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I. Studiju virziena „Fizika, materi ālzinātne, matemātika un 
statistika” raksturojums 

 
Studiju virziens akreditēts 2013. gada 31.maijā uz 6 gadiem - līdz 2019.gada 

30.maijam, studiju virziena akreditācijas lapa Nr.80, 2013.06.26. (Piezīme: ir 
iesniegtas IZM izmaiņas par precizējumiem akreditācijas lapā – Fizika 120/128 KRP, 
realizēta LV/EN. Jauna akreditācijas lapa nav saņemta).  

Virziens nodrošina 3 bakalaura studiju programmas: 2 akadēmiskās un 1 
profesionālo. Studiju programma „Fizika” tiek piedāvāta arī angļu valodā.  

2014. gada 27. augustā ir licencēta jauna profesionālā bakalaura studiju 
programma „Matemātika, fizika un datorzinātnes”. 

1. Studiju virziena attīstības stratēģija, kopīgie mērķi un to saistība ar 
augstskolas vai koledžas kopējo stratēģiju 

Studiju virziena „Fizika, materiālzinātne, matemātika un statistika” kopīgais 
mērķis ir nodrošināt studējošajiem iespēju iegūt kvalitatīvu akadēmisko un 
profesionālo izglītību fizikas un matemātikas virziena programmās, t.sk., 
starpdisciplinārās studiju programmās, radot iespēju sagatavoties patstāvīgai, radošai, 
starpdisciplināra rakstura pētnieciskajai un profesionālajai darbībai.  

Studiju virziena „Fizika, materiālzinātne, matemātika un statistika” programmas 
īsteno Liepājas Universitātes (turpmāk tekstā „LiepU”) Dabas un inženierzinātņu 
fakultāte (turpmāk „DIF”). Studiju virziena attīstības stratēģija ir saskaņota ar DIF  un 
LiepU stratēģiskās plānošanas dokumentiem:  

- LiepU attīstības stratēģija (2008–2018)1, 
- LiepU zinātniskās darbības stratēģija (2010–2016)2,  
- Dabas un inženierzinātņu fakultātes attīstības stratēģija (2014–2015).  

Atbilstoši IZM ieteikumiem, darba tirgus prasībām un jaunākajām tendencēm 
Latvijas un Eiropas augstākās izglītības telpā, ir izstrādāta un 2014. gada 27. augustā 
licencēta profesionālā bakalaura studiju programma „Matemātika, fizika un 
datorzinātnes”.  

Pamatā akcentējami četri virziena stratēģiskās attīstības pamatvirzieni: 
1) studiju virziena programmu kvalitāte; 
2) mācībspēku zinātniskā un profesionālā kvalifikācija; 
3) studiju vides kvalitāte (infrastruktūra, materiāltehniskais un informatīvais 

nodrošinājums, finanšu resursu pieejamība); 
4) virziena ilgtspēja (sadarbība ar partneriem, studējošo apmierinātība u.c.). 

2. Studiju virziena un studiju programmas perspektīvais novērt ējums no 
Latvijas Republikas interešu viedokļa 

Virziena attīstības stratēģija balstīta uz 
- augstākās izglītības pamatnostādnēm starptautiskā un nacionālā kontekstā 

                                                 
1 http://www.liepu.lv/uploads/files/LPA_strategija_2008_2018.pdf 
2 http://www.liepu.lv/uploads/files /Zin_darb_strategija.pdf 



4 
 

o koncepcija „Valsts attīstībai atbilstošs augstākās izglītības studiju 
programmu un studiju vietu sadalījuma modelis” (MK 2009. gada 
16.01. rīkojums nr. 30);  

o Augstākās izglītības un zinātnes attīstības pasākumu plāns no 
2013. gada 20. novembra līdz 2014. gada 31. decembrim; 

o Latvijas augstākās izglītības un augstskolu attīstības nacionālā 
koncepcija 2013.-2020.gadam; 

o deklarācija „Par konkurētspējīgas augstākās izglītības sistēmas 
attīstības vadlīnijām”; 

o rīkojums par prioritārajiem zinātnes virzieniem 2014-2017; 
o Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam; 
o Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014. - 2020.gadam; 
o u.c. 

- speciālistu pieprasījumu darba tirgū Latvijā un Kurzemē;  
- augstākās izglītības starptautisko kvalitātes rādītāju izpildi. 

3.Studiju virziena attīstības plāns 

Studiju virziena attīstības plāns fiksēts DIF pilnveides plānā 2014./2015. studiju 
gadam, Dabas un inženierzinātņu fakultātes attīstības stratēģija (2014–2015) 
(apstiprināts LiepU Senāta sēdē 2013.gada 16.decembrī, protokols Nr.6, lēmums 
Nr.2013/70) un studiju programmu attīstības plānos.  
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1.tabula 
 Studiju virziena „Fizika, materi ālzinātne, matemātika un statistika” att īstības plāns 2014.-2015.gadam 

Darbības 
priorit ārie 

virziens 

Uzdevumi 
 

Galvenie 
izpild ītāji  

Izpildes 
termiņš 

Sagaidāmais rezultāts Izpildes apliecinājums/ 
novērt ējums 

1. Kvalificēta akadēmiskā personāla izaugsmes nodrošināšana  
Mērķis:  
Stabilizēt un līdzsvarot akadēmiskā personāla kvantitat īvos un kvalitatīvos rādītājus, iespēju robežās atbalstot zinātniskās darbības veikšanu (t.sk. 
rezultatīvas studijas doktorantūrā), kvalifik ācijas celšanu, profesionāļu piesaisti un attīstot iekšējās korporatīvās attiecības. 
 1. Izvērtēt pamatdarbā 

strādājošo un pieaicināto 
docētāju noslodzi, izstrādāt 
rīcības programmu 
pamatdarbā strādājošo 
docētāju nodarbinātības 
veicināšanai. 

Programmu 
direktori; 
mācībspēku grupu 
vadītāji  

2015.gads 
 
 

Rīcības programma 
pamatdarbā strādājošo 
docētāju nodarbinātības 
veicināšanai. 

Noslēgts sadarbības līgums ar Liepājas 
domei par finansējuma piešķiršanu 
viespasniedzēju piesaistei.  

2016.gads Pamatdarbā strādājošo 
docētāju skaits 
palielinājies par 3-5. 

Piesaistīts 1 docētājs – Dr.mat.Dace Kūma. 

2. Pilnveidot docētāju 
pedagoģiskā darba 
kompetences (zināšanas un 
prasmes pedagoģijas, 
psiholoģijas un IT jomās) 

Mācībspēku grupa 
vadītāji  

Pastāvīgi Lekcijas, kursi Ir izpildīts 
Skat. http://www.liepu.lv/lv/907/dif  
 

3. Nodrošināt ārvalstu docētāju 
piesaisti 

Studiju 
programmu 
direktori 

Pastāvīgi Vieslektoru līdzdalība 
katrā studiju programmā 
reizi gadā vismaz 2 KRP 
apjomā 

Vieslektori 2014./2015.studiju gadā: 
Turcija:  
- Alparslan Serhat Demir un Hakki Baģer 

(Sakarijas Universitāte) – LiepU un 
Sakarijas Universitātes sadarbības 
veicināšana (Erasmus+ staff mobility) 
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- Dr. math Huseyin Azcan (Anadolu 
Universitāte) – lekcijas matemātikas 
jomā 

Šveice: 
- Dr math Jean Luc Dorier (Šveices 

Mākslas un Zinātnes Akadēmija) – 
Lekcijas matemātikas jomā, tikšanās ar 
DIF mācībspēkiem 

ASV: 
- Ph.D. Michael A.Radin (Ročesteras 

tehnoloģiju institūts) - lekcijas 
matemātikas jomā 

Vācija: 
- Dr.sc. ing.I.Veits (Visbādenes 

Augstskola) – lekcijas par akustiku 

4. Veicināt docētāju mobilitātes 
palielināšanos 

Programmu 
direktori; 
mācībspēku grupu 
vadītāji  

Pastāvīgi Katrā studiju virzienā 1-2 
docētāji ir piedalījušies 
mobilitātes programmā 
(piemēram, ERASMUS+) 

Anita Jansone – Leirija Politehniskais 
institūts (Portugāle) 

 5. Pilnveidot pētniecībā balstītas 
studijas 

Programmu 
direktori 

Pastāvīgi Vadlīnijas studentiem 
studiju darbu īstenošanai 
un rakstīšanai 

Darbs ir uzsākts 
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2. Zinātniskā potenciāla stabilizēšana un palielināšana  
Mērķis: 
Panākt akadēmiskā personāla kvantitat īvo un kvalitatīvo rādītāju sasniegšanu no pamatdarbā ievēlēto docētāju skaita, vienlaikus saglabājot pašreizējo 
zinātnisko potenciālu un nodrošinot akadēmisko pēctecību. 
 1. Katrā studiju programmā pēc 

izstrādāta plāna panākt 
mērķtiecīgu akadēmiskā 
personāla tuvinājumu 
izvirzītajam virsuzdevumam, 
prioritāri integrējot studiju 
programmās LiepU ievēlētos 
docētājus, tai skaitā, jaunu 
doktoru (un doktorantu) 
piesaiste jaunajās studiju 
programmās 

Zinātnes 
apakšvirzienu 
vadītāji  
Mācībspēku 
grupu vadītāji  

Katru gadu  Doktoru un doktorantu 
piesaistes plāns 

Ir sagatavots piesaistes plāns 

Līdz 
2016.gadam 

Pamatdarbā strādājošo 
docētāju skaits ar doktora 
grādu palielinājies 
par 3-4. 

