētās politikas vērtējums historiogrāfijā. Politiskā krīze hercogistē 17. gs. beigās un 18. gs. sākumā.
	Lielais Ziemeļu karš un tā ietekme uz hercogisti. Krievijas un Polijas politika attiecībā pret Kurzemi 18. gs. Franču revolūcijas ietekme uz hercogisti. Hercogistes pievienošana Krievijas impērijai. Hercogistes vērtējums historiogrāfijā.

Pamatliteratūra par Latvijas rakstītās vēstures posmu

1. 	Arbusow L. Grundriss der Geschichte Liv-, Est- and Kurland. – Riga, 1908.
2. 	Wittram R. Baltische Geschichte. Die Ostseelande Livland, Estland, Kurland.1180—1918. – München, 1954.
3. 	Šterns I. Latvijas vēsture. 1290—1500. – Rīga,  1997.
4. 	Feodālā Rīga. – Rīga, 1978.
5. 	Zeids T. Feodālisms Livonijā. – Rīga, 1951.
6. 	Zeids T. Senākie rakstītie Latvijas vēstures avoti. – Rīga, 1992.
7. 	Indriķa hronika / A. Feldhūna tulk. Ē. Mugurēviča komentāri. – Rīga, 1993.
8. 	Moora H., Ligi H. Wirtschaft und Gesellschaftsordnung der Völker des Baltikums zu Anfange des 13. Jahrhunderts. – Tallinn, 1970.
9. 	Švābe A. Pagasta vēsture. – I daļa. –  Rīga, 1926.
10. 	Dunsdorfs E., Spekke A. Latvijas vēsture, 1500-1600. – Stokholma, 1964.
11. 	Arbusow L. Die Einfuhrung der Refomation in Liv-, Est- and Kurland. –  I—II. – Leipzig-Riga, 1919-1921.
12. 	Wittram R. Die Reformation in Livland // Baltische Kirchengeschichte. – Göttingen, 1956.
13. 	Zutis J. Livonijas karš. – Rīga, 1949.
14. 	Švābe A. Zemes attiecību un zemes reformu vēsture Latvijā. – Rīga, 1930.
15. 	Дорошенко В. Очерки аграрной истории Латвии 16 в. – Рига, 1960.
16. 	Дорошенко В. Мыза и ринок.  Хозяйство Рижской иезуитской коллегии на рубеже 16 и 17 вв. – Рига, 1973.
17. 	Dunsdorfs E. Latvijas vēsture, 1600—1700. – Upsala: Daugava, 1964.
18. 	 Dunsdorfs E. Uksenšērnas Vidzemes muižu saimniecības grāmatas. – Rīga, 1935.
19. 	Dunsdorfs E. Vidzemes arklu revīzijas, 1600—1638. – I—IV.
20. 	Дорошенко В. Торговля и купечество Риги в 17 веке. – Рига, 1985.
21. 	Dunsdorfs E. Latvijas vēsture, 1710—1800. –  Stokholma,  1960.
22. 	Zutis J. Baltijas jautājums XVIII gs. – Rīga, 1951.
23. 	Strods H. Kurzemes jautājums 18. gs. –  I—II. – Rīga, 1993.
24. 	Johansons A. Latvijas kultūras vēsture. – Stokholma, 1975.
25. 	Broce J. K. Zīmējumi un apraksti. – I sēj. – Rīga, 1992.
26. 	Das Herzogtum Kurland 1561-1795.Verfassung, Wirtschaft, Gesselschaft / Hrsg. von E. Oberlander und I. Misāns. – Lüneburg, 1993.
27. 	Lancmanis I.  Ernsts Johans Birons. – Rīga, 1993. 
28. 	Švābe A. Kuršu ķoniņu un novadnieku tiesiskais stāvoklis. – Rīga, 1933.


19. GADSIMTA  LATVIJAS  VĒSTURE

         19. gadsimta sākuma sociālekonomiskā un politiskā stāvokļa raksturojums Baltijas guberņās. Krievijas impērijas politika Baltijā. Aleksandrs I un viņa reformas 1804. gadā. 1812. gada karš Latvijas teritorijā. Dzimtbūšanas atcelšana Kurzemē un Vidzemē (1817, 1819). Brīvlaides likumu saturs un nozīme.
	Agrārais jautājums 19. gs. pirmajā pusē pēc dzimtbūšanas atcelšanas Kurzemē un Vidzemē. Agrārā likumdošana Vidzemes guberņā četrdesmitajos gados. 1849. gada Vidzemes zemnieku pagaidu nolikums.
	Pilsētu, tirdzniecības un rūpniecības izaugsme 19. gs. pirmajā pusē. Cunftu sistēmas sairums pilsētās. Manufaktūras attīstība, fabriku veidošanās Rīgā un tās apkārtnē. Rūpniecības apvērsuma sākums.
	Jaunlatviešu kustība un tās izvērtējums Latvijas historiogrāfijā.
	19. gadsimta otrās puses reformas. Dzimtbūšanas atcelšana Latgalē (1861). Zemes attiecību noteikumi Vidzemes un Kurzemes guberņās (1860, 1863). 70.—80. gadu reformas (tiesas, policijas, pilsētu u. c.). Ekonomikas attīstība.19.gs. otrajā pusē (lauksaimniecība, rūpniecība, tirdzniecība).
	Baltvācu politiskās aktivitātes 19. gadsimta otrajā pusē. Manaseina revīzija (1882—1883). Baltijas vāciešu opozīcija pret carisma politiku Baltijā. Rusifikācijas politika Baltijas provincēs un latviešu sabiedrības reakcija.
	“Jaunās strāvas” idejiskais saturs un loma Latvijas vēsturē. 
	Izglītība, kultūra, zinātne, baznīca 19. gs. otrajā pusē.

Pamatliteratūra:

1. Švābe A. Latvijas vēsture, 1800.—1914. – Stokholma, 1958.
2. 	Latvijas PSR vēsture. No visenākajiem laikiem līdz mūsu dienām / Trešais  pārstrādātais un papildinātais izdevums. A. Drīzuļa red. – I—II sēj. – Rīga, 1986.
3. 	Strods H. Lauksaimniecība Latvijā pārejas periodā no feodālisma uz kapitālismu (18. gs. 80. gadi – 19. gs. 60. gadu sākums). – Rīga, 1972.
4. 	Zutis J. Vidzemes un Kurzemes zemnieku likumi XIX gadsimta sākumā (1804—1819). – Rīga, 1954.
5. 	Svarāne M. Saimnieks un kalps Kurzemē un  Vidzemē XIX gadsimta vidū. Sociālekonomisks apcerējums. – Rīga, 1971.
6. 	Švābe A. Pagasta vēsture. – Rīga, 1923.
7. 	Grasmane I. Daugava un Rīgas eksports XVIII gs. beigās un XIX gs. pirmajā pusē. – Rīga, 1974.
8. 	Jenšs. J. No Latvijas rūpniecības attīstības vēstures 18. gs. beigās – 1860. g. // Vēstures problēmas. – V. – 1962.
9. 	Apals G. Jaunlatviešu kustības politiskā orientācija 19. gs. 60. gados // Latvijas Vēstures Institūta žurnāls. – 1992, Nr 1.
10. 	Duhanovs M. Baltijas muižniecība laikmetu maiņā. – Rīga, 1986.
11. 	Libermanis G. Jaunlatvieši: no latviešu ekonomiskās domas vēstures. – Rīga, 1957.
12. 	Rīga, 1860—1917 / Atb. red. J. Krastiņš. – Rīga, 1978.
13. 	Mieriņa A. Agrārās attiecības un zemnieku stāvoklis Kurzemē XIX gs. otrajā pusē. – Rīga, 1986.
14. 	Manaseina revīzija. Materiāli Latvijas PSR vēstures pētīšanai. – Rīga, 1949.
15. 	Pistohlkors G. Ritterschaftlische Reformpolitik zwischen Russifizierung und Revolution. Historische Studien zum problem der politischen Selbsteinschutzung der deutschen Oberschicht in den Ostseeprovinzen Russlands im Krisenjahr 1905. – Göttingen-Frankfurt (Main), 1978.
16. 	Karulis K. Latviešu grāmata gadsimtu gaitā. –  Rīga, 1967.
17. 	Latviešu tēlotāja māksla, 1860—1940. – Rīga, 1986.
18. 	Latvija 19. gadsimtā. Vēstures apceres. – Rīga: Latvijas Universitātes Latvijas Vēstures institūta apgāda, 2000.


