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Pielikums LiepU Senāta lēmumam Nr.2011/10  LiepU rīcības plāns studiju programmu pilnveides un attīstības īstenošanai 2011./2012. un 2012./2013. studiju gadā 

 

 
Studiju turpin āšanas iesp ējas  

Liepājas Universit ātē 
Pamatstudijas  

Studiju programmas nosaukum s Turpin āšanas iesp ējas nākošaj ā studiju pak āpē Liepājas Universit ātē 
Studiju programmas nosaukums  

Soci ālās zinātnes, komerczin ības un ties ības 
Biroja administr ēšana (Akreditēta 22. 04. 2009.) UzĦēmējdarb ības un organiz āciju menedžments  

Sabiedrisko at tiec ību speci ālists  
(Akreditēta 22.12.2008.) 

Komunik ācijas vad ība 

UzĦēmējdarb ības un organiz āciju menedžments  
-cilvēkresursu menedžments 
-uzĦēmējdarbības menedžments 
-loăistikas menedžments (starptautiska programma sadarbībā ar Bredas Universitāti, 
Nīderlande) 

Vadības zin ības  
Karjeras konsultants  

Kult ūras vad ība (Akreditēta 19.11.2008.) 
-kultūras pasākumu organizēšana 
-mākslas kolektīvu  vadīšana 

Vadības zin ības  
Karjeras konsultants 
 

Komunik ācijas vad ība (Licencēta 26.06.2009.) 
- žurnālistika 
- sabiedriskās attiecības 
- starpkultūru komunikācija  

Vadības zin ības  
Karjeras konsultants 
 

Ārējo sakaru vad ība (Akreditēta 30.04.2008.) Vadības zin ības  
Karjeras konsultants  

Izgl ītība 
 Skolot ājs  
(Akreditēta 30.06.2010.) 
- Pirmsskolas izglītības skolotājs 
- Pamatizglītības skolotājs 
- Speciālās izglītības skolotājs 
- Sporta un deju skolotājs 
- Mūzikas skolotājs 

Visp ārējās izgl ītības skolot ājs  
Karjeras konsultants 
Vadības zin ības  
Izgl ītības zin ātĦu maăistrs pedago ăijā 
Mūzikas terapija 
Latviešu filolo ăija  
Rakstniec ība un komunik ācija  
Jauno mediju m āksla 

Svešvalodu skolot ājs  
(Akreditēta 30.11.2005.) 
- AngĜu un vācu valodu skolotājs 
- AngĜu un franču valodas skolotājs 
- AngĜu un krievu valodas skolotājs 

Izgl ītības zin ātĦu maăistrs pedago ăijā 
Rakstniec ība un komunik ācija 
Jauno mediju m āksla  
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Soci ālais pedagogs  
(Akreditēta 10.10.2007.) 

Izgl ītības zin ātĦu maăistrs pedago ăijā 
Vadības zin ības  
Rakstniec ība un komunik ācija  

Vēstures un soci ālo zin ību skolot ājs  
(Akreditēta 21.12.2005.)  

Visp ārējās izgl ītības skolot ājs  
Karjeras konsultants 
Vadības zin ības  
Mūzikas terapija 
Izgl ītības zin ātĦu maăistrs pedago ăijā 
Rakstniec ība un komunik ācija  

Logop ēdija  (Akreditēta 29.10.2008.) Visp ārējās izgl ītības skolot ājs  
Karjeras konsultants 
Mūzikas terapija 
Izgl ītības zin ātĦu maăistrs pedago ăijā 
Rakstniec ība un komunik ācija 

Vesel ības apr ūpe un soci ālā labkl ājība 
Soci ālais rehabilit ētājs  
(Akreditēta 31.05.2006.) 

Soci ālais darbinieks  
 

Soci ālās pal īdzības organizators  
(Akreditēta 31.05.2006.) 

Soci ālais darbinieks  
 

Soci ālais darbini eks 
 (Akreditēta 16.12.2009.) 