Piesaistīts 1 docētājs –  
Dr.math. Dace Kūma. 

2. Atbalsta sistēmas pilnveidei 
izmantot projektu īstenošanas 
pieredzi un atbilstošu finanšu 
piesaistes praksi. 

Zinātnes 
apakšvirzienu 
vadītāji  
Centru vadītāji  
Programmu 
direktori 

2016.gads Ir iesniegti/realizēti 2-3 
ESF/ERAF u.c. projekti 

2014./2015/gadā nav izsludināti ES 
struktūrfondu projektu konkursi 
Precizētas projektu idejas 

2016.gads  Projektu un investīciju 
piesaistes programma 
2014.-2020.gadam 

Sadarbībā ar MZITI un LiepU ZIP tiek 
meklēti partneri projektu pieteikumu 
izstrādei un īstenošanai 

3. Stiprināt akadēmiskās 
sadarbības praksi ar Latvijas 
un ārvalstu akadēmiskajām un 
pētniecības institūcijām. 

Vides pētījumu 
centra vadītāja; 
Matemātikas un 
dabaszinātņu 
didaktikas centra 

Līdz 
2016.gadam 

Sadarbības tīkls 
papildināts ar diviem 
Latvijas un diviem 
ārvalstu pētniecības 
institūtiem datorzinātnes, 

2014./2015. studiju gadā nav noslēgti jauni 
sadarbības līgumi 
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vadītāja; 
studiju 
programmu 
direktori 

informācijas tehnoloģiju, 
inženierzinātņu un 
atjaunojamo 
energoresursu jomā. 

4. Veicināt zināšanu pārnesi 
tautsaimniecībā reģionu un 
valsts vajadzību 
apmierināšanai  

Vides pētījumu 
centra vadītāja; 
Matemātikas un 
dabaszinātņu 
didaktikas centra 
vadītāja; 
studiju 
programmu 
direktori 

Pastāvīgi Izstrādātas mūžizglītības 
programmas 
Veikti lietišķie pētījumi 
(studiju darbi, bakalaura 
darbi, maģistra darbi, 
doktora darbi u.c.) 

Ir veikti pētījumi studiju darbu, bakalaura, 
maģistra un doktora darbu ietvaros. 

5. Organizēt starpdisciplināru 
konferenci ar pilno rakstu 
publicēšanas iespējām 
starptautiski atzītā rakstu 
datubāzē 

Vides pētījumu 
centra vadītāja; 
Matemātikas un 
dabaszinātņu 
didaktikas centra 
vadītāja; 
studiju 
programmu 
direktori 

Līdz 
2016.gadam 

Konference 
Rakstu krājums  

 
 

Starpfakultāšu 
starptautiska konference 
„Sabiedrība un kultūra”. 

Organizēta konference „Sabiedrība un 
kultūra”. 
 

Fakultātes starptautiska 
konference „Augstas 
veiktspējas skaitļošana un 
matemātiskā 
modelēšana”. 

Nav organizēta konference „Augstas 
veiktspējas skaitļošana un matemātiskā 
modelēšana”. 
 
 

Studentu zinātniski 
pētniecisko darbu 
konference 

Skat. DIF pašnovērtējuma ziņojuma par 
2014./15. studiju gadu 4.pielikumu par 
Studentu zinātniski pētniecisko darbu 
konferenci 
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 6. Veicināt mācībspēku 
zinātnisko darbību 

Zinātnes 
apakšvirzienu 
vadītāji  

Patstāvīgi Dalība konferencēs ar 
referātu un publikācijām. 
Vismaz viena publikācija 
katram ievēlētam 
mācībspēkam gadā.  

Skatīt LiepU zinātniskās darbības atskaiti 

3. Studiju programmu kvalitātes nodrošināšana un jaunu studiju programmu veidošana 
Mērķis:  
Kvalitat īvi nostiprināt un attīstīt akadēmiskās studijas, vienlaikus radot plašākas profesionālo studiju programmu apguves iespējas, un uzlabot studiju 
programmu konkur ētspēju, piedāvājot jaunus studiju kursus un veidojot starpdisciplinārus studiju moduļus. Veidot sadarbību ar darba devējiem. 
 1. Nostiprināt un attīstīt esošās 

akadēmiskās un profesionālās 
studiju programmas. 

Studiju 
programmu 
direktori 

Pastāvīgi 
 
 
 

Pilnveidotas studiju 
programmas atbilstoši 
augstākās izglītības 
kvalitātes vērtēšanas 
kritērijiem 

Ir izskatīti un pilnveidoti studiju kursi 
studiju programmu nostiprināšanai 

2. Izstrādāt jaunas studiju 
programmas. Pilnveidot 
esošās programmas 

Studiju 
programmu 
direktori 

2016.gads Pilnveidotas studiju 
programmas atbilstoši 
augstākās izglītības 
kvalitātes vērtēšanas 
kritērijiem 

Sagatavota un īstenota pedagogu 
tālākizglītības B programma „Datorika”  
 
Pilnveidota profesionāla bakalaura studiju 
programma „Matemātika, fizika un 
datorzinātnes” 

3. E-studiju kursu un e-studiju 
programmu veidošana un 
īstenošana 

Studiju 
programmu 
direktori 

Katru gadu 
 

Pilnveidoti esošie un 
izstrādāti jauni e-studiju 
kursi 

Ir pilnveidoti esošie studiju kursi 
 
Izstrādāti atsevišķi kursi LiepU un RPIVA 
tālmācības profesionālo bakalaura studiju 
programmai “Sākumskolas un pamatskolas 
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mācību priekšmetu skolotājs” 

4. Veikt pasākumus ārvalstu 
studentu piesaistei 

Studiju 
programmu 
direktori; 
Ārzemju sakaru 
daļa 

2016.gads Ārvalstu studentu skaits 
bakalaura studiju 
programmās ir sasniedzis 
20 studentus, maģistra 
studiju programmās –10 

Ārvalstu studentu studiju virziena studiju 
programmās nav 

5. Pilnveidot studiju procesa 
materiāli tehnisko 
nodrošinājumu. 

Studiju 
programmu 
direktori 

Līdz 
2016.gadam 
Visu periodu 

Ir izveidotas elektronikas, 
automātikas un 
prototipēšanas 
laboratorijas.  
Pilnveidotas fizikas, vides 
un IT laboratorijas.  
Regulāri atjaunota 
datortehnika 

Fakultātes datorklašu un laboratoriju 
aprīkojums atjaunots atbilstoši universitātes 
finansiālajām iespējām 

4. Zināšanu pārnese un mūžizglītība dabas, tehnoloģiju un inženierzinātņu nozarēs, sabiedrības informēšana, sadarbība ar sociālajiem partneriem 
Mērķis:  
Pozicionēt DIF studiju programmas kā konkurētspēj īgas Latvijas un ārvalstu l īmenī pēc izglītības kvalitātes, informējot sabiedrību par apgūstamo 
studiju programmu iespējām un priekšrocībām un veidojot piederības sajūtu un lojalit āti LiepU studentos, absolventos un darbiniekos. 
 1. Iesaistīt studentus, 

absolventus un darbiniekus 
sabiedrisko attiecību un 
mārketinga aktivitātēs – 
iesaistīt studentus dažādos 
pilsētas, novada vai valsts 
līmeņa pasākumos un 
konkursos, kuros iespējams 
reklamēt izvēlēto studiju 

Studiju 
programmu 
direktori; 
Vides pētījumu 
centra vadītāja; 
Matemātikas un 
dabaszinātņu 
didaktikas centra 
vadītāja 

Visu periodu Uzturēti kontakti ar 
absolventiem un iesaistīti 
mārketinga aktivitātēs. 
Izveidota regulāra 
sadarbība ar darba 
devējiem, iesaistot tos 
studiju programmu 
pilnveidē 

- LiepU matemātikas un fizikas olimpiāde 
notika 2015.gada 16.janvārī. Olimpiādē 
piedalījās Liepājas un Liepājas reģiona 140 
skolēni no 21 izglītības iestādes. 

- D.Kūma vadīja nodarbības "Jauno 
matemātiķu skola" 7.- 12.klašu skolēniem 
(kopskaitā ~30 dalībniekiem pa visām 
klasēm kopā); 

- D.Kūma organizēja un vadīja kursus 
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virzienu programmas; 
dažādot reflektantu piesaistes 
pasākumus, aptverot ne tikai 
Kurzemi, bet arī citus 
novadus; veidot dialogu un 
partnerību ar sociālajiem 
partneriem studiju kvalitātes 
pilnveidei 

vispārizglītojošo skolu matemātikas 
skolotājiem; 

- V.Kārkliņa vadīja seminārus un lekcijas 
matemātikas skolotājiem Liepājā un 
Kuldīgā. 