20. GADSIMTA  LATVIJAS  VĒSTURE

Latvija 20. gs. sākumā. Latvijas vēstures avoti un historiogrāfija. Latvijas vēstures avotu krātuves Latvijā un ārzemēs. Redzamākie vēstures pētnieki cariskajā Krievijā: vēsturnieki un vēstures pētniecības centri Latvijā 20.—30. gados; Latvijas vēstures zinātne padomju okupācijas režīma apstākļos un atjaunotajā neatkarīgajā Latvijā. 
	Baltijas provinču administratīvais un politiskais stāvoklis. Unifikācijas un rusifikācijas politika gadsimtu mijā.
Nacionālās attiecības Latvijā 20. gs sākumā. Iedzīvotāju sociālās grupas.  Latvija Krievijas impērijas saimnieciskajā sistēmā.
Izglītība, kultūra , zinātne, baznīca.
1905. gada revolūcija Latvijā un tās sekas. 
Latvija politiskās reakcijas gados un Pirmā pasaules kara priekšvakarā (1907—1914). Latvija Pirmā pasaules kara gados un Krievijas 1917. gada revolūciju laikā. Kara radītās problēmas Latvijā., to novērtējums. Brestas miers un Latvija. Vācijas okupācijas režīms. Baltijas valsts izveidošanas plāni.
	Latviešu strēlnieki Krievijas pilsoņu kara frontēs 1918.—1920. gadā.
	Latvijas valsts izveidošanās un atbrīvošanas karš. Latvijas valsts starptautiskā atzīšana. Latvijas ārpolitikas galvenie virzieni 20. gados – 30. gadu sākumā. Latvijas parlamentārā demokrātija; tās galvenās iezīmes. Satversme. Latvijas sociālā struktūra un saimniecība 20.—30. gados. Nacionālās  minoritātes un starpnacionālās attiecības 20.—30. gados.
	1934. gada 15. maija valsts apvērsums un Kārļa Ulmaņa autoritārā režīma izveidošanās; galvenās iezīmes; Ulmaņa režīms salīdzinājumā ar citiem autoritārajiem režīmiem Eiropā. Jaunākā historiogrāfija.
Latvijas ārpolitika 30. gadu vidū un beigās. Baltija Vācijas un PSRS agresīvajos plānos. Molotova – Ribentropa pakts un tā slepenie pielikumi. Kopīgais un atšķirīgais Baltijas valstu sniegtajā starptautiskās situācijas vērtējumā. Slepeno papildprotokolu realizācijas sākums (bāzu līguma uzspiešana).
Baltijas valstu okupācija 1940. gada jūnijā. Baltijas valstu aneksijas gaita (1940. gada jūlijs – augusta sākums). Latvijas inkorporācija PSRS sastāvā. Represiju pieaugums. Latvijas sovjetizācija. Padomju totalitārisma ieviešana Baltijas valstīs – kopīgais un atšķirīgais. Padomju represīvās sistēmas darbība 1940.—1941. gadā
Latvija nacistiskās Vācijas okupācijā. (1941—1945): jaunākās tendences historiogrāfijā. Vācu okupācijas pārvaldes sistēma. Kolaborācija un pretestība. Holokausts. Latviešu dalība Otrajā pasaules karā. Latvieši Sarkanajā armijā. Latvieši Vācijas armijā. Kara darbība Latvijas teritorijā 1944.—1945. gadā. Otrā pasaules kara sekas Latvijā. 
Latvija otrās padomju okupācijas laikā. Opozīcija režīmam. Bruņotā pretestības kustība, nacionālie partizāni. Terors pret Latvijas iedzīvotājiem. 1949. gada deportācijas. Masveidīgā cittautiešu iepludināšana Latvijā. 
Izmaiņas sociālajā un demogrāfiskajā stāvoklī. Pārkrievošanas politika. Represijas pret latviešu inteliģenci. Jaunākā historiogrāfija.
Izmaiņas  padomju  sistēmā pēc J. Staļina nāves un to ietekme Latvijā. Ņ. Hruščova “atkusnis” un atskaņas. Nacionālkomunistu darbība, viņu sagrāves sekas sabiedriskā, ekonomiskā un kultūras jomā. 
Rusifikācijas realizācijas formas un metodes, tās ietekme uz kultūru, izglītību un zinātni. Stāvoklis humanitārajās zinātnēs. Sociālekonomiskais stāvoklis Latvijā 80. gadu otrajā pusē; mēģinājumi reformēt sistēmu no augšas un Latvijas KP. Tautas fronte, cīņa par neatkarības atgūšanu 1988.—1991. gadā.
Latvijas politiskā, ekonomiskā un sociālā attīstība pēc neatkarības atgūšanas (1991—2000). Valsts ārpolitika. Latvijas vēsturnieku komiteja un tās darbības virzieni.
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Tā kā vairums no programmā norādītajām tēmām  pamatsatura līmenī apgūtas jau maģistra programmas ietvaros, doktora eksāmenā šīs tēmas jāaplūko historiogrāfiskā skatījumā, norādot attiecīgā jautājuma pētniekus, viņu pētījumus, publikācijas, galvenās nostādnes un viedokļu atšķirības. Literatūras sarakstā  norādītas tikai svarīgākās orientējošās publikācijas. Eksāmena kārtotājam patstāvīgi jāapgūst papildliteratūra par attiecīgo jautājumu (ne mazāk kā 2000 lappuses) un jāuzrāda šīs literatūras saraksts. 


Arheoloģijas kā zinātnes raksturojums: tās mērķi, uzdevumi, izpētes metodes un attīstības vēsture.
Arheoloģija kā vēstures zinātnes nozare, tās mērķi un uzdevumi. Arheoloģijas kā pagātnes izpētes metodes specifika. Arheoloģijas apkašnozares, to raksturojums: eksperimentālā arheoloģija, etnoarheoloģija, vides arheoloģija, zemūdens arheoloģija u.c. Arheoloģija un dabaszinātnes.
Arheoloģijas attīstības vēsture. Spekultatīvā fāze. Arheoloģijas attīstība 19.gs. - 20.gs. sākumā. O.Monteliuss. Galvenās iezīmes arheoloģijas attīstībā 20.gs. pirmajā pusē. G.Kossina, G.Čailds. “Jaunā arheoloģija” jeb procesuālā arheoloģija, tās attīstība 20.gs. otrajā pusē. Arheoloģijas attīstības tendences 20.gs. beigās. Arheoloģijas attīstības vēsture Latvijā.
Arheoloģiskie avoti. Arheoloģisko avotu savstarpējā saistība. Konteksta jēdziens. Arheoloģiskās liecības: pazīmes un struktūras. Arheoloģisko liecību formēšanās un saglabāšanās process. Kultūras slānis un startigrāfija. Fiksācija. Planigrāfija. Arheoloģiskā materiālā sistematizācija un klasifikācija. Tipoloģiskā metode. Statistiskās metodes arheoloģijā. Arheoloģiskās kultūras jēdziens. Kartogrāfiskā metode arheoloģijā.
Arheoloģiskās pētniecības process un tā posmi. Arheoloģiskie izrakumi kā arheoloģiskās pētniecības pamatmetode, to formas. 
Hronoloģija arheoloģijā. Relatīvā un absolūtā hronoloģija. Datēšanas metodes arheoloģijā. Arheoloģiskā periodizācija, tās attīstības vēsture un īpatnības.
Pagātnes izpētes iespējas arheoloģijā: etnisko, ekonomisko, sociālo un garīgo aspektu rekonstrukcija.
Arheoloģiskā mantojuma jēdziens, tā saglabāšanas un izmantošanas problemātika. Arheoloģiskā mantojuma starptautiskā un lokālā aizsardzība, tās tiesiskie aspekti.

Barker Ph. Techniques of Archaeological Excavation. – 3d ed. – London, 1993.
Klein L. S.Arheologičeskaja typologija.-Leningrad,1991.
Garden. Z.-K. Teoretičeskaja arheologija.-Moskva, 1983.
Trigger B.C. A History of Archaeological Tought. – Cambridge, 1989.
Renfrew C., Bahn P. Archaeology: Theories, Methods and Practice. – 2nd ed. --London, 1996.



Akmens laikmets

Vēlais paleolīts un mezolīts.
Paleolīts Eiropā, tā pētniecības vēsture un periodizācija. Vēlais paleolīts Austrumbaltijā; svarīgākie pieminekļi, apkārtējās vides un saimniecības raksturojums. 
Mezolīta koncepcija Austrumbaltijā, pētniecības vēsture, periodizācija. Pēcledus laikmeta (holocēna) klimatisko periodu raksturojums. Galvenās pieminekļu grupas (Kundas, Maglemozes, mikrolītu-makrolītu kultūras), svarīgākie mezolīta pieminekļi, mednieku-zvejnieku- vācēju saimniecības, materiālās kultūras un dzīvesveida raksturojums.
Neolīts.
Neolīta koncepcija Eiropā un Austrumbaltijā. Pētniecības vēsture un periodizācija. Apkārtējā vide un tās izmaiņas. Neolīta kultūras Austrumbaltijā, sinhronās kultūras Baltijas jūras baseinā un Austrumeiropā.  Austrumbaltijas neolīta pieminekļu klasifikācija, atradumu raksturojums un to tipoloģiskās iezīmes. Apbedījumi kapulaukos, apmetnēs, savrupkapos. Neolīta saimniecība: medību, zvejas un vākšanas raksturojums. Maiņas sakari. Ražotājsaimniecības pazīmju problēmas. Sociālo un etnisko procesu atspoguļojums neolīta arheoloģiskajā materiālā.
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Bronzas laikmets

Bronzas laikmeta jēdziens, laikmeta hronoloģija, periodizācija. O. Montēliuss. Ūnetices kultūra. Uzkalniņu kapulauku kultūra. Urnu kapulauku kultūra. Bronzas laikmets Skandināvijā un Austrumeiropas mežu joslā. Galvenie bronzas metalurģijas centri Eiropā. Klimatiskie apstākļi.
Bronzas laikmeta pētniecības galvenie posmi Austrumbaltijā. Agro metālu laikmeta jēdziens. Periodizācija.  Apdzīvotība. Nocietinātās apmetnes – pilskalni; atklātās apmetnes. Celtniecības objektu un atradumu raksturojums. Bronzas apstrāde un tās nozīme. Depozīti. Apbedīšanas tradīcijas Austrumbaltijā agro metālu laikmetā (kapulauki, to tipi, apbedīšanas veids u.c.). Ražotājsaimniecības izvirzīšanās.  Mājlopi, to izmantošana. Kultūraugi, zemes apstrāde. Medības,zveja.  Kultūras areālu problēmas. Etniskās un socioloģiskās koncepcijas.
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Dzelzs laikmets

Dzelzs laikmeta jēdziens, laikmeta hronoloģija un periodizācija dažādos Eiropas reģionos. Halštates kultūra. Latēnas kultūra. Dzelzs laikmeta raksturojums un periodizācija Baltijas jūras baseina zemēs (izņemot Austrumbaltiju). Dzelzs laikmeta kultūras Austrumeiropas mežu joslā. Etniskā konteksta problēmas.

Agrais dzelzs laikmets Austrumbaltijā (1. – 4. gs.).
Agrā dzelzs laikmeta pētniecības galvenie posmi. Apdzīvotības struktūra. Dzīvesvietas: pilskalni un apmetnes. Celtniecības un atradumu (rotas, ieroči, darbarīki, keramika) raksturojums. Arheoloģiskie avoti par agrā dzelzs laikmeta saimniecību. Melnās metalurģijas sākumi Austrumbaltijā. Maiņas sakari. Agrā dzelzs laikmeta kultūras grupas Austrumbaltijā. Kapulauki un apbedīšanas tradīcijas. Sociālo attiecību rekonstrukcijas. Etnisko grupu identifikācijas problēmas.