Soci ālais darbs  
Karjeras konsultants 
Vadības zin ības 

Humanit ārās zinātnes un m āksla  
Baltu filolo ăija un kult ūra (Akreditēta 22.12.2010.) 
-baltu valodu studijas 
-literatūras un kultūras studijas 

Latviešu filolo ăija  
Rakstniec ība un komunik ācija 
Visp ārējās izgl ītības skolot ājs 
Jauno mediju m āksla 
Vadības zin ības   

Moderno valodu un kult ūras studijas  
-angĜu un vācu valodu un kultūras studijas 
- angĜu un franču valodu un kultūras studijas 
- angĜu un krievu valodu un kultūras studijas 

Rakstniec ība un komunik ācija  
Visp ārējās izgl ītības skolot ājs 
Jauno mediju m āksla 
Vadības zin ības    

Jauno mediju m āksla  (Akreditēta 30.06.2009.) Jauno mediju m āksla  
Māksla 
Visp ārējās izgl ītības skolot ājs 
Vadības zin ības   

Dizains  
-datordizains 
-interjera dizains 
-produktu dizains 

Jauno mediju m āksla  
Māksla 
Visp ārējās izgl ītības skolot ājs 
 

Māksla (Akreditēta 04.07.2007) Māksla  
Jauno mediju m āksla 
 

Dabaszin ātnes, matem ātika un inform ācijas tehnolo ăijas  
Datorzin ātnes  
(Akreditēta 17.01.2007.) 

Inform ācijas tehnolo ăijas  
Visp ārējās izgl ītības skolot ājs 

Matemātika  
(Akreditēta 20.12.2006.) 
-Informācijas tehnoloăijas matemātikā 

Inform ācijas tehnolo ăijas  
Visp ārējās izgl ītības skolot ājs 
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-matemātiskās tehnoloăijas 
-skolas matemātikas kursa zinātniskie pamati 
Fizika  
(Licencēta 08.05.2009.) 
-matemātiskā fizika 
-Inženierfizika 
- skolas fizikas kursa zinātniskie pamati 

Inform ācijas tehnolo ăijas  
Visp ārējās izgl ītības skolot ājs 

Pakalpojumi  
Tūrisma vad ība 
(Akreditēta 21.12.2005.) 

Vadības zin ības 
Karjeras konsultants 

Vides p ārvald ība un inženierija   
-vides pārvaldība 
-vides inženierija 

Vadības zin ības 
Karjeras konsultants 

 

Maăistrant ūra 
Studiju programmas nosaukums  Turpin āšanas iesp ējas nākošaj ā studiju pak āpē Liepājas Univers itātē 

Studiju programmas nosaukums  
Vadības zin ības 
(Akreditēta 10.10.2007.) 
- uzĦēmējdarbības vadība 
- sabiedrības vadība 
- izglītības vadība 

Vadības zin ātne 
E-studiju tehnolo ăijas un p ārvald ība 

Karjeras konsultants  
(Akreditēta 22.04.2009.) 

Pedagoăija  
Vadības zin ātne 
E-studiju tehnolo ăijas un p ārvald ība 

Māksla  
(Akreditēta 19.11.2008.) 

Jauno mediju m āksla  

Inform ācijas tehnolo ăija  
(Akreditēta 26.11.2008.) 
- programmēšanas inženieris 
- informācijas tehnoloăijas projektu vadītājs 

E-studiju tehnolo ăijas u n pārvald ība 

Izgl ītības zin ātĦu maăistrs pedago ăijā 
(Akreditēta 22.12.2010.) 

Pedagoăija  
E-studiju tehnolo ăijas un p ārvald ība 

Jauno mediju m āksla  (Licencēta 01.07.2010.) 
-tīkla māksla 
-skaĦu māksla 

Jauno mediju m āksla  

Latviešu filolo ăija  
(Akreditēta 22.12.2010.) 
- latviešu valoda 
- latviešu literatūra 

Valodniec ība 
Literat ūrzin ātne  

Rakstniec ība un komunik ācija  
(Licencēta 01.07.2010.) 

Valodniec ība 
Literat ūrzin ātne  

Soci ālais darbs  
(Akreditēta 14.12.2005.) 

Nav 

Mūzikas terapija  
(Akreditēta 05.04.2006.) 

Nav 
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Visp ārējās izgl ītības skolot ājs  
-latviešu valodas un literatūras skolotājs un kulturoloăijas skolotājs 
-krievu valodas un literatūras skolotājs un kulturoloăijas skolotājs 
-angĜu un franču valodas skolotājs 
-angĜu un vācu valodas skolotājs 
-angĜu un krievu valodas skolotājs 
-vizuālās mākslas (ar tiesībām pasniegt dizainu) skolotājs un kulturoloăijas skolotājs 
-matemātikas skolotājs un informātikas skolotājs 
-angĜu valodas skolotājs 
-vizuālās mākslas (ar tiesībām pasniegt dizainu) skolotājs 
-psiholoăijas skolotājs 
-pamatizglītības skolotājs 

Pedagoăija  
Vadības zin ātnes 
E-studiju tehnolo ăijas un p ārvald ība 
  

 
 
 
 
 
 
 

Senāta priekšsēdētāja   (paraksts)   Z.Gūtmane 