- V.Priedols vadīja seminārus informātikas 
skolotājiem. 

 

 2. Īstenot pasākumus skolēniem, 
viņu vecākiem un skolotājiem 
intereses radīšanai par 
studijām dabas un 
inženierzinātnēs 

 

Studiju programmas 
direktori; 
Vides pētījumu 
centra vadītāja; 
Matemātikas un 
dabaszinātņu 
didaktikas centra 
vadītāja 

Visu periodu Sadarbība ar skolu 
jaunatni, skolotājiem un 
vecākiem (Mācību 
priekšmetu olimpiādes, 
Jauno zinātnieku skola, 
semināri, lekcijas, 
nodarbības u.c.) 

 3. Organizēt tautsaimniecības 
attīstību veicinošu 
mūžizglītības programmu un 
kursu izstrādi dabaszinātņu, 
tehnoloģiju un 
inženierzinātņu nozarēs, 
piedalīties to īstenošanā 

Zinātnes virzienu 
vadītāji;  
Mācībspēku 
grupu vadītāji  

Visu periodu Mūžizglītības kursu 
programmas 
Mūžizglītības kursu 
dalībnieki  

Ir izpildīts.  

 4. Īstenot lietišķos pētījumus 
sadarbībā ar uzņēmējiem un 
citiem sociālajiem partneriem 

Studiju programmu 
direktori; 
Zinātnes virzienu 
vadītāji 

Visu periodu Lietišķo pētījumu projekti 
Praksē balstīti studiju 
projekti 

Ir veikti pētījumi studiju darbu, bakalaura, 
maģistra un doktora darbu ietvaros 
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4.Studiju virziena un studiju programmu atbilst ība darba tirgus 
pieprasījumam  

Ekonomikas ministrijas (EM) Informatīvajā ziņojumā par darba tirgus vidēja un 
ilgtermiņa prognozēm (informatīvais ziņojums)3 norādīts, ka gan ES, gan Latvijā 
vispieprasītākās profesijas līdz 2020.gadam būs fizikas, matemātikas, IT jomas, 
inženierzinātņu jomu speciālisti. Tas liecina, ka pieprasītas būs zināšanu ietilpīgās 
profesijas. Minēto speciālistu sagatavošanai, kā būtiska problēma ir zemais potenciālo 
studentu skaits, kas vēlas un var studēt inženierzinātņu un dabas zinātņu programmās. 
Tā ir problēma, kas jāskatās kompleksi, jo ir grūti palielināt studējošo skaitu dabas 
zinātnēs un inženierzinātnēs, ja jau pamatizglītībā un vidējā izglītībā skolēniem ir 
vājas zināšanas un maza interese par eksaktajiem mācību priekšmetiem. Pētījums par 
darbaspēka piedāvājuma prognozēm un pietiekamību norādīts, ka dabaszinātņu, 
matemātikas un informācijas tehnoloģiju izglītības jomās var nākties saskarties ar 
nepieciešamo speciālistu iztrūkumu jau sākot ar 2014.gadu (sk.1.attēlu). 

EM informatīvajā ziņojumā iekļautie priekšlikumi norāda, ka nepieciešams 
palielināt eksakto zinātņu priekšmetu lomu pamata un vidējā izglītībā, kā arī attīstīt 
starpdisciplināras apmācību programmas un jāturpina budžeta studiju vietu pārdale 
par labu dabas, eksaktajiem un inženieru zinātņu virzieniem.  
 

 
1.attēls. Darbaspēka piedāvājuma un pieprasījuma prognozes ar augstāko izglītību 

dabaszinātnes, matemātikas un informācijas tehnoloģiju jom ā. Ekonomikas Ministrijas 
Informat īvais ziņojums par darba tirgus vidēja un ilgtermi ņa prognozēm. 48.lpp.10. 

 
Latvijas Zinātnes un tehnoloģiju attīstības pamatnostādņu 2014.–2020.gadam 

projektā noteikto prioritāšu realizēšanai ir nepieciešamas augstas matemātikas un 
dabaszinātņu kompetences.  

Pamatojoties uz Ekonomikas ministrijas (EM) Informatīvajā ziņojumā par darba 
tirgus vidēja un ilgtermiņa prognozēm (informatīvais ziņojums) un Latvijas Zinātnes 

                                                 
3 http://www.em.gov.lv/images/modules/items/tsdep/darba_tirgus/EMZino_21062013.pdf 
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un tehnoloģiju attīstības pamatnostādnēm 2014.–2020.gadam, speciālisti ar augstāko 
izglītību dabaszinātnēs (matemātikā un fizikā) un IT jomā būs vitāli nepieciešami. 

Pētījumā „Teacher Education in Latvia – Problems and posible solutions”4 
norādīts, ka pēc 5 gadiem būs nepieciešami 359 matemātikas skolotāju, savukārt pēc 
10 gadiem – 834 matemātikas skolotāju. Lai pakāpeniski sagatavotu matemātikas 
skolotājus, vidēji katru gadu universitātēm būtu jāsagatavo 75 skolotāji.  

Šobrīd Latvijā matemātikas skolotājus sagatavo Latvijas Universitātē, Liepājas 
Universitātē un Daugavpils Universitātē. IZM statistikas dati par 2013.gadu5 parāda, 
ka divas augstskolas ir sagatavojušas 16 matemātikas skolotājus (LiepU– 7, DU-9), 11 
informātikas skolotājus (LiepU -3, DU -8) un 1 fizikas skolotāju (DU). Par LU studiju 
programmu „Dabaszinātnes un informācijas tehnoloģija” nav datos atšifrējums par 
mācību priekšmeta skolotājiem, līdz ar to nav iespējams noteikt precīzu sagatavoto 
matemātikas, fizikas un informātikas skolotāju skaitu 2013. gadā. 

5. Studiju virziena stipro un vājo pušu, iespēju un draudu analīze 

Studiju virziena stipro un vājo pušu, iespēju un draudu uzskaitījumu skatīt 
2.tabulā. 

2.tabula 
Studiju virziens „Fizika, materi ālzinātne, matemātika un statistika” 

Stiprās puses 
organizācijas iekšienē (iekšējie faktori) 

Vājās puses 
organizācijas iekšienē (iekšējie faktori) 

- Studiju virziens piedāvā iespējas iegūt 
kvalitatīvu izglītību eksaktajās 
zinātnēs Latvijas rietumdaļas 
iedzīvotājiem, samazinot studējošo 
ģimeņu izdevumus, kas ir būtiski 
pašreizējā ekonomiskajā situācijā 

- Materiāli tehniskā bāze 
- Augsta mācībspēku pedagoģiskā un 

zinātniskā kvalifikācija, un atbilstība 
profilam, kvalifikācijas celšanas 
iespējas (2014.gadā asistents 
V.Priedols ieguvis maģistra grādu) 

- Rūpīgi izstrādātas, prasībām 
atbilstošas studiju programmas 

- Motivēti studenti 
- Plaša e-kursu izvēle nodrošina mācību 

kursu materiāla apguvi un 
komunikāciju ar pasniedzējiem 

- Moderns programmu, komunikāciju, 
programmatūru, auditoriju un fizikas 
laboratorijas tehniskais nodrošinājums 
garantē studiju programmu kvalitatīvu 

- Mazs studentu skaits virzienā 
- Zemais skolēnu priekšzināšanu 

līmenis, kas sarežģī studiju 
programmu apguvi 

- Salīdzinoši liels eksmatrikulēto 
studentu īpatsvars 

- Dažu studentu pasivitāte 
- Nepietiekami intensīvs ir studentu 

patstāvīgais darbs: samērā maz tiek 
izmantoti bibliotēkas resursi, 
neapmierinoši pildās patstāvīgā darba 
grafiki, īpaši studiju darbu un 
bakalaura darbu izstrādes grafiki 

- Ekonomiskais stāvoklis Latvijā, 
neskaidrība par nākotnes 
perspektīvām, iespējamais zemais 
atalgojums negarantē ne studiju 
turpināšanu, ne iegūto zināšanu 
pielietojumu Latvijā, proti, studenti 
un absolventi aizbrauc uz ārzemēm  

- Maza pārstāvniecība LiepU 
lēmējinstitūcijās 

                                                 
4 Viesturs Vēzis, „Teacher Education in Latvia – Problems and posible solutions”, 15th International Conference Teaching 
Mathematics: Retrospective and Perspectives, May 8-10, Liepāja University  
 
5 http://izm.izm.gov.lv/registri-statistika/statistika-augstaka/2013.html 
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realizāciju - Nepietiekama studentu apmaiņa ar 
ārzemju universitātēm 

- Nepietiekami plaša virziena mācību 
spēku iesaistīšanās zinātniski 
pētnieciskajā darbā matemātikas 
nozarē  

- Nepietiekama docētāju stažēšanās 
ārzemju universitātēs  

- Nepietiekama starptautiskā sadarbība 
Iespējas 

organizācijas iekšienē (iekšējie faktori) 
Draudi 

organizācijas iekšienē (iekšējie faktori) 
- Ārvalstu studentu piesaiste 
- Starpnozaru projekti u.c. aktivitātes, 

kas veicinātu jomas studentu ciešāku 
iesaisti LiepU dzīvē (Senāts u.c. 
lēmējinstitūcijas) 

- Par mācībspēkiem ir pieņemti jauni, 
perspektīvi speciālisti, kuru izaugsme 
ietekmēs studiju virziena nākotni 

- Iespējams attīstīt starptautisko 
sadarbību, izmantojot jau esošos 
kontaktus un atrodot jaunus 

- Paplašināt aktivitāšu piedāvājumu 
(piem., „sprints” matemātikā, 
matemātikas uzdevumi „ar zemūdens 
akmeni”, „pārsteidzošie matemātiskie 
iznākumi” utt.), lai palīdzētu skolām 
ieinteresēt skolēnus par eksaktajām 
zinātnēm jau no sākumskolas vecuma. 