Vidējais dzelzs laikmets (5. – 8. gs.).
Vidējā dzelzs laikmeta izpētes galvenie posmi. Dzīvesvietas: pilskalni un lauku apmetnes, to izpētes rezultāti Austrumbaltijā. Celtniecība un atradumi (rotas, ieroči, darbarīki, keramika). Saimniecības raksturojums. Zemkopības un lopkopības darbarīki. Medības un zveja. Amatniecība. Melnā un krāsaino metālu apstrāde. Maiņas sakari. Depozīti. Vidējā dzelzs laikmeta kapulauki Austrumbaltijā, to izpētes rezultāti. Vidējā dzelzs laikmeta sabiedrības sociālo attiecību atspoguļojums arheoloģiskajos materiālos. Etniskās problēmas.


Vēlais dzelzs laimets (9. – 12. gs.).
Vēlā dzelzs laikmeta pētniecības galvenie posmi. Vēlā dzelzs laikmeta hronoloģiskie ietvari un posmi. Rakstīto vēstures avotu nozīme vēlā dzelzs laikmeta arheoloģijas pētniecībā. Dzīvesvietas: pilskalni, lauku apmetnes, ezermītnes; to tipoloģija. Arheoloģisko pieminekļu kompleksi.Celtniecības raksturojums Austrumbaltijā: nocietinājumu būves, dzīvojamās un saimniecības ēkas, apkures ierīces. Vēlā dzelzs laikmeta saimniecība. Zemkopība: zemes apstrāde, kultūraugi, darbarīki. Lopkopības  raksturojums. Medības un zveja vēlajā dzelzs laikmetā. Amatniecība. Ieroči un bruņojums. Apģērbs, tā rekonstrukcijas. Tirdzniecība: sakaru ceļi, ievērojamākie centri  Baltijas jūras baseinā, tirgotāji un maiņas objekti. Numismātiskais materiāls. Kapulauki un apbedīšanas tradīcijas. Etniskās grupas Latvijas teritorijā un kaimiņzemēs.  Sociālā diferenciācija arheoloģisko avotu gaismā. Kulta vietas un kristietības ietekme. 
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Viduslaiku un agro jauno laiku arheoloģija.

Viduslaiku un agro jauno laiku arheoloģijas (13. – 18. gs.) kā patstāvīgas disciplīnas veidošanās Eiropā 20. gs. Latvijas 13. – 18. gs. arheoloģijas vēsture. Viduslaiku arheoloģijas avotu veidi un saistība ar citām zinātnēm. Starpdisciplināro pētījumu nozīme. Livonijas koka un mūra pilis, klosteri, nocietinātu muižu centri. Mūra piļu klasifikācijas veidi. Viduslaiku pilsētas Baltijas reģionā, to plānojums un arhitektūra. Piļu un pilsētu aizsardzības sistēma un tās elementi. Viduslaiku celtņu kopīgie elementi – apkures ierīces, būvmateriāli, jumtu segums u.c.).
Kapsētas pie baznīcām, pilsētās un lauku apvidos. Apbedīšanas tradīcijas. Depozīti. Viduslaiku monētas Livonijā. Arheoloģiskais materiāls par Baltijas pilsētu un lauku iedzīvotāju nodarbošanās veidiem. Amatniecība un tirdzniecība. Arheoloģiskās liecības par sadzīvi un garīgo kultūru. Keramika, metāla priekšmeti,koka priekšmeti, kaula, stikla, ādas, akmens izstrādājumi.
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Etnogrāfijas kā zinātnes raksturojums: mērķis, izpētes priekšmets, metodes un jēdzieni. 


Etnogrāfijas izpētes priekšmets, uzdevumi, mērķi. Antropoloģija, etnoloģija un etnogrāfija – jēdzienu lietojums un nozīme dažādās nacionālajās tradīcijās. Etnogrāfijas robeždisciplīnas un apakšnozares, to raksturojums: etnopsiholoģija, etnosocioloģija, etnoarheoloģija, etnomuzikoloģija, etniskā antropoloģija, paleoetnogrāfija, etnobotānika, etnozooloģija, etniskā demogrāfija u.c.
Etnogrāfijas zinātnes avoti un metodes (lauku ekspedīcija, novērošana, intervija, aptauja, kartografēšana, reliktu metode, strukturāli funkcionālā metode, vēsturiski salīdzinošā metode, tipoloģiskā metode, komponentā analīze u.c.). 
	Etniskās kultūras, etniskās identitātes, etnosa jēdziens. Etnisko kopību tipoloģija. Pasaules tautu klasifikācijas principi: ģeogrāfiskais, lingvistiskais, antropoloģiskais. Saimniecisko kultūru tipoloģiskā daudzveidība. Vēsturiski etnogrāfiskā apgabala jēdziens.
Etniskās kultūras starptautiskā un nacionālā aizsardzība.

Barnard A. History and Theory in Anthropology. – Cambridge University Press, 2000.
Barret S. Anthropology: A Student’s Guide to Theory and Method. – Toronto, 1996.
Barth F. Introduction //Ethnic groups and boundaries. - Oslo, 1969.
Fischer H. “Volkerkunde’, “Ethnographie”, “Ethnologie” (Kritische kontrolle der fruhesten Belege) // Zeitcshrift fur Ethnologie – Braunschweig, 1970. – Bd.95, H. 2.
Glazer N., Moynihan D.P. Introduction // Ethnicity: Theory and experience. - Cambridge, 1975.
Kwan K.M. Ethnic Stratification: A comparative approach. - N.Y., 1965.
Schmidt W. The Culture Historical Method of Ethnology: The Scientific Approach to the Racial Question (translated by S.A.Sieber). – N.Y.: Fortuny’s, 1939. /1937/.
Weber-Kellermann I., Bimmer A. Einfuhrung in die Volkskunde // Europaische Ethnologie. Eine Wissenschaftsgeschichte. 1985.
Бромлей Ю.В. Этнос и этнография. - М., 1973. - С. 10-153.
Гумилев Л.Н. О термине «этнос» // Докл. Отд-ний и комис. Геогр. о-ва СССР. - Л., 1967.
Крюков М.В. Этнос и субэтнос // Расы и народы. - М., 1988. Вып. 18.
Свод этнографических понятий и терминов. Этнография и смежные дисциплины. Этнографические субдисциплины. Школы и направления. - М., 1988. – С. 114-203.
Этнос и этносоциальный организм // Вест. АН СССР. - 1970. № 8.






Etnogrāfijas zinātnes attīstība.


Etnogrāfiskā materiāla uzkrāšanas aizsākumi. Viduslaiku priekšstati par etnisko daudzveidību, dažādu tautu etnoģenēzi un materiālās un garīgās kultūras īpatnībām.
Etnogrāfijas zinātne jauno laiku sākumā. Etnogrāfijas zinātnes teorētiskā attīstība 19.gs. vidū. Zinātnes skolas un virzieni: mitoloģiskā skola, evolucionisms, migrācijas teorija, difuzionisms, kultūras loku teorija, marksisms, strukturālisms, funkcionālisms, somu skola, Leidenes skola, Amsterdamas skola, freidisms, amerikāņu vēsturiskā skola, amerikāņu etnopsiholoģiskā skola. Postmodernisms un postmodernā antropoloģija.
	Skandināvu etnoloģijas attīstības posmi, to raksturojums.
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Clifford J., G.E.Marcus (eds.) Writing Culture: The Poetics of Ethnography. – Berkley: University  of California Press, 1986.
Denzin N.K. Interpretive Ethnography: Ethnographic practices for the 21st Century. – Thousand Oak, CA: Sage Publication, 1997.
Handbook of social and cultural anthropology. - Chicago, 1973.
Layton R. An Introduction to Theory in Athropology. – Cambridge, 1997.
Stagl J. Kulturanthropologie und Gesellschaft. - Munchen, 1974.
Stocking G.W. Race, Culture, and Evolution: Essays in the History of Anthropology. – N.Y.: The Free Press, 1968.
Аверкиева Ю.П. История теоретической мысли в американской этнографии. - М., 1979.
Свод этнографических понятий и терминов. Этнография и смежные дисциплины. Этнографические субдисциплины. Школы и направления. - М., 1988. – С. 114-203.
Токарев С.А. История русской этнографии. - М., 1966.
Токарев С.А. История зарубежной этнографии. - М., 1978.




Etnogrāfijas zinātne Latvijā: attīstības posmi un izpētes virzieni.


Latvijas etnogrāfijas attīstība līdz 19.gs. vidum - etnogrāfiskā materiāla uzkrāšanās. Pirmie rakstītie avoti par iedzīvotājiem Latvijas teritorijā, hronikas, Baltijas vācu mācītāju sniegtās ziņas un ceļotāju apraksti. J.Kr.Broces ieguldījums Latvijas kultūras izpētē. 18.gs. apgaismotāju un publicistu devums latviešu kultūras izpētē. Latviešu literārās biedrības (Latviešu draugu biedrības) darbība folkloras materiālu vākšanā un publicēšanā (A.Bīlenšteins).
	Etnogrāfijas zinātnes izveidošanās (19.gs. vidus – 1940.gads). Rīgas Latviešu biedrības Zinību komisijas darbība etnogrāfijas jomā. Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja izveide un attīstība. Pieminekļu valdes etnogrāfiskās ekspedīcijas. Teorētiskie virzieni etnogrāfijā Latvijā (1920.-1940.g.): mitoloģiskā skola un migrācijas teorija.
	Latvijas etnogrāfijas attīstība pēc II pasaules kara - sistemātiska etnogrāfiskā materiāla vākšana, apkopošana un analīze. Etnogrāfisko pētījumu problemātika – Latvijas kultūrvēsturisko apgabalu materiālās un garīgās kultūras izpēte etniskās vēstures kontekstā.
Etnogrāfisko avotu krātuves un pētniecības centri Latvijā. Etnogrāfiskie avoti Latvijas etniskās vēstures, iedzīvotāju materiālās un garīgās kultūras izpētei ārpus Latvijas.