- Iespējams veidot jaunas studiju 
programmas (arī pēctecīgas jau 
esošajām), lai nodrošinātu gan 
tautsaimniecības, gan skolu vajadzību 
pēc plaša profila matemātikas un 
fizikas speciālistiem, integrējot un 
papildinot studiju programmu saturu, 
paplašinot tās ar zināšanām no 
datorzinātnes un informātikas jomām. 

- Latvijā ir vairākas akadēmiskās 
studiju programmu, kas gatavo 
speciālistus matemātikas un fizikas 
jomā 

- Demogrāfiskā situācija valstī rada 
studētgribētāju skaita samazināšanos, 
tādējādi samazinās attiecīgais 
finansējums vai arī studēt nāks 
jaunieši ar zemākām spējām un 
priekšzināšanu līmeni, tāpēc vajadzēs 
pārskatīt studiju programmu saturu un 
mācīšanas metodes 

- Finansējuma trūkums un valsts vājais 
atbalsts augstākajai izglītībai un 
zinātnei 

- Masu medijos paustā negatīvā 
informācija par Latvijas izglītības 
sistēmas zemo kvalitāti. 

6.Studiju virziena iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas apraksts 

LiepU ir ieviesta un sertificēta Kvalitātes vadības sistēma (turpmāk – KVS) 
atbilstoši ISO 9001:2009 standartam. 

Nolikumu, noteikumu un citu normatīvo dokumentu izstrādē un to izpildes 
kontrolē aktīva ir LiepU Studentu padomes izvirzīto pārstāvju darbība. Studenti 
darbojās šādās LiepU institūcijās: LiepU Satversmes sapulcē, LiepU Senātā, 
Fakultāšu domēs, Studiju padomē, Zinātnes padomē, Bibliotēkas padomē, Stipendiju 
piešķiršanas komisijā, LiepU Senāta stipendijas piešķiršanas komisijā, Kredītu 
piešķiršanas komisijā, Studiju programmu Padomēs. 
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LiepU KVS sistēmā ir izveidotas procedūras, kas reglamentē studiju programmu 
veidošanu, licencēšanu un akreditāciju. Pamatojoties uz izmaiņām studiju 
programmu/virzienu akreditācijā, izstrādājama normatīvo dokumentu bāze 
(procedūras, noteikumi), kas palīdz ieviest gan jaunus studiju virzienus, gan 
programmas. Atsevišķas procedūras nosaka gan studiju kursu, gan studiju plānu 
sagatavošanu, apstiprināšanu un izmaiņu vadību. Ir izveidotas procedūras, kuras 
reglamentē nodarbību ikgadējo studiju plānu izveidi un to izmaiņu vadību, kā arī 
nodarbību sarakstu sagatavošanu un izmaiņu vadību.  

KVS ir atrodami LiepU Senātā apstiprināti nolikumi, kas reglamentē studentu, 
mācībspēku un vispārējā personāla savstarpējās darbības. Studiju procesa 
nodrošināšanai būtiskākie ir: Nolikums par pamatstudijām un augstākā līmeņa 
studijām (apstiprināts LiepU Senātā 20.12.2010., ar grozījumiem 18.04.2011., 
19.12.2011.), Liepājas universitātes doktora studiju nolikums (apstiprināts LiepU 
Senātā 2010.24.05., ar grozījumiem 18.06.2012.). 

Pamatojoties uz iepriekš minētajiem dokumentiem Senātā apstiprināti ir vairāki 
noteikumi: Noteikumi par Gala pārbaudījumiem un Valsts pārbaudījumiem 
(apstiprināti LiepU Senātā 20.12.2010., ar grozījumiem 17.12.2012.), Noteikumi par 
mācībspēku un studējošo savstarpējiem pienākumiem un tiesībām (apstiprināti LiepU 
Senātā 21.02.2011.), Noteikumi par studiju kursa / moduļa pārbaudījumiem 
(apstiprināti LiepU Senātā 20.05.2013.), LiepU iekšējās kārtības noteikumi 
studējošiem (apstiprināti LiepU Senātā 21.02.2011.), Darba kārtības noteikumi 
Liepājas Universitātes darbiniekiem (apstiprināti LiepU Senātā 23.05.2011.). 

KVS-ā ir izveidotas procedūras, kas saistītas ar studiju procesa nodrošināšanu. 
Tās ir: 

a. Personas ierakstīšana studējošo sarakstā 1. kursā (aprakstīts Uzņemšanas 
process, nosakot pretendentu un administratīvā personāla savstarpējos 
pienākumus un darbība); 

b. Personas ierakstīšana studējošo sarakstā vēlākajos studiju posmos, 
pārnākot no citas augstskolas vai atjaunošanas kārtība (aprakstīts process, 
nosakot pretendentu un administratīvā personāla savstarpējos pienākumus 
un darbības); 

c. Personas ierakstīšana studējošo saraktā, ja studējošais maina studiju 
programmu vai studiju formu (aprakstīts process, nosakot pretendentu un 
administratīvā personāla savstarpējos pienākumus un darbības); 

d. Studiju rezultātu atspoguļošana studējošā studiju kartē (aprakstīts process, 
nosakot studentu, mācībspēku administratīvā personāla savstarpējos 
pienākumus un darbības); 

e. Akadēmiskā atvaļinājuma piešķiršanu un atgriešanās pēc akadēmiskā 
atvaļinājuma (aprakstīts process, nosakot studentu, mācībspēku 
administratīvā personāla savstarpējos pienākumus un darbības); 

f. Studējošā izslēgšana no studējošā saraksta pēc paša vēlēšanās (aprakstīts 
process, nosakot studentu, mācībspēku administratīvā personāla 
savstarpējos pienākumus un darbības); 
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g. Studējošā izslēgšana no studējošo saraksta nenokārtotu akadēmisko 
saistību dēļ, finansiālo saistību dēļ(aprakstīts process, nosakot studentu, 
mācībspēku administratīvā personāla savstarpējos pienākumus un 
darbības). 

h. Studentu mobilitātes ERASMUS procesā. 
KVS ir izveidotas procedūras, kas reglamentē Studentu vispārējās apmierinātības 

mērīšanu; Darba devēju apmierinātības mērīšanu un Absolventu apmierinātības 
mērīšanu, Akadēmiskā personāla novērtējumu un Prakses vietu novērtējumu. 

Procedūra paredz katru studiju gadu 2. semestra sākumā veikt Studējošo 
vispārējās apmierinātības aptauju. Aptaujā tiek aptaujāti visi LiepU studenti. 
Aptaujas rezultāti pieejami LiepU KVS-ā.  

Rezultāti tiek sagatavoti gan fakultāšu griezumā, gan katrai studiju programmai 
atsevišķi, ko attiecīgi tad fakultātes dekāns iekļauj fakultātes pašnovērtējuma 
ziņojumā un studiju programmu direktori studiju programmu pašnovērtējumu 
ziņojumos. Vispārējās studentu apmierinātības aptaujas rezultātu kopsavilkums tiek 
aprakstīts LiepU pašnovērtējuma ziņojumā. 

Katru studiju gadu, pamatojoties uz savāktajiem absolventu kontaktiem, tiek 
veikta arī Absolventu aptauja. Aptaujas rezultāti pieejami LiepU KVS-ā, rezultāti tiek 
sagatavoti gan fakultāšu griezumā, gan katrai studiju programmai atsevišķi, ko 
attiecīgi tad fakultātes dekāns iekļauj fakultātes pašnovērtējuma ziņojumā un studiju 
programmu direktori studiju programmu pašnovērtējumu ziņojumos. 

LiepU KVS-ā noteikta kārtība vērtēt katru mācībspēks vienu reizi gadā, 
izmantojot Mācībspēku novērtēšanas anketu. Iegūtie rezultāti glabājās fakultātē.  

LiepU ir izstrādātas studentu prakšu organizēšanas un prakšu vietu novērtēšanas 
procedūras. 

KVS ir izveidota procedūra arī Darba devēju apmierinātības vērtēšanai, kuras 
ietvaros fakultāte organizē darba devēju fokusgrupas un veic gala/valsts pārbaudījumu 
komisiju priekšsēdētāju anketēšanu. 

LiepU KVS-ā ir izveidota procedūra Studentu un darbinieku ierosinājumu par 
izmaiņām KVS izskatīšana, kura nosaka kārtību, kādā veidā tiek risināti 
problēmgadījumi un veiktas izmaiņas KVS. LiepU darbiniekiem ir iespēja aizpildīt 
Ierosinājumu un problēmu ziņojumus, kurus izskata attiecīgā procesa īpašnieks 
sadarbībā ar KVS vadītāju. Savukārt, LiepU studentiem ir tiesības rakstīt iesniegumus 
par konfliktsituācijām vai problēmām, kuras tiek risinātas fakultāšu vai rektorāta 
līmenī. 

7.Studiju virzienam pieejamie resursi (tai skaitā finanšu resursi) un 
materiāltehniskais nodrošinājums 

Studijas virzienā studējošajiem notiek LiepU centrālajā ēkā un Dabas un 
inženierzinātņu fakultātes ēkā Kr. Valdemāra ielā 4.  

DIF ēkā Kr.Valdemāra ielā 4 iekārtotajās studiju auditorijās ir iespējas izmantot 
audio, video un projekcijas aparatūru, interaktīvās tāfeles, kā arī datorklasēs un fizikas 
laboratorijā uzstādīto datortehniku un mēraparatūru. Visā studiju korpusā nodrošināts 
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bezvadu interneta pieslēgums, kas ļauj studentiem patstāvīgajiem darbiem izmantot 
arī savus personīgos portatīvos datorus. Uzstādītā videokonferenču aparatūra 
nodrošina iespējas iesaistīt vieslektorus studiju programmas īstenošanā attālinātā 
formā. Turklāt studentiem ir iespējas izmantot datorus un prezentācijas aparatūru 
fakultātes datorklasēs, kas atrodas Lielās ielas 14 ēkā, kā arī turpat izvietoto 
Informācijas tehnoloģiju servisa laboratorijas un bibliotēkas infrastruktūru. DIF ēkā 
iekārtotas laboratorijas fizikas un vides tehnoloģiju praktisko darbu veikšanai. Daļa 
metodisko materiālu studentiem ir pieejama elektroniskā formā kursu pārvaldības 
sistēmā Moodle. 

LiepU bibliotēka abonē tiešsaistes datu bāzes „Letonika”, „LURSOFT”, 
„Nozare”, „Britannica”, „EBSCO eBooks”, „EBSCO”, „SAGE”, „ScienceDirect” un 
„Scopus”. Visas abonētās datu bāzes ir pieejamas studentiem arī ārpus augstskolas.  

Kopš 2012. gada LiepU budžetā tika izveidota fakultāšu attīstības fonda pozīcija, 
kas ievērojami palielināja fakultātes budžetu. Tā sadale notiek saskaņā ar detalizētu 
naudas līdzekļu izlietojuma plānu attiecīgajam budžeta gadam, kurā ir iekļautas 
pozīcijas: atbalsts docētāju profesionālajai izaugsmei (konferenču dalības maksas, 
ceļa izdevumi, zinātnisko un metodisko semināru organizēšana, starptautiskās 
sadarbības attīstīšana, vieslekcijas u. tml.); studiju programmu attīstība (mācību 
ekskursijas, materiāli tehniskās bāzes papildinājums, kvalificēta personāla piesaiste). 
DIF attīstības finansējuma izlietojuma regulāra pārskatīšana notiek Fakultātes domes 
un virziena mācībspēku sēdēs. 

8.Sadarbības iespējas Latvij ā un ārzemēs attiecīgā studiju virziena ietvaros 

ERASMUS+ projekta docētāju mobilitātes ietvaros Leirija Politehniskais institūtā 
(Portugāle) 2015. g. maijā nodarbības vadīja asoc.prof. Anita Jansone. 

ERASMUS+ projekta docētāju mobilitātes programmas ietvaros LiepU 
2014./15. st.g. apmeklēja Sakarijas Universitātes (Turcija) docētāji Alparslan Serhat 
Demir un Hakki Baģer. Tikšanās laikā tika risināti jautājumi par LiepU un Sakarijas 
Universitātes sadarbības veicināšanu. 

2014.gada 11.novembrī noslēgts Liepājas Universitātes un Liepājas Jūrniecības 
koledžas sadarbības līgums. 

 
Vieslektori: 
• Turcija – Dr. math Huseyin Azcan lekcijas par matemātikas jautājumiem 

(Anadolu Universitāte); 
• ASV – Mihaels Radins, matemātikas jautājumi, (Ročesteras Tehnoloģiju 

institūts); 
• Šveice – Dr.math. Jean Luc Dorier lekcijas par matemātikas mācīšanas 

jautājumiem (Šveices Mākslas un Zinātnes Akadēmija); 
• Zviedrija – Mahmoud Rostampour lekcija par IT aktualitātēm (SCANTECH 

Baltic izpilddirektors, DataCenter apmācības speciālists, sistēminženieris, 
finanšu menedžeris, Microsoft); 

• Vācija – Ivars Veits, lekcijas par akustiku. 
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9. Studiju programmu uzskaitījums 

3. tabula 
Studiju virziena „Fizika, materi ālzinātne, matemātika un statistika” studiju programmas 

Studiju programmas 
nosaukums 

Apjoms 
kredīt-
punktos 

Studiju veids 
Iegūstamais grāds 

(akadēmiskais/ 
profesionālais ) 

Akredit ācija/ 
licenzēšana 

Novērt ēšanas 
grupa 

Fizika 120/ 128* 

3 gadi pilna laika 
klātienes bakalaura 
studijas,  
studiju valoda: LV, EN 

Dabaszinātņu bakalaura grāds 
fizikā 

Akreditēta: 
2012.07.26. 

I grupa 

Matemātika 120 

3 gadi pilna laika 
klātienes bakalaura 
studijas,  
studiju valoda: LV 

Dabaszinātņu bakalaura grāds 
matemātikā 

Akreditēta: 
2011.11.23. 

I grupa 

Matemātika, fizika un 
datorzinātnes 

160 

4 gadi pilna laika 
klātienes bakalaura 
studijas,  
studiju valoda: LV 

Profesionālais bakalaura grāds 
fizikā vai profesionālais grāds 
matemātikā 

Licencēta 
27.08.2014. 

 

 
*  8 KRP ārvalstu studentiem - latviešu valoda. 
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10. Studiju programmu atbilstība Latvijas Republikas un augstskolas vai 
koledžas stratēģijai 

Studiju programmas realizācija balstās uz Latvijai saistošiem dokumentiem 
vienotās augstākās izglītības telpas attīstīšanai Eiropā, atbilstoši Boloņas deklarācijai 
un Lisabonas stratēģijai, kā arī no tiem izrietošajiem dokumentiem. 

LiepU bakalaura studiju programmas Matemātika un Fizika atbilst MK 
Noteikumiem par valsts akadēmiskās izglītības standartu (Nr.2, 2002.03.01): 

1) Atbilstoši ir programmas mērķi, uzdevumi un saturs veidoti saskaņā ar MK 
izvirzīto pamatmērķi bakalaura programmām – „nodrošināt studējošajiem 
teorētisko zināšanu un pētniecības iemaņu un prasmju apguvi attiecīgās 
zinātņu nozares un apakšnozares pamatjomā”, kā arī respektēts šādām 
programmām noteiktais uzdevums „sniegt studējošajiem zinātnisku pamatu 
profesionālajai darbībai, attīstot zinātniskās analīzes spējas un prasmi 
patstāvīgi risināt problēmas, kā arī sagatavot studējošos turpmākām 
zinātniskās pētniecības studijām” 

2) Atbilstošs ir akadēmisko studiju programmu Fizika un Matemātika apjoms 
(120/128 KRP). 

LiepU profesionālā bakalaura studiju programmas “Matemātika, fizika un 
datorzinātnes” atbilst MK Noteikumiem par otrā līmeņa profesionālās augstākās 
izglītības valsts standartu (Nr.512, 2014.26.08.). 

Visas studiju virzienā realizētās programmas ir STEM (zinātne, tehnoloģijas, 
inženierzinātnes un matemātika (science, technology, engineering, and mathematics)) 
jomas studiju programmas, kas ir prioritāro nozaru sarakstā. 
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11. Studiju virziena „Fizika, materiālzinātne, matemātika un statistika” realiz ācijā iesaistītā akadēmiskā personāla saraksts 

4.tabula 
LiepU DIF studiju virziena „FIZIKA, MATERI ĀLZIN ĀTNE, MATEM ĀTIKA, UN STATISTIKA” īstenošanā iesaistītais akadēmiskais personāls  

Saīsinājumi: 
Bmat - bakalaura studiju programma „Matemātika” 
Bfiz -  bakalaura studiju programma „Fizika” 
Bmfd -  bakalaura studiju programma „Matemātika, fizika un datorzinātnes” 

Nr. 
p.k. 