Bielenstein A. Die Grenzen des lettischen Volksstammes und der lettischen Sprache in der Gegenwart und im 13 Jahrhundert / Mit einem Atlas von 7 Blattern-St.Petersburg, 1892.
BīlenšteinsA. Latviešu koka celtnes un iedzīves priekšmeti. - I daļa. Latviešu koka celtnes. – R., 2001.
Cimermanis S. Vēstures institūts un etnogrāfija // Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. – R., 1995. – Nr. 4.
Latviešu etnogrāfija. – R., 1969.
Johansons A. Latvijas kultūras vēsture 1710.-1800. - Daugava, 1975.
Ķīlis R. Sociālā atmiņa un nacionālā iedentitāte Latvijā / Atmiņa un vēsture no antropoloģijas līdz psiholoģijai / Sast. R.Ķīlis. – Rīga, 1998.
Lībieši / Sast.K.Boiko. - R., 1994.
Strods H. Vidzemes etnogrāfijas avotu un pētījumu apskats // Arheoloģija un Etnogrāfija. – Nr. 5. – R., 1963.
Strods H. Latviešu padomju etnogrāfija 25 gados (1940.-1965.) // Arheoloģija un Etnogrāfija. – Nr. 8. – R., 1968.
Šmits P. Pārskats par jaunākiem rakstiem Latvijas senatnes pētīšanā // Rīgas Latviešu biedrības Zinību komisijas Rakstu krājums. – XVIII – R., 1926.
Ванага Л. Первые этнографические экспедиции в Латвии: Изучение ливов и криевиней // Latvijas ZA Vēstis. – 1992. - Nr. 11.
Цимерманис С. Против культуртрегерской концепции в этнографических публикациях Августа Биленштйна // Известия АН ЛатвССР. – 1971. - № 10.
Земзаре Д.Э. Общество любитилей естествознания, антропологии и этнографии и развитие латышской этнографической науки // КСИЭ. - № 12 – М., 1950. - C. 55-58.
Погодин А.Л. Очерки развития латышской этнографии за последние пятнадцать лет. -Петербург, 1904.








Vēsturiski etnogrāfiskie apgabali Baltijā.
	

Vēsturiski etnogrāfiskā apgabala jēdziens, izveidošanās priekšnosacījumi un attīstības posmi Baltijā. Vēsturiski etnogrāfiskā apgabala izpētes avoti.
Vēsturiski etnogrāfiskie apgabali Latvijā (Kurzeme, Latgale, Vidzeme, Zemgale, Augšzeme): iedzīvotāju etniskā sastāva, materiālās un garīgās kultūras, saimnieciskās darbības raksturojums 19.gs. otrajā pusē / 20.gs.sākumā. Novadnieciskā apziņa.
Latviešu un kaimiņu tautu kultūrvēsturiskie sakari; virzieni un intensitāte. Iedzīvotāju pārceļošana, tās loma iedzīvotāju etniskā sastāva veidošanā un kultūrvēsturiskās vides attīstībā.
Lībiešu kultūra Latvijā. Valsts aizsargājamā kultūrvēsturiskā teritorija “Lībiešu krasts”.
Etnisko minoritāšu kultūra un etniskās situācijas raksturojums mūsdienu Latvijā. 


Alsupe A. Audēji Vidzemē 19.gadsmita otrajā pusē un 20.gadsimta sākumā. –R., 1982.
Cimermanis S. Laukstrādnieku dzīvesveids Kurzemē un Zemgalē 19.gs. otrajā pusē. – R., 1959.
Cimermanis S. Latviešu tautas dzīves pieminekļi; celtnes un to iekārta. – R., 1969.
Cimermanis S. Lībiešu etniskās situācijas izzināšana un viņu iespējamā nākotne // Latvijas ZA Vēstis. – 1994. - Nr. 11/12.
Cimermanis S. Daži apģērba vēstures izzināšanai izmantojami 19.gadsimtā rakstīti avoti // Līvli. – 1998. – aprīlis - jūlijs.
Cimermanis S. Par vēsturiski etnogrāfiskajiem apgabaliem // Latvijas zemju robežas 1000 gados. – R., 1999. – 34. – 54. lpp.
Cimermanis S. Soziale und ethnische Faktoren in der lettischen Volksarhitektur wahrend der zweiten Halfte des 18. Jahrhunderts und im 19. Jahrhundert // Jahrbuch fur Volkskunde und Kulturgeschichte. Berlin, 1989. – Bd. 32.
Cimermanis S. Zveja un zvejnieki Latvijā 19.gs. – R., 1998.
Dumpe L. Lopkopība Latvijā 19.gs. – 20.gs. sāk. – R., 1985.
Dumpe L. Piensaimniecība: piena produkti un piena ēdieni. – R., 1998.
Krastiņa A. Zemnieku dzīvojamās ēkas Vidzemē klaušu saimniecības sairšanas un kapitālisma nostiprināšanās laikā. – R., 1959.
Latviešu etnogrāfija. – R., 1969.
Latviešu tautas tērps. 1., 2.sēj. – R., 1997. - 1998.
Leinasare I. Zemkopība un zemkopības darbarīki Latvijā klaušu saimniecības sairuma laikā. – R., 1962.
Lībieši / Sast. Boiko К. – R., 1994.
Mežs I. Latvieši Latvijā: etnodemogrāfisks apskats. – R., 1994.
Nacionālās un etniskās grupas Latvijā. – R., 1996.
Olupe E. Latviešu gadskārtu ierašas. – R., 1992. 
Sīlis E. Valsts īpaši aizsargājamā kultūrvēsturiskā teritorija “Lībiešu krasts” (Livod randa) // Latvijas ZA Vēstis. – 1994. – Nr. 11/12.
Slava M. Latviešu tautas tērpi. – R., 1966.
Strods H. Latgales etniskās vēstures pētījumi un avoti. – R., 1989.
Историко-этнографический атласс народов Прибалтики: Земледелие. – Вилнюс, 1985.
Историко-этнографический атласс народов Прибалтики: Одежда. – Рига, 1986.
Вопросы этнической истории народов Прибалтики по данным археологии, этнографии и антропологии . Под. ред. С.А.Таракановой и Л.Н.Терентьевой – Тр. Прибалтийской объединенной комплексной экспедиции. – М., 1959. Т. 1 – 580 с.
Заварина А.Русское население Восточной Латвии во второй половине Х/Х – начале ХХ века: Историко-этнографический очерк. – Р., 1986.
Этнографические и лингвистические аспекты этнической истории балтских народов. - Р., 1980.

____________________

*  Literatūras sarakstā norādītas tikai svarīgākās orientējošās publikācijas. Pilnīgāku un detalizētu literatūras uzskaitījumu par dažādām tēmu kopām, bibliogrāfijas rādītājus un publikāciju vērtējumus var atrast nosaukto monogrāfiju, kolektīvo pētījumu, rakstu un rakstu krājumu attiecīgajos rādītājos.




Individuālā eksāmenu programma doktorantam Jānim Ķerusam.
Neitralitātes politikas jēdziens, vēsture un historiogrāfija


1.Neitralitātes jēdziena saturs: tiesības, politika un apziņas neitralitāte;
2.Eiropas mazo valstu neitralitātes politikas vēsturiskās attīstības posmi 17 – 20.gs sākumā;
3.Eiropas mazo valstu neitralitātes problēmas Otrajā pasaules karā 
4.Sociāldemokrātu priekšstati par neitralitāti
5.Vācbaltiešu priekšstati par neitralitāti
6.PSRS un Polijas tēls Latvijas sabiedrībā 1920. – 1934.
7.PSRS un Vācija tēls Latvijas sabiedrībā 1934. – 1939.
8.Lietuvas un Polijas tēls Latvijas sabiedrībā 1920. – 1934.
9.Neitralitātes saistības Baltijas valstu starptautiskajos līgumos
10.  Baltijas valstu neitralitātes likumi, to „specifika“.


Literatūra:

1. A. Suter. Neutralitaet, Praxis, Gescichtsbewustsein // Kleine Geschichte der Schweiz – Zuerich, 1998
2. F. Henning Setzen. Neutralitaet im Zweiten Weltkrieg. Irland, Schweden und die Schweiz im Vergleich – Hamburg, 1997
3. E. Karsh. Neutrality and small states – London, 1988
4. N. Armstrup. The perennial problem of small states: survey of research efforts – Cooperation and conflict, XI, 1976 
5. I.Feldmanis, A.Stranga, M.Virsis. Latvijas ārpolitika un starptautiskais stāvoklis – Rīga, 1993
6. A. Stranga. Latvijas – Padomju Krievijas miera līgums 1920.gada 11. augustā
7. E. Laasi. Finnlands Winter war and Estonian neutrality // JBS, Vol XXIV, No 3, 1993
8. I.Ronis. (sast.).K. Ulmanis dzīvē un trimdā – R., 1996.



Sastādīja prof. I. Feldmanis. 
Rīga,2001.Graduate Seminar in Methodology & Historiography
University of Latvia
Fall 2000-Spring 2001

Dr. Margaret Rung, visiting Fulbright Scholar, USA
e-mail:  mrung@roosevelt.edu
web page: http://faculty.roosevelt.edu/rung

	This seminar is designed to introduce you to the various methodological approaches to the study of history.  It then moves into a discussion of the main currents of historiography both on an international scale and more specifically within the United States.  We will explore some examples of current historiographical debates on the New Deal and the welfare state, and analyze examples from your own dissertation work.

	Readings.  
	James West Davidson and Mark Hamilton Lytle.  After the Fact:  The Art of Historical Detection, vol. 2 (4th edition)
	Georg Iggers, Historiography in the Twentieth Century:  From Scientific Objectivity to the Postmodern Challenge
John Bodnar, “Power and Memory in Oral History” in David Thelen, ed.  Memory and American History.
Laurel Thatcher Ulrich.  A Midwife’s Tale (excerpts)
	To be read in conjunction with viewing of documentary “A Midwife’s Tale”
	Jaques Revel and Lynn Hunt, eds.  Histories:  French Constructions of the Past. Vol 1.  Postwar French Thought (excerpts).
	*Robin Muncy.  Creating a Female Dominion
	*Linda Gordon.  Pitied but Not Entitled

*To be read by select students.