Vārds, 
uzvārds 

Amats, ievēlēts 
vai uz laiku 

pieņemts darbā 

Zinātniskais/ 
akadēmiskais 

grāds 

Izglītības iestāde, kurā iegūta augstākā 
izglītība, kvalifikācija, beigšanas gads 

Studiju 
programma 

Sasaiste ar studiju programmu 

1. Dina Barute 

lektore / 
ievēlēta; DITII 
matemātiķis, 
ievēlēta  

Mg.sc.educ. 
Liepājas Pedagoģijas akadēmija, matemātikas 
bakalaurs, 1999.;  izglītības zinātņu maģistrs, 
2005. 

Bmat 
A, Varbūtību teorija un matemātiskā statistika I, II; 4 
KRP; A, Matemātisko programmu paketes, 1 KRP;  
A, Biroja programmatūra matemātikai, 1 KRP 

Bfiz A, Matemātisko programmu paketes, 1 KRP 
Bmfd B, Matemātisko programmu paketes, 1 KRP 

2. Inese Briška lektore / ievēlēta Mg.sc.educ. 
Liepājas Pedagoģiskā augstskola, matemātikas 
skolotājs, 1995., Liepājas Pedagoģijas 
akadēmija, izglītības zinātņu maģistrs, 2005. 

Bmat 
A, Matemātiskā analīze I, II, III, IV, 14 KRP 
A, Matemātiskā loģika, 2 KRP; 
B, Datorizētās projektēšanas sistēmas, 2 KRP 

Bfiz B, Inženiergrafika, 2 KRP 

3. 
Kārlis 
Dobelis 

docents / ievēlēts Dr.math. 

Liepājas Valsts pedagoģiskais institūts, fizikas, 
matemātikas skolotājs 1960.; 
Latvijas Universitāte, matemātikas doktors 
1992. 

Bmat 

A, Diferenciālvienādojumi I, II, 5 KRP; 
A, Kompleksā mainīgā funkciju teorija, 4 KRP;  
A, Reālā mainīgā teorija un funkcionālās analīzes 
elementi, 2 KRP;  
B, Matemātiskie modeļi un optimizācija, 2 KRP 

Bfiz 
A, Optimizācijas metodes, 2 KRP; 
A, Kompleksā mainīgā funkciju teorija, 2 KRP; 
B, Diferenciālvienādojumi I, II, 4 KRP 

Bmfd A, Diferenciālvienādojumi I, II, 4 KRP 



21 
 

4. 
Vilnis 
Frišfelds 

Docents, ievēlēts Dr.phys. 
Latvijas Universitāte, fizikas doktors, 
2003. 

Bfiz 

A, Termodinamika un molekulārfizika, 2 KRP; 
A, Teorētiskā mehānika, I, II, 4 KRP; 
A, Pusvadītāju fizika, 2 KRP; 
A, Fizikas aktuālas problēmas, 2 KRP; 
A, Kvantu mehānika, I, II, 4 KRP; 
B, Hidrodinamika, 2 KRP; 
B, Skaitliskā hidrodinamika, 2 KRP; 
B, Nanofizika un kvantu elektronika, 2 KRP 

Bmfd 
B, Aero un hidrodinamika, 2 KRP; 
B, Teorētiskā mehānika, 2 KRP 

5. 
Armands 
Grickus 

docents / 
ievēlēts;  
DITII direktors, 
vadošais 
pētnieks, ievēlēts 

Dr.sc.ing. 

Daugavpils pedagoģiskais institūts, fizikas, 
matemātikas skolotājs 1978.; 
Latvijas Lauksaimniecības akadēmija, tehnisko 
zinātņu kandidāts, 1987. 

Bmat B, Vispārīgā fizika I, II, III, 3 KRP 

Bfiz A, Vispārīgā fizika I, II, 3 KRP 

Bmfd 
B, Vispārīgā fizika, 3 KRP; 
C, Fizika, 1 KRP 

6. 
Šarifs 
Guseinovs  

Profesors, uz 
laiku pieņemts, 
DITII vadošais 
pētnieks, ievēlēts 

Dr.math. 

Latvijas Universitāte, matemātikas 
doktors, 2006. 

Bmat 
A, Matemātiskā analīze V, 2 KRP; 
A, Matemātikas aktuālas problēmas, 2 KRP 

Bfiz 
A, Integrālvienādojumi, 2 KRP; 
B, Nelineārā fizika, 2 KRP 

7. 
Klavdija 
Ģingule 

docente / 
ievēlēta 

Dr.paed. 

Čuvašijas Pedagoģiskais institūts, matemātikas 
skolotājs,  1969.; 
Daugavpils Universitāte, pedagoģijas doktors, 
1997. 

Bmat 

A, Diskrētā matemātika I, II, 4 KRP;  
B, Elementārā matemātika I, II, 8 KRP;  
B, Ģeometrijas pamati, 2 KRP;  
B, Projektīvā ģeometrija, 2 KRP 

Bfiz B, Diferenciālģeometrija, 2 KRP 

Bmfd 
B, Diskrētā matemātika I, II, 4 KRP;  
B, Ģeometrijas pamati, 2 KRP; 
B, Elementārā matemātika I, II, 6 KRP 
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8. 
Viesturs 
Kalniņš 

Lektors, uz laiku 
pieņemts 

Mg.oec. 

Liepājas Universitāte,  profesionālais 
maģistra grāds vadības zinībās 
uzņēmējdarbības vadībā, 2011.;  
Liepājas Universitāte,  profesionālais 
bakalaura grāds vides pārvaldē, 2009. 

Bfiz B, Biofizika, 2 KRP 

9. 
Jevgenijs 
Kaupužs 

profesors / 
ievēlēts; DITII 
vadošais 
pētnieks 

Dr.phys. 
Latvijas Universitāte, fiziķis, pasniedzējs, 
1984., fizikas doktors, 1995. 

Bmat B, Funkcionālanalīze, 2 KRP 

Bfiz 

A, Funkcionālanalīze I, II, 4 KRP; 
B, Matemātiskā fizika I, II, 4 KRP; 
B, Statiskā fizika, 2 KRP; 
B, Satiksmes fizika un ekonofizika, 2 KRP 

Bmfd B, Matemātiskā fizika, 4 KRP 

10. 
Vaira 
Kārkliņa 

docente / 
ievēlēta 

Dr.paed. 

Liepājas Valsts pedagoģiskais  institūts, 
matemātikas skolotājs, 1975.; 

Latvijas Universitāte, pedagoģijas doktors, 
1993. 

Bmat 

A, Polinomu algebra, 4 KRP;  
B, Skaitļu teorija, 2 KRP;  
B, Skaitļu sistēmas, 2 KRP;  
A, Matemātikas vēsture, 2 KRP 

Bmfd 

B, Matemātiskā loģika, 2 KRP; 
B, Skaitļu teorija I, II, 4 KRP; 
B, Polinomu algebra, 2 KRP; 
B, Eksakto zinātņu mācību priekšmetu 
didaktika, 2 KRP; 
B, Matemātikas mācīšanas metodika I, II, 4 
KRP 

11. Dace Kūma 
Docente / 
ievēlēta 

Dr.math. 
Latvijas Universitāte, matemātikas 
doktora grāds, 2009.; 

Bmat 
A, Lineārā algebra I, II, 3 KRP; 
A, Analītiskā ģeometrija I, II, 3 KRP 
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Latvijas Universitāte, dabaszinātņu 
maģistra grāds matemātikā, 2000.; 
Latvijas Universitāte, vidusskolas 
matemātikas skolotājs, bakalaura grāds 
matemātikā, 1998. 

Bfiz 

A, Matemātiskā analīze I, II, 6 KRP; 
A, Lineārā algebra I, 2 KRP; 
B, Varbūtību teorija un matemātiskā statistika I, 
II, 4 KRP 

Bmfd 

A, Lineārā algebra un analītiskā ģeometrija I, 2 
KRP; 
A, Matemātiskā analīze I, II, 6 KRP; 
A, Varbūtību teorija un matemātiskā statistika I, 
II, 4 KRP; 
B, Lineārā algebra un analītiskā ģeometrija II, 2 
KRP; 
B, Matemātiskā analīze III, IV, 6 KRP 

12. 
Ilze 
Miķelsone 

Asociētā 
profesore, 
ievēlēta ; PSDF 
dekāne, ievēlēta 

Dr.paed. 

Latvijas Universitāte, pedagoģijas 
doktors, 1996. Bmfd 

A, Kreativitātes pedagoģiskie pamati, 1 KRP; 
A, Didaktika un pedagoģiskās tehnoloģijas 
izglītībā, 2 KRP 

13. 
Patriks 
Morevs 

Lektors, uz laiku 
pieņemts;  
LiepU galvenais 
speciālists 
starptautiskās 
sadarbības 
jautājumos 

Mg.math.  

Latvijas Universitāte, dabaszinātņu maģistra 
grāds matemātikā, 2007.; 
Liepājas Pedagoģijas akadēmija, Angļu un vācu 
valodas skolotājs; 2006. 

Bmat 
A, Skaitliskās metodes I, II, 6 KRP; 
B, Angļu valoda I, II, 4 KRP 

Bfiz 

A, Skaitliskās metodes I, II, 6 KRP; 
A, Lauka teorija, 2 KRP; 
B, Angļu valoda I, II, 4 KRP; 
B, Cietvielu fizika, 2 KRP; 
B, Augstas veiktspējas aprēķinu metodes un 
programmu paketes, 2 KRP 

Bmfd A, Skaitliskās metodes, 4 KRP 
14. Valdis Lektors, uz laiku Mg.sc.educ. Liepājas Universitāte, izglītības zinātņu Bmat B, Vispārīgā fizika I, II, III, 3 KRP 
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Priedols pieņemts; DIF 
fizikas laborants; 
DITII 
elektronikas 
inženieris 

maģistra grāds pedagoģijā, vispārējās izglītības 
skolotājs fizikā, 2014.; 
Liepājas Universitāte, bakalaura grāds fizikā, 
2012. Bfiz 

A, Vispārīgā fizika I, II, 3 KRP;  
A, Optika un spektroskopija, I, II, 4 KRP; 
A, Elektromagnētisms I, II, 4 KRP;  
B, Atomfizika un kodolfizika, 2 KRP; 
B, Relativitātes teorija, 2 KRP; 
B, Skolas fizikas kursa teorētiskie pamati I, II, 6 KRP; 
B, Fizikas vēsture, 2 KRP 

Bmfd 

B, Vispārīgā fizika, 3 KRP; 
B, Fizikas un tehnikas vēsture un aktuālās problēmas, 2 
KRP;  
C, Fizika, 1 KRP 

15. Eva Reine 
Asistente, uz 
laiku pieņemta 

Mg.phys. 

Rīgas Tehniskā Universitāte, maģistra grāds 
medicīnas fizikā, 2014.; 
Liepājas Universitāte, bakalaura grāds fizikā, 
2012. 

Bfiz 
B, Eksperimentālo datu statistiskā apstrāde, 2 KRP; 
B, Patentzinības, 2 KRP 

Bmfd B, Eksperimentālo datu statistiskā apstrāde, 2 KRP 

16. 
Al īda 
Samuseviča 

Profesore, 
ievēlēta; LiepU 
Izglītības 
zinātņu institūta 
vadošā pētniece 
- ievēlēta 

Dr.paed. 

Latvijas Universitāte, pedagoģijas 
doktors, 1993. 

Bmat C, Pētījumu metodoloģija dabaszinātnēs, 1 KRP 

17. 
Irina 
Strazdiņa 

Docente, 
ievēlēta, IZI 
vadošā pētniece, 
ievēlēta 

Dr.psych. 

Latvijas Universitāte, psiholoģijas 
doktors, 1994. Bmfd A, Attīstības psiholoģija, 2 KRP 

18. 
Aleksandrs 
Šostaks 

Profesors, uz 
laiku pieņemts 

Dr.math. 
Latvijas Universitāte, matemātikas 
doktors, 1992. 

Bmat 
B, Nestriktas kopas un nestriktas matemātiskās 
struktūras, 2 KRP 

19. Vineta Lektore, ievēlēta Mg.sc.educ., Liepājas Universitāte, profesionālais Bmat C, Pētījumu metodoloģija dabaszinātnēs, 1 KRP 
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Tomsone Mg.sc.ing. maģistra grāds informācijas tehnoloģijā, 
2009.;  
Liepājas Pedagoģijas akadēmija, 
izglītības zinātņu maģistra grāds 
pedagoģijā, 2006.;  
Liepājas Pedagoģijas akadēmija, 
dabaszinātņu bakalaurs datorzinātnēs, 
2001. 

Bfiz A, Datu bāzes un informācijas sistēmas, 2 KRP 

Bmfd A, Datu bāzes un informācijas sistēmas, 2 KRP 

20. 
Dzintars 
Tomsons 

lektors /  
ievēlēts; DITII 
zinātniskais 
asistents 

Mg.sc.comp. 
Latvijas Universitāte, matemātiķis, 1991., 
datorzinātņu maģistrs, 1995. 

Bmat B, Algoritmi un datu struktūras II, 2 KRP 

Bmfd A, Algoritmi un datu struktūras II, 2 KRP 

21. 
Laimons 
Virsis 

Lektors, 
pieņemts uz 
laiku; DIF 
datortehnikas 
inženieris 

Mg.sc.educ., 
Mg.sc.ing. 

Liepājas Universitāte, profesionālais 
maģistra grāds izglītībā, informātikas 
skolotājs, 2009.;  
Rīgas Politehniskais institūts, 
elektrosakaru  
inženieris, 1977. 

Bfiz 
A, Datoru uzbūve un perifērijas iekārtas, 2 KRP; 
B, Tehnika, tās attīstība un vēsture, 2 KRP 

22. Inta Znotiņa 
lektore /  
ievēlēta 

Mg.sc.educ. 
Liepājas Pedagoģijas akadēmija, dabaszinātņu 
bakalaurs, 2000.,  izglītības zinātņu maģistrs, 
2003. 

Bmat 

A, Programmēšana I, 4 KRP; 
B, Programmēšana II, 2 KRP; 
B, Web tehnoloģijas pamati, 2 KRP;  
C, Datorgrafika un animācija, 2 KRP 

Bfiz A, Programmēšana I, II, 6 KRP 

Bmfd 
A, Ievads datorikā, 3 KRP; 
A, Programmēšana, 4 KRP; 
A, Datorgrafika un animācija, 2 KRP 

23. Maksims Asistents / Mg.sc.ing. Liepājas Universitāte, profesionālais Bmat B, Sistēmu modelēšana un simulācija, 2 KRP 
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Žigunovs pieņemts uz 
laiku; DIF 
dabaszinātņu 
laborants 

maģistra grāds informācijas tehnoloģijā 
ar kvalifikāciju programmēšanas 
inženieris; 
Liepājas Universitāte, dabaszinātņu 
bakalaura datorzinātnēs, 2010. 

Bfiz 
A, Matemātisko programmu paketes, 1 KRP; 

B, Sistēmu modelēšana un simulācija, 2 KRP 

Bmfd B, Matemātisko programmu paketes, 1 KRP 

 
5. tabula 

LiepU DIF studiju programmu izmai ņas 2014./2015.st.g 

Studiju 
programma 

Semes-
tris 

Plānotais 
Izmaiņas 

Studiju kursa nosaukums KRP  Pārb. Mācībspēks 

3.Bfiz 

5. Optika un spektroskopija II 2 E Jānis Harja, Dr.phys. Valdis Priedols, Mg.sc.educ. 
5. Cietvielu fizika 2 E Patriks Morevs, Mg.math. Eva Reine, Mg.phys. 

5. Patentzinības 2 I 
Atis Skudra, Dr.phys,  
Māra Rozenblate Eva Reine, Mg.phys. 

2.Bmat 

3., 4. Matemātiskā analīze III, IV 6 E, E Patriks Morevs, Mg.math. Dace Kūma, Dr.math. 
4. Elementārā matemātika I 4 E Klavdija Ģingule, Dr.paed. Dace Kūma, Dr.math. 
4. Skaitliskās metodes II 2 E Jānis Rimšāns, Dr.math. Patriks Morevs. Mg.math. 
4. Vispārīgā fizika II 3 E Jānis Rimšāns, Dr.math. Valdis Priedols, Mg.sc.educ. 
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12. Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība, 
studējošo iesaistīšana pētniecībā 

Akadēmiskā personāla zinātniskās darbības pārskats par 2014. un 2015. gadu pieejami 
LiepU mājas lapā www.liepu.lv, sadaļā “Pētniecība un inovācijas”, apakšsadaļā “Pētniecības 
pārskati”. 

Akadēmiskā personāla un studentu zinātniskās darbības pārskats par  2014./2015. studiju 
gadu pieejami DIF pašnovērtējuma ziņojumā par 2014./2015. studiju gadu 
(http://kvs.liepu.lv/d.php?f=857396942dac1e8d5615668f8f78df0a3effa7a1).  

13.Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla galvenās zinātniskās 
publik ācijas  

Akadēmiskā personāla zinātniskās darbības pārskats par 2014. un 2015. gadu pieejami 
LiepU mājas lapā www.liepu.lv, sadaļā “Pētniecība un inovācijas”, apakšsadaļā “Pētniecības 
pārskati”. 

14.Studiju virziena īstenošanā iesaistītās struktūrvienības 

Studiju virziena īstenošanā iesaistīti DIF mācībspēki, MZITI, Informāciju tehnoloģiju 
servisa (ITS) laboratorija, kā arī atsevišķi pieaicināti vieslektori. 