	Assignments:
	Each student shall produce a paper that analyzes the methodology employed by a historian in a book of his or her choosing.  The book may be written in Latvian or in English, but the paper must be written in English.
	Each student shall prepare an oral presentation on either the Muncy or the Gordon book (listed above) or a book approved by me.  In your presentation, you should outline the book’s central argument, evaluate its methodology and use of evidence, and analyze its strengths and weaknesses as a piece of scholarship.
	Each student shall prepare a written description or proposal of their dissertation topic and then shall meet with me individually to discuss your methodology and thesis.
	
Course Outline

Oct. 25:  Introductions.  Reading sources.

Nov. 1:  Recording Historical “Facts”
	Reading:  After the Fact, chaps.  7
	Handout: “Power and Memory in Oral History”

Nov. 8:  Seeing Historical “Facts”
	Reading:  After the Fact, chaps. 8 

Nov. 22:  Legislative and Literary “Facts”  
	Reading:  After the Fact, chap. 9

Nov. 29:  Legal Facts
	Reading:  After the Fact, chap. 10

Dec. 8:  Approaches to Political History:  Uncoding the decision to drop the Atomic Bomb
Reading:  After the Fact, chap. 12

Dec. 13:  Approaches to Social History: Reading diaries.
	Reading:  A Midwife’s Tale (excerpts)

Dec. 20:  Approaches to Social History
	View documentary, “A Midwife’s Tale”		

January 31:  Lecture. Theoretical Trends to Deconstruction
	Reading:  Historiography in the Twentieth Century, Parts I and  II (pp. 1-94)
	The Annales School:  Fernand Braudel, “History and the Social Sciences:  The Longue Durée.”  Structuralism:  Claude Lévi-Strauss, “Scientific Criteria in the Social and Human Disciplines”

Methodological Papers due January 31.

Feb. 7:  Lecture.  Late 20th century historiography from Deconstruction to Postmodernism
	Reading:  Historiography in the Twentieth Century, Part III
	Joyce Appleby, et. al. “ Postmodernism and the Crisis of Modernity”
	Michel Foucault, “The Archeology of Knowledge:  Introduction”

Students invited to lectures I gave on American Political Culture at the U.S. Embassy:  January 25, February 15, April 5.
Individual and group meetings March and April for student presentations and for individual consultation on dissertation projects.

Prof. Māra Rubene.Filosofija un vēsture.
Kursa apraksts.
Vēstures un vēsturiskuma izpratne ir kļuvusi aktuāla šodien ne tikai vēsturisko zināšanu, bet arī ikdienas notikumu un norišu jomā.Vēstures, vēsturiskuma, vēsturiskās interpretācijas, historiogrāfijas, rakstītās un mutvārdu vēstures problēmas ir dažādi saprastas dažādās filozofiskās tradīcijas, kultūras un valodas areālos. Tomēr varam atrast arī kādu maģistrālu līniju vēstures filozofiskās izpratnes un vēstures filozofijas attīstībā. Semināra uzdevums apzināt mūsdienu filozofijas un vēstures problemātiskās attiecības. Par vēstures izpratni diskutē pozitīvisms un neokantiānisms, kritiskā teorija un hermeneitika. Vēstures interpretācija ir arī strukturālisma un poststrukturālisma uzmanības centrā. Galveno uzmanību pievērsīsim dažādu tekstu, kas veltīti vēstures filosofijai un tās atsevišķo tēmu un kategoriju analīzei.
Problems of history, historicism, historical interpretation had different understandings in different philosophical traditions, cultural regions and language discourses. However, we can find a main stream in development of philosophical understanding of history and philosophy of history. The goal of the course is to find out problems in relations between contemporary philosophy and history. Different schools in philosophy have discussed the understanding of history. The most significant efforts are oriented to analysis of texts, devoted to philosophy of history and its specific issues and categories.
Lasāmais teksts
Piezīmes
1.Ievadnodarbība. Vēstures zinātne. Vēstures filozofija. Metode, priekšmets. Vēsture un darbība. Pagātne un tagadne. 

2.Vēsturiskuma aizsākumi. Vēstures filosofija kā vispārējā vēsture. Progresa filosofija. Kondorsē teksta analīze.
Lasīt: E.Kondorsē. Cilvēka prāta progresa vēsturiskās ainas uzmetums.
3.Vispārējā jeb universālā vēsture, cilvēces attīstības vēsture. Analizēt Kanta tekstus.
Lasīt: 
I.Kants. Vispārējās vēstures ideja kosmopolītikā aspektā;
I.Kants. Recenzija J.G.Herdera grāmatai “Cilvēces vēstures filosofijas idejas”
4.Cilvēces vēstures filozofija. Apgaismības kritika. Analizēt Herdera tekstu. Diskusija par Herdera tekstu “Saskaņā ar savas iekšējās dabas likumiem, laikam ritot, arī saprātam un taisnīgumam starp cilvēkiem jāieņem arvien lielāka vieta un jāveicina noturīgāka humanitāte”
Lasīt: 
·	J.G.Herdera “Idejas par cilvēces vēstures filozofiju”
·	Isaiah Berlin. Herder and the Enlightenment//Isaiah Berlin. The proper Study of Mankind. Ed.by H.Hardy, London, 1997. 
5.Vēsture kā process; prāta viltība. Analizēt Hēgeļa tekstu. Diskusija:  Vēstures iedalījums
Lasīt:
G.V.F.Hēgelis. Vēstures filosofija. Ievads.
6.Vēsture kā materiāla prakse. Analizēt Marksa tekstu.
Lasīt:
K.Markss. Vācu ideoloģija
K. Popers. Historicisma nabadzība
7.Vēstures loģika un vēstures filosofija. Analizēt Rikerta tekstu.
H.Rikerts. Vēstures zinātnes loģika

8.Vēsture un mūsdienas. Nīčes diagnoze. Analizēt Nīčes tekstu.
Lasīt: F.Nīče. Par vēstures noderīgumu un kaitīgumu dzīvei
9.Kas ir mūsdienas? Analizēt G.Zimmela tekstu. 
Lasīt: G.Zimmels.
10.Nihilisms. Analizēt Jingera tekstu
Lasīt: E.Jingera. Par līniju
11.Vēstures hermeneitiskā interpretācija. Dīlteja teksta analīze.
Lasīt: V.Dīlteja.
H.G.Gādamers. Dilteja sapīšanās historisma aporijās//H.G.Gadamers. Patiesība un metode. 210-222
Vēsture un dialektika
Ž.P.Sartrs. 
K.Jasperss. Par vēstures cilmi un mērķi//Kentaurs, Nr.17
K.Levī-Stross. Vēsture un dialektika
Nepārtrauktība un pārrāvumi. Tagadnes vēsture. Notikuma vēsture.
M.Fuko (teksta fragmenti)
Diskusija par “vēstures nobeigumu”
Ž.Deridā (teksta fragmenti)
Postmodernisms un diskusija par “vēstures nobeigumu”
Ž.Bodrijārs. Vēsture: retro scenārijs//Simulakri un simulācija
Vēsture: postmodernā loģika un postkoloniālā stilistika.
D.Čakrabarti. Postkoloniālisms un vēstures mākslīgums
Viņas vēsture. No History uz Herstory.
Kāds no feministu tekstu fragmentiem

 Literatūra: 
Collingwood R.G. The idea of history. 
Walsh W.H. Philosophy of history.
H.Rikerts. Vēstures filosofija (krievu val.)//H.Rikerts. Zinātnes par dabu un zinātnes par kultūru
R.Ārons. Izlase: Ievads vēstures filosofijā (krievu val.)
Latvijas preses materiāli.
“Parīzes intervijas”
Prasības:
Piedalīties tekstu analīzē.
Gala referāts: doktoranta pētniecības tēma vēstures filosofijas kontekstā. Metodiskie aspekti. 

                                                                                    Doktorantu aptaujas apkopojums

Aptauju veic LU Vēstures nozares doktorantūras padome un aptaujas uzdevums ir iegūt studentu vērtējumu par programmas pasniedzēju darbu. 
Aptaujāto skaits  5
1. Kursa nosaukums Historiogrāfija un metodoloģija                  
2. Pasniedzējs Assistant professor , Ph. D.Margaret Rung
3. Cik nodarbības Jūs esat apmeklējis(usi) šajā kursā?
1.	75% - 100% -4
2.	50% - 74% -1
3.	25% -49%
4.	mazāk nekā 25%

Lūdzu atzīmējiet, cik lielā mērā Jūs piekrītas šiem spriedumiem? 

Pilnīgi piekrītu
Piekrītu
Ne-piekrītu
Pilnīgi nepiekrītu
Nevaru pateikt
4.Kursa viela nedublējās ar citu kursu vielu
3
2



5.Nodarbību skaits ir piemērots kursa programmai
2
2
1


6. Pirms kursa sākuma studenti varēja iepazīties ar kursa aprakstu  un prasībām tā apguvei
2
3



7. Nodarbības notiek saskaņā ar mācību plānu
4



1
8. Iegūtās zināšanas noderēs strādājot manis izvēlētajā specialitātē
1
2


2
9.Šādas zināšanas ir nepieciešamas katram universitātes beidzējam
2
1

1
2
10.Kursa tehniskais nodrošinājums ir labs
3
1


1
11.Kursa nodrošinājumu ar nepieciešamo mācību  literatūru ir labs
2
2
1


12.Kursa viela tiek izklāstīta saprotami 
3
1


1
13.Pasniedzējs rosina studentus domāt 
2
2


1
14. Pasniedzējs rosina studentus diskutēt
1
4



15.Kursā ir liels patstāvīgā darba apjoms 
1
3
1


16.Pasniedzējs ir labi sagatavojies nodarbībām
4
1



17. Pasniedzējam ir labvēlīga attieksme pret studentiem
4
1



18. Pasniedzējam ir augstas prasības 

2
2

1

19. Kas Jums vēl patika šajā kursā.…demokrātiskā pieeja studentiem 1, iespēja praktizēt angļu valodu 1, atzīmēta vieslektoru nepieciešamība 1,…………………………………………………
20. Kas Jūs vēl neapmierināja šajā kursā.grūtības ar angļu valodu 1…………
…………………………………………………………………………………………
21. Kā Jūs kopumā novērtētu šī kursa pasniedzēja darbu pēc desmit ballu sistēmas

		8 –2 apt; 	9 – 3 apt	


                                                                                    Doktorantu aptaujas apkopojums

Aptauju veic LU Vēstures nozares doktorantūras padome un aptaujas uzdevums ir iegūt studentu vērtējumu par programmas pasniedzēju darbu. 
Aptaujāti - 3 cilvēki
1. Kursa nosaukums Vēstures avotu publikāciju salīdzinoša analīze                  
2. Pasniedzējs: Prof . Kārlis Počs.
3. Cik nodarbības Jūs esat apmeklējis(usi) šajā kursā?
5.	75% - 100% -3
6.	50% - 74%
7.	25% -49%
8.	mazāk nekā 25%

Lūdzu atzīmējiet, cik lielā mērā Jūs piekrītas šiem spriedumiem? 

Pilnīgi piekrītu
Piekrītu
Ne-piekrītu
Pilnīgi nepiekrītu
Nevaru pateikt
4.Kursa viela nedublējās ar citu kursu vielu
1
2



5.Nodarbību skaits ir piemērots kursa programmai

1
1

1
6. Pirms kursa sākuma studenti varēja iepazīties ar kursa aprakstu  un prasībām tā apguvei

1
2


7. Nodarbības notiek saskaņā ar mācību plānu

1


2
8. Iegūtās zināšanas noderēs strādājot manis izvēlētajā specialitātē

2
1


9.Šādas zināšanas ir nepieciešamas katram universitātes beidzējam

2



10.Kursa tehniskais nodrošinājums ir labs


2

1
11.Kursa nodrošinājumu ar nepieciešamo mācību  literatūru ir labs



1
2
12.Kursa viela tiek izklāstīta saprotami 

3



13.Pasniedzējs rosina studentus domāt 
1
2



14. Pasniedzējs rosina studentus diskutēt

2
1


15.Kursā ir liels patstāvīgā darba apjoms 
1
2



16.Pasniedzējs ir labi sagatavojies nodarbībām

2


1
17. Pasniedzējam ir labvēlīga attieksme pret studentiem

3



18. Pasniedzējam ir augstas prasības 

1


2

19. Kas Jums vēl patika šajā kursā patstāvīgais darbs izmantojams doktora darbā 1……………………………………………
20. Kas Jūs vēl neapmierināja šajā kursā –nelielais nodarbību skaits 1.……………………………………………
21. Kā Jūs kopumā novērtētu šī kursa pasniedzēja darbu pēc desmit ballu sistēmas

1	2	3	4	5	6  1atb,	8-1atb.	9 1 atb
Paldies par atsaucību!

Doktorantu aptaujas apkopojums.

Aptauju veic LU Vēstures nozares doktorantūras padome un aptaujas uzdevums ir iegūt studentu vērtējumu par programmas pasniedzēju darbu. 
Atbildējušo skaits 4
1. Kursa nosaukums Vēstures filozofija               
2. Pasniedzējs: Prof. Māra Rubene
3. Cik nodarbības Jūs esat apmeklējis(usi) šajā kursā?
9.	75% - 100%-3
10.	50% - 74% 1
11.	25% -49%
12.	mazāk nekā 25%

Lūdzu atzīmējiet, cik lielā mērā Jūs piekrītas šiem spriedumiem? 

Pilnīgi piekrītu
Piekrītu
Ne-piekrītu
Pilnīgi nepiekrītu
Nevaru pateikt
4.Kursa viela nedublējās ar citu kursu vielu
3
1



5.Nodarbību skaits ir piemērots kursa programmai
2

2


6. Pirms kursa sākuma studenti varēja iepazīties ar kursa aprakstu  un prasībām tā apguvei
1
2


1
7. Nodarbības notiek saskaņā ar mācību plānu

3


1
8. Iegūtās zināšanas noderēs strādājot manis izvēlētajā specialitātē

2
1

1
9.Šādas zināšanas ir nepieciešamas katram universitātes beidzējam
1
1
1
1

10.Kursa tehniskais nodrošinājums ir labs

1
1
1
1
11.Kursa nodrošinājumu ar nepieciešamo mācību  literatūru ir labs

2
1

1
12.Kursa viela tiek izklāstīta saprotami 
2
2



13.Pasniedzējs rosina studentus domāt 
4




14. Pasniedzējs rosina studentus diskutēt
4




15.Kursā ir liels patstāvīgā darba apjoms 
2
2



16.Pasniedzējs ir labi sagatavojies nodarbībām
2
2



17. Pasniedzējam ir labvēlīga attieksme pret studentiem
4




18. Pasniedzējam ir augstas prasības 
2
1


1

19. Kas Jums vēl patika šajā kursā brīva, nepiespiesta , radoša atmosfēra 1. uzklausīt kolēģu domas par problēmu 1, ……………………………………………
20. Kas Jūs vēl neapmierināja šajā kursā :filozofijai nav praktiska pielietojuma 1
…………………………………………………………………………………………
21. Kā Jūs kopumā novērtētu šī kursa pasniedzēja darbu pēc desmit ballu sistēmas

	7 -1atb	;8 1atb	;9 –2atb	
Paldies par atsaucību!

Doktorantu aptaujas apkopojums.

Aptauju veic LU Vēstures nozares doktorantūras padome un aptaujas uzdevums ir iegūt studentu vērtējumu par programmas pasniedzēju darbu. 
Atbildējušo skaits - 5
1. Kursa nosaukums: Avoti, vēstures avotu teorijas                 
2. Pasniedzējs As. prof. Aleksandrs Gavriļins
3. Cik nodarbības Jūs esat apmeklējis(usi) šajā kursā?
13.	75% - 100% -5 atbildes
14.	50% - 74%
15.	25% -49%
16.	mazāk nekā 25%

Lūdzu atzīmējiet, cik lielā mērā Jūs piekrītas šiem spriedumiem? 

Pilnīgi piekrītu
Piekrītu
Ne-piekrītu
Pilnīgi nepiekrītu
Nevaru pateikt
4.Kursa viela nedublējās ar citu kursu vielu
2
1
2


5.Nodarbību skaits ir piemērots kursa programmai
2
2
1


6. Pirms kursa sākuma studenti varēja iepazīties ar kursa aprakstu  un prasībām tā apguvei

2
3


7. Nodarbības notiek saskaņā ar mācību plānu
1
2


2
8. Iegūtās zināšanas noderēs strādājot manis izvēlētajā specialitātē
3
1

1

9.Šādas zināšanas ir nepieciešamas katram universitātes beidzējam
2
1
2


10.Kursa tehniskais nodrošinājums ir labs

1
1
1
2
11.Kursa nodrošinājumu ar nepieciešamo mācību  literatūru ir labs

2


3
12.Kursa viela tiek izklāstīta saprotami 
4
1



13.Pasniedzējs rosina studentus domāt 
5




14. Pasniedzējs rosina studentus diskutēt
5




15.Kursā ir liels patstāvīgā darba apjoms 
4
1



16.Pasniedzējs ir labi sagatavojies nodarbībām
4



1
17. Pasniedzējam ir labvēlīga attieksme pret studentiem
3
2



18. Pasniedzējam ir augstas prasības 
4
1




19. Kas Jums vēl patika šajā kursā  darba rezultāti praktiski izmantojami 2, atklāta uz savstarpēju cieņu balstīta atmosfēra 1
20. Kas Jūs vēl neapmierināja šajā kursā tādu atbilžu nav
21. Kā Jūs kopumā novērtētu šī kursa pasniedzēja darbu pēc desmit ballu sistēmas

	8 – 1 atb, 	9 - 2 atb, 	10  - 2 atb







Doktorantu aptaujas analīze.

Studējošo aptaujas analīzes rezultāti.


2001. gada rudenī tika veikta anonīma studējošo aptauja par doktorantūras semināriem. Aptaujai tika izmantota standaranketa, ko izstrādājis LU Sociālo zinātņu fakultātes asociētais profesors Aivars Tabūns. Kā jau norādīts,  pašnovērtējuma ziņojumā spēkā esošajai studiju programmai vēl nav absolventu, tāpēc to aptauju nevarēja veikt. Faktiski bija nepieciešams pārveidot anketu. Piemēram, 9. jautājums “Vai šādas zināšanas nepieciešamas katram universitātes beidzējam ?” šajā kontekstā nav veiksmīgs, to būtu vajadzējis noformulēt kā doktorantūras beidzējam. Anketas tika izsniegtas 6 studējošiem, atbildes tika saņemtas no 5. 2 studiju kursos bija piedalījušīes visi atbildējušie , vienā četri, vienā trīs  no pieciem. 
	Saņemtās atbildes liecina par pozitīvu vērtējumu visiem kursiem un to pasniedzējiem. Ļoti pozitīvi tika vērtēta mācību spēku kompetence, attieksme pret studentiem, pasniedzēja spējas rosināt studentus domāt un diskutēt. 
Zināmas šaubas izraisa dažu kursu nodrošinājums ar mācību literatūru un tehniskais nodrošinājums. Jāsecina, ka faktiski nevienā no kursiem nebija vajadzīgs īpašs tehniskais nodrošinājums, tāpēc uzdot šo jautājumu nebija korekti, bet atbildēt uz to nebija viegli. 
Pieeja mācību literatūrai tik augstas specializācijas un teorētiskas ievirzes kursiem ir pašsaprotami grūta, attiecīgo grāmatu eksemplāru skaits Latvijā nav liels. Tomēr doktora studiju programmas studenti pietiekami pārzina Latvijas bibliotēku klāstu, lai pārvarētu šīs grūtības. 
Vidējais vērtējums par studiju kursu svārstās no 7,60 līdz 9,20 un ļauj secināt, ka visu kursu docēšanu ir vērts turpināt . Kursa mācību spēki tika iepazīstināti ar aptaujas rezultātiem. 



Informācija par studiju iespējām



LU Mājas lapa internetā: http://www.lu.lv/jauna/studijas/dok_ves.html
Vēstures doktora studiju programma


Vēstures doktora studiju programma piedāvā studijas sekojošās vēstures apakšnozarēs: vispārējā vēsture, Latvijas vēsture, arheoloģija, etnogrāfija, historiogrāfija un vēstures palīgzinātnes.
Priekšnoteikumi doktora studiju uzsākšanai vēsturē ir humanitāro zinātņu maģistra grāds vēsturē (Mag.hist.) vai tam atbilstošs augstākās izglītības diploms. Pretendentiem, kuri nav ieguvuši maģistra grādu vai atbilstošu augstākās izglītības diplomu vēsturē, bet gan citās zinātnēs, nepieciešams apliecināt vēsturniekiem specifiskās zinātniski pētnieciskā darba iemaņas.
Studijas vēstures doktora programmā finansē no LU budžeta, juridisku vai fizisku personu līdzekļiem. Uzņemšana vēstures doktora studiju programmā notiek pēc individuālām pārrunām ar pretendentu. LU budžeta finansētajās vietās uzņemšana notiek konkursa kārtībā, atbilstoši LU doktorantūras nolikumam.
LU doktora studijas vēsturē organizē Doktorantūras studiju padome, kuras priekšsēdētājs ir prof. I.Feldmanis (tel. 7283734).
Pilna laika studijas LU doktora studiju programmā vēsturē atbilst 144 kredītpunktiem:·  piedalīšanās doktorantu semināros - 16 k.p.·  piedalīšanās bakalaura un maģistra studiju programmas īstenošanā - 6 k.p.·  speciālo kursu apguve un promocijas eksāmenu nokārtošana - 16 k.p.·  individuālais pētniecības darbs un promocijas darba izstrādāšana - 96 k.p.·  piedalīšanās zinātniskajos semināros un konferencēs - 10 k.p.
Studiju gadu veido 48 studiju nedēļas un 4 atvaļinājuma nedēļas.
Doktorants var būt imatrikulēts vēstures doktora programmā piecus kalendāros gadus.
LU doktora studiju programmu vēsturē sekmīgi absolvējušie doktoranti iegūst tiesības aizstāvēt promocijas darbu LU Vēstures promocijas padomē, iegūstot vēstures doktora (Dr.hist.) zinātnisko grādu. Promocijas nosacījumi ir definēti Nolikumā par promocijas kārtību un kritērijiem. Promocijas darba galvenajiem rezultātiem jābūt publicētiem (vai pieņemtiem publicēšanai) vismaz 5 rakstos vispāratzītos recenzējamos zinātniskajos izdevumos. Par promocijas darba rezultātiem jāziņo vismaz divās starptautiskās konferencēs. 






Doktora programmas mācību spēki.

Vārds, uzvārds
Amats, zinātniskais grāds

Vadītie darbi
Doktorantūras padomes loceklis
Inesis Feldmanis -
Profesors, habilitēts vēstures doktors (Dr. h. hist)
2
priekšsēdētājs
Jānis Bērziņš
Dr. h. hist

+
Ilgvars Butulis
Asoc. prof., Dr. hist
1

Andris Caune
Dr. h. hist
2
+
Aleksandrs Gavriļins
Asoc. prof., Dr. hist
1

Ingrīda Leinasāre
Docente emeritus,
Dr. hist
1

Ilgvars Misāns
Asoc.  prof., Dr. hist

+
Ēvalds Mugurēvičs,
Dr. h. hist
2

Kārlis Počs
Profesors, Dr. h. hist
1
+
Gvido Straube
Asoc. prof., Dr. hist, fakultātes dekāns

+
Aivars Stranga
Profesors, Dr. h. hist

+
Heinrihs Strods
Prof. emeritus, Dr. h. hist
1

Jānis Taurēns
Docents, Dr. hist,

sekretārs
Andrejs Vasks
Profesors, Dr. h. hist

+
Armands Vijups
Asoc. prof., Dr. hist
2
+
Kopā

12
10

 

Akadēmiskais personāls, kas strādājis ārvalstu augstākas izglītības iestādes vai zinātniski pētniecisku darbu ārvalstīs.

Vārds, uzvārds
Ārvalsts iestāde
Ilgvars Butulis
Ukraina, T. Ševčenko Universitāte, 
VFR, Maincas universitāte
Inesis Feldmanis
VFR, Maincas universitāte, Minsteres universitāte, Rostokas universitāte, Marburga, Herdera institūts
VFR Federālais arhīvs
Pētījumi Krievijas arhīvos
Ilgvars Misāns
VFR, Marburga, Herdera institūts, Minsteres universitāte
Šveice, Bāzeles universitāte
Vieslekcijas Ķīles, Hamburgas, Rostokas, Tībingenas universitātēs
Kārlis Počs
Pētījumi Maskavā, Parīzē, Viļņā
Lekciju kursi Ķīnas Republikā (Taivānā)
Aivars Stranga
Somija, kursi Turku un Joensū universitātes
Pētījumi Lietuvas , Krievijas arhīvos
Gvido Straube
Humbolta universitāte, Berlīnes Brīvā Universitāte
Marburga, Herdera institūts, 
Brāļu Unitātes arhīvs Hernhūtē
Jānis Taurēns
Vašingtona, ASV Holokausta Memoriālais muzejs
Viļņa, Lietuvas Centrālais Valsts arhīvs, Lietuvas zinātņu Akadēmijas bibliotēka u. c. 
Armands Vijups
Berlīnes Brīvā Universitāte, Humbolta Universitāte



Programmas mācību spēku nozīmīgākās publikācijas.

Dokumentu publikācijas.

1.Dokumentu krājums: The Occupation and Annexation of Latvia 1939-1940. Documents and Materials .Riga, 1995.-362p. Sastādītāji: I. Feldmanis, A.Stranga, I.Kreituse un J.Goldmanis. 
2.Dokumentu krājums  Latvijas okupācija un aneksija 1939-1940. Dokumenti un materiāli .-R., 1995.-606. lpp. (I. Feldmanis,  I. Grava-Kreituse, A. Stranga, J. Goldmanis).
3.Dokumenti par Latvijas valsts starptautisko atzīšanu, neatkarības atjaunošanu un diplomātiskajiem sakariem” izstrādē . R., 2000./Sast. un ievada autori (I. Feldmanis u. c. )
4.Ēvalds Mugurēvičs. Ievads un zinātniskie komentāri. Latviešu Indriķa Livonijas hronika. R., 2001. 

Zinātniskās publikācijas
1.Jānis Bērziņš Latvijas rūpniecības strādnieku dzīves līmenis 1900. –1914. gadā. R., 1997.
2.Jānis Bērziņš. Latvijas rūpniecība, strādnieki transports, 1905. gada revolūcija, latvieši ārzemēs, igauņi Latvijā//20. gadsimta Latvijas vēsture.-1. sēj. Latvija  no gadsimta sākuma līdz neatkarības pasludināšanai. R.,2000.
3.Jānis Bērziņš. Strādnieki un rūpniecība; Strādnieki un rūpniecība, Strādnieku kustība (nodaļas)//Latvija 19. gadsimtā. Vēstures apceres. R., 2000.-213.-249, 493.-505. lpp.
4.Ilgvars Butulis. Autoritare Ideologie und Praxis des Ulmanis Regimes in Lettland 1934. - 1940.// Autoritare Regime in Ostmittel und Sudosteuropa 1919. - 1944.,Herausgegeben von Erwin Oberlender, Paderborn, 2001, S. 249. - 298.
5.Ilgvars Butulis.Die Schutzkorpsorganisation in Lettland 1919. - 1940.// Autoritare Regime in Ostmitteleuropa 1919 -1944., Mainz, 1995.,S. 114. - 124.
6.Andris Caune 1999. Senā Rīga I. Pētījumi pilsētas arheoloģijā un vēsturē. Rīga, Latvijas vēstures institūta apgāds, 416 lpp. 
7.Andris Caune Latvijas viduslaiku pilis I. Rīga, Latvijas vēstures institūta apgāds, 1999,350 lpp.
8.Maksims Duhanovs, Inesis Feldmanis,  Aivars Stranga.1939. Latvia and the Year of Fateful Decisions .-R.,1994.-107 pp.
9.Inesis Feldmanis  Vācu fašisma loma Latvijas vāciešu galveno organizāciju nacifikācijā (1933-1939) -R., 1985.-85. lpp.
10. Inesis Feldmanis. Umgestaltungsprozesse im Rahmen des Ulmanis Regime im Lettland// Autoritare Regime in Ostmittel und Sudosteuropa 1919. - 1944.,Herausgegeben von Erwin Oberlender,, Paderborn, 2001,S. 215-269.
11.Inesis Feldmanis, Aivars Stranga, Mārtiņš Virsis.  Latvijas ārpolitika un starptautiskais stāvoklis. 30. gadu otrā puse.-R., 1993.-435 lpp.
12.Inesis Feldmanis, Aivars Stranga. The Destiny of the Baltic Entente  –R.,1994.-105 pp. 
13.Aleksandrs Gavriļins Očerki istorii Rižskoj eparhii /19. vek/. Rīga, Filokalija, 1999, 368 lpp.
14.Aivars Stranga. Ebreji un diktatūras Baltijā (1926.-1940.).- 126 lpp 
15.Aivars Stranga. LSDSP un 1934. gada 15. maija valsts apvērsums. Rīga, 1999. –288 lpp
16.Aivars Stranga. Latvijas – Padomju Krievijas miera līgums 1920. gada 11. augustā, R., 2000.-259 lpp
17.Gvido Straube. Latvijas brāļu draudzes diārijs (jaunākais noraksts) jeb Hernhūtiešu brāļu draudzes vēsture Latvijā. R., 2000, 318 lpp.

Mācību grāmatas.

1.Misāns I., Pāvulāne V., Vijups A.2000. Pasaules vēsture vidusskolai. I daļa. Rīga, apgāds Zvaigzne ABC, 360 lpp. 
2.Misāns I., Pāvulāne V., Vijups A. 2000. Pasaules vēsture vidusskolām: Hrestomātija. I daļa. Rīga: Zvaigzne ABC.
3.Taurēns, Jānis. Latvijas vēstures pamatjautājumi un valsts konstitucionālie principi. R., 1996. atk izdevums. R., 2001. 


Programmas akadēmiskā personāla nozīmīgākie projekti
I.LZP finansētie nozīmīgākie projekti vēsturē ar LU darbinieku dalību
1.Ēvalds Mugurēvičs  Kurzeme un Daugavas baseins dzelzs laikmetā
2.I.Ose  Pētījumi Latvijas viduslaiku arheoloģijā - pilis, pilsētas un kapsētas
3.Andrejs Vasks  Cilvēks mainīgajā vidē akmens un agro metālu laikmetā Latvijā
4.Valdis  Bērziņš  Latvijas vēsture, 1918-1940
5.Jānis Bērziņš Pētījumi Latvijas vēsturē 1940. - 1960. g.
6.Malahovska Lidija.Ārējais faktors Latvijas jauno laiku vēsturē: reģionāls skatījums.
7. Feldmanis Inesis.Latvija Eiropas iekšpolitisko un ārpolitisko norišu kontekstā (1918-2000)
8.Jānis Taurēns. Latvijas neatkarības problēma starptautiskajās       attiecībās 1941. - 1991. gadā
9.Aija Jansone. Latviešu tekstīliju vēsture uz Eiropas kultūrvēstures fona
10.Gvido Straube   J.K.Broce "Zīmējumi un apraksti”
II.Latvijas Zinātnes padomes kādreizējie projekti.
1.I. Feldmanis (vadītājs). A. Stranga, J. Taurēns, I. Butulis. Politiskie režīmi Latvijā. 1997.-2000/
2.L. Malahovska, I. Feldmanis, I. Butulis. Vācu faktors Vācu un krievu faktors Latvijas vēsturē.-1997-2000.
III.Citi nacionālie projekti. 
1.Pasaules vēsture vidusskolām 3 sējumos. (I. Misāns (vadītājs), I. Butulis, I. Feldmanis, G. Straube, A. Vijups, J. Taurēns. )
2.Pasaules vēsture vidusskolām 3 sējumos.Hrestomātija. (I. Misāns (vadītājs), I. Butulis, I. Feldmanis, G. Straube, A. Vijups, J. Taurēns. )
3.Latvijas Nacionālās vēsturnieku komisijas darbība un pētniecības projekti. A. Caune (priekšsēdētājs), I. Feldmanis, A. Stranga, J. Taurēns. 
Iznākuši Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti 3 sējumos. Notikušas vairākas starptautiskas zinātniskas konferences
IV.Starptautiskie projekti:
1.I. Feldmanis, A. Stranga. Projekta latviešu daļas vadītāji. Dokumentu krājuma “Padomju Savienības un Baltijas valstis, 1939-1940. “ izstrāde. Krievijas Zinātņu Akadēmijas Vispārējās vēstures institūts, Latvijas Valsts Arhīvs, Lietuvas Valsts Arhīvs, Eirouniversitāte.
2.I. Feldmanis, I. Butulis. E. Kolba monogrāfijas “Veimāras Republika” tulkošana un izdošana 1994-1997.  Atbalsta Vokswagen fonds, Maincas Universitāte, Latvijas Izglītības un zinātnes ministrija.
3.Baltijas valstu vēsture. (A. Vijups, I. Butulis, G. Straube). Kopprojekts ar Lietuvas un Igaunijas vēsturniekiem.
4.A. Vijups. (Latvijas puses koordinators) Gēteborgas Universitātes un LU Vēstures un filozofijas fakultātes kopīgais projekts arheoloģijas pētniecībā. 2 rakstu krājumi 




Aizstāvēto vēstures doktora promocijas un habilitācijas darbu saraksts kopš 1995. gada

Vārds , uzvārds
Disertācijas tēma 
Gads
Habilitācijas darbi
1.Andrejs Vasks
Brikuļu nocietinātā apmetne Lubāna zemiene vēlajā bronzs un dzelzs laikmetā (1000. g pr. Kr –1000. g. pēc Kr.)
1995
2.Ilze Loze
Neolīts Latvijas teritorijā
1995
3.Jānis Štrauhmanis
Latvijas kartogrāfijas vēsture no XIII gs līdz XX gs. 90. gadu sākumam
1997
4.Jānis Bērziņš
Latvijas rūpniecības strādnieki 1900.-1914.
1997
5.Antonijs Zunda
Latvijas un Lielbritānijas attiecības 1930.-1940. g.
1999
Promocijas darbi
1.Ēriks Jēkabsons
Latvijas un Polijas attiecības 1919.-1920. gadā
1995
2.Aija Jansone
Tradicionālā latviešu tautas tērpa krekli19. un 20. gs
1995
3.Guntars Catlaks
Rīgas strādnieku priekšpilsētas un to iedzīvotāji 19. gs. otrajā pusē un 20. gs. sākumā
1995
4.Ilmārs Mežs
Latvijas iedzīvotāju etniskā sastāva izmaiņas 20. gs.
1995
5.Guntis Zemītis
Latvijas dzelzs laikmeta senlietu ornaments un tā simbolika
1995
6.Kaspars Kļaviņš
Vācu ordeņa ideoloģija un mentalitāte 14. un 14. gs Livonijas vēsturisko notikumu kontekstā
1995
7.Harijs Tumans
Tradīcijas arhaisko Atēnu vēsturē (8.-6.gs p.m.ē.)
1996
8.Josifs Šteimanis
Ebreju tautas vēstures problēmas (Ebreji Latvijā)
1996
9.Tatjana Aleksejeva
Ebreji Kurzemes hercogistē (1561.-1795.)
1997
10.Valdis Blūzma
Kreisā radikālisma viļņa Latvijā (1917. g. marts –1920.gada janvāris) vēstures problēmas un to atspoguļojums historiogrāfijā
1998
11.Armands Vijups 
Latvijas 13.-17. gs pakavsaktas kā arheoloģiskais avots (tipoloģiskā analīze)
1998
12.Pārsla Pētersone
Vidzemes pasta vēsture 17.-19. gs
1998
13.Māris Atgāzis
Tuvcīņas ieroči senajā Latvijā 10.-13. gadsimtā
1998
14.Arnis Radiņš
10.-13. gadsimta senkapi latgaļu apdzīvotajā teritorijā un Austrumlatvijas etniskās, sociālas un politiskās vēstres jautājumi.
1998
15.Jānis Taurēns
Baltijas virziens Latvijas Republikas ārpolitikā 1934.-1940. gadā
1999
16.Mārīte Jakovļeva
Kurzemes hercogistes pārvalde, teritorija, robežas un metālmanufaktūras 1561.-1795.
1999
17.Uldis Krēsliņš
Aktīvais nacionālisms Latvijā (1922.-1934.)
2001




Imatrikulēto un eksmatrikulēto doktorantu skaits 1996.-2001. gadā.

Gads
Imatrikulēti
Eksmatrikulēti
1996
2
4
1997
2
1
1998
3
3
1999
4
1
2000
2
4
2001
3
3


Doktorantūras studenti.

Doktorants
Vadītājs
Tēma
Pilna vai daļlaika
Beigu termiņš
Vita Bandere
I. Leinasāre
Latviešu tautas tērpu attīstības posmi 10.-19. gs
Pilna laika
20.12.02
Jānis Ķeruss
I. Feldmanis
Baltijas valstu neitralitātes problēma starpkaru periodā
Pilna laika
15.11.02
Uldis Neiburgs
I. Butulis
Latviešu nacionālā pretošanās kustība un Rietumu sabiedrotie (1941-1945)
Pilna laika
01.10.02
Gints Skutāns
Ē. Mugurēvičs
Livonijas valstu izveidošanās 1186-1255. gadā
Pilna laika
20.12.02
Sigita Šnē 
A. Vijups
Latvijas civilā heraldika
Pilna laika
01.11.03
Inese Runce
A. Gavriļins
 Baznīcas vēsture Latvijā 20. gs
Pilna laika
01.11.03
Irina Buša
A. Vijups
Latvijas teritorijas un Skandināvijas iedzīvotāju attiecības vidējā un vēlā dzelzs laikmetā
Daļlaika
15.11.03
Andrejs Celmiņš
A. Caune
Rīgas Doma viduslaiku kapsētas
Daļlaika
01.06.01
Roberts Spirģis
Ē. Mugurēvičs
Daugavas lībiešu tirdznieciskie un kultūras sakari pēc kapulauku materiāla
Daļlaika
01.05.03
Atis Veiklis
I. Feldmanis
Latvijas un Vācijas attiecības 20. gg. pirmajā pusē
Pilna laika
01.10.04
Vladislavs 
Malahovskis
K. Počs
 Latvijas sabiedriskā doma par ekonomisko situāciju Latgalē 1920.-1934.
Daļlaika
01.10.05
Zigmārs Turčinskis
H. Strods
 Latvijas partizānu kustība Ziemeļvidzemē pēc II pasaules kara
Daļlaika
01.10.05




2002.-2003.g.  prognozējamo disertāciju saraksts.

Doktorants
Disertācijas tēma
Eksmatrikulācijas datums
Renāte Blumberga
Etnogrāfiskie materiāli par lībiešiem Somijas avotu krātuvēs
15.08.2001
Raimonds Cerūzis
Vācu faktors Latvijas vēsturē (1918-1939): starptautiskie, politiskie un ekonomiskie aspekti
15.12.2000
Dzintars Ērglis
Latvijas Centrālā padome un nacionālā pretošanās kustība
01.08.2000
Ainārs Lerhis
Latvijas ārlietu dienesta attīstība (1917-1941.)
-
Valters Ščerbinskis
Latvijas un Somijas attiecības 1918-1940.
01.10.2001
Andris Šnē
Austrumlatvijas sabiedrības 7.-12. gs.
01.05.2001