DIF dabas zinātņu joma galvenokārt nodrošina ar mācībspēkiem, kā arī nodrošina 
nepieciešamās datortehnikas darbību. MZITI nodrošina studentus ar iespēju veikt zinātniski 
pētniecisko darbību, nodarboties ar fizikālu procesu modelēšanu, izmantojot paralēlos aprēķinus 
(skat. 6. tabulu). 

6. tabula 
Struktūrvienība Atbild īgais Uzdevumi studiju programmas īstenošanā 
Dabas un 
inženierzinātņu 
fakultāte 

Dekāne Studiju procesa pārvaldībā: organizē licencēšanas un 
akreditācijas dokumentu sagatavošanu, organizē 
studiju plānu, t.sk. ikgadējo, izstrādi, organizē 
atbilstošo studiju kursu izstrādi un pilnveidi, 
koordinē studiju kursu saturu un apjoma 
savietojamību, pārrauga studiju programmu 
pašnovērtējumu ziņojumu sagatavošanu, izvērtē 
iesniegumus par gala darbiem sadarbībā ar 
programmu direktoriem, pārraudzīt gala 
pārbaudījumu un izlaidumu organizēšanu, pārrauga 
prakšu organizēšanas un izvērtēšanas procesu, seko 
nodarbību norisei fakultātē, kontrolē studējošo 
akadēmisko saistību izpildi. 

Personāla pārvaldībā: plāno un koordinē akadēmiskā 
personāla slodzes; organizēt  darba līgumu slēgšanu 
ar mācībspēkiem; organizē mācībspēku novērtēšanu, 
apkopot rezultātus, organizē mācībspēku sanāksmes 
ne retāk kā reizi mēnesī; informēt mācībspēkus par 
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procesiem un darbībām, kas noris augstskolā; 
Zinātnes pārvaldībā: pārrauga fakultātes doktora 
studiju programmu darbību un kvalitāti, pārrauga un 
koordinēt  atbilstošās jomas mācībspēku zinātniskās 
kvalifikācijas pilnveidi, sadarbībā ar zinātnes nozaru 
(apakšnozaru) vadītājiem pārrauga mācībspēku 
zinātniski pētniecisko  darbību; pārrauga un koordinē  
fakultātes piedalīšanos zinātnisko un lietišķo 
pētījumu projektos; koordinē zinātnisko konferenču 
un semināru plānošanu un sagatavošanu; koordinē 
zinātnisko un mācību iespieddarbu plānošanu, 
analizēt plāna izpildi, pārrauga un koordinē 
atbilstošās jomas studentu zinātnisko darbību, 
koordinē populārzinātniskos pasākumus fakultātē 
(atbilstošā jomā), nodrošina studējošo informēšanu 
par studiju procesa organizatoriskajiem jautājumiem, 
sadarbojas ar akadēmisko grupu vecākiem; 

Programmas 
direktors 

Sagatavo studiju programmu akreditācijai.  
Koordinē studiju programmas realizācijā iesaistītā 
akadēmiskā personāla un vieslektoru darbu, 
mācībspēku sanāksmēs apspriež programmas studiju 
saturu un programmas īstenošanas jautājumus, 
nodarbojas ar citiem studiju organizācijas 
jautājumiem.  

Metodiķe Veic studiju programmā studējošo lietvedību. līgumu 
grozījumu, rīkojumu sagatavošanu, komunikāciju ar 
studējošajiem u.c. Kārtot studiju programmu 
licencēšanas un akreditācijas dokumentus, sadarbībā  
ar studiju  programmas direktoru. 
Uztur  komunikāciju ar  studējošajiem, 
mācībspēkiem, darbiniekiem un sniedz konsultācijas 
par studiju procesa organizatoriskiem jautājumiem. 
Sadarbojas ar citām LiepU  struktūrvienībām u.c. 

Sekretāre Informatīvi sadarbojas  ar studentiem un 
mācībspēkiem, tai skaitā ar pieaicinātiem 
mācībspēkiem. Koordinēt prakses: sagatavot prakses 
grafikus, līgumus, ievadīt prakses vietu datu bāzē, 
apkopot un glabāt prakšu dokumentāciju. 
Apkopo studiju programmu licencēšanas un 
akreditācijas dokumentus. Noformē ikgadējos un 
tipveida studiju plānus, sagatavo mācībspēku slodžu 
dokumentus. Apstrādā un uzglabā studiju darbu un 
gala darbu tēmu u.c. iesniegumus. Sadarbojas ar 
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citām LiepU  struktūrvienībām u.c. 
 Datortehnikas un 

informācijas 
sistēmu inženieri  

Sagatavo datortehniku un nodrošina IT 
infrastruktūras pieejamību studiju procesā. 

DIF Fizikas 
laboratorija 

Laborants Nodrošina studentus ar praktikumam un laboratorijas 
darbu veikšanai nepieciešamo aparatūru 

DIF Vides 
laboratorija 

Laborants Nodrošina studentus ar praktikumam un laboratorijas 
darbu veikšanai nepieciešamo aparatūru 

DIF 
Matemātikas un 
dabaszinātņu 
didaktikas centrs 
(MDDC) 

Centra vadītāja Studentu iespēju veikt zinātniski pētniecisko darbību 
matemātikas un dabaszinātņu didaktikas 
pētnieciskajos  projektos, izstrādāt uz pētījumiem 
balstītu matemātikas un dabaszinātņu  mācību 
līdzekļu. 

Matemātikas 
zinātņu un 
informācijas 
tehnoloģiju 
institūts (MZITI)  

Institūta direktors Studentu iespēju veikt zinātniski pētniecisko darbību 
matemātikas modelēšanas un informācijas 
tehnoloģiju pētījumu virzienos, kas saistīti ar augstas 
veiktspējas skaitļošanu un paralēliem aprēķiniem 

Bibliotēka Bibliotēkas 
vadītāja 

Nodrošina studentus un mācībspēkus ar mācību 
literatūru, datu bāzēm (LETA, LURSOFT, NAIS, 
EBSCO, Letonika tiešsaistes režīmā, CD- ROM 
(Unesco Key data on Education, Encyclopedia 
Britannica) u.c., kuras nodrošina pieeju un 
informācijas ieguvi no visas pasaules).  

Ārējo sakaru 
daļa 

Daļas vadītāja Nodrošina studentu mobilitāti, darbs ar pilna laika 
ārvalstu studentiem 

Studiju daļa Studiju lietvede Veic studiju programmā studējošo lietvedību, sekmju 
uzskaitījumu, izziņu un diplomu sagatavošanu 

Plānotāja Izstrādā nodarbību plānojumu.  
Nodrošina studiju programmu ievadi LAIS sistēmā, 
studējošo lietvedību, sekmju uzskaitījumu, izziņu 
sagatavošanu. 

Informācijas 
tehnoloģiju 
servisa 
laboratorija 

Informācijas 
tehnoloģiju servisa 
laboratorijas 
darbinieki 

Nodrošina studiju procesu ar nepieciešamo 
datortehniku, nodrošina iespēju strādāt ar  brīvpieejas 
datoriem, veic materiālu kopēšanas u.c. darbus 

15.Studiju virziena īstenošanā nepieciešamais mācību palīgpersonāls 

DIF dabas jomas datortehnikas un informācijas sistēmu inženieri sagatavo datortehniku un 
nodrošina IT infrastruktūras pieejamību studiju procesā.  

LiepU fizikas laboratorijas laborants nodrošina studentus ar praktikumam un laboratorijas 
darbu veikšanai nepieciešamo aparatūru un konsultē studentus darbam ar to. 
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16.Informācija par ārējiem sakariem 

Ārvalstu apmaiņas studenti  
Nr.p.k. Studenta v., uzv. Studiju programma Universitāte Periods 
1. Jongwoo Lee  „Fizika” Kyungpook Nacionālā 

Universitāte (Koreja)   
01.09.2014.-
01.02.2015. 

2. Sayan Umralina   „Fizika” Sh. Ualikhanov Kokshetau 
Valsts Universitāte 
(Kazahstāna)  

3. Saltanat Nurgaliyeva  „Matemātika” Sh. Ualikhanov Kokshetau 
Valsts Universitāte 
(Kazahstāna)  

 
Studējošie, kas studējuši ārvalstīs studējošo apmaiņas programmu ietvaros 

Nr.p.k. Studenta v., uzv. Studiju programma Universitāte Periods 
1. Anna Viktorija 

Lukjanska  
„Matemātika” Songilas Universitāte 

(Koreja)  
02.03.2015-
20.06.2015 

 
Sadarbība ar darba devējiem, profesionālajām organizācijām 
 
Mācībspēki piedalījās skolēnu konsultēšanā, izstrādājot zinātniski pētnieciskos darbus. 

Mācībspēki piedalījās arī skolēnu zinātniski pētniecisko darbu vērtēšanas komisijās. Mācībspēki 
vadījuši un seminārus un kursus skolotāju profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanai. 

 
Sadarbības partneri ERASMUS+ programmas ietvaros 

Nr. 
p.k. 

Augstskolas nosaukums Studiju programma 

1. 
Valsts Augstākās profesionālās izglītības skola Elblongā 

(Polija) 
Matemātika 

2. 
Sakarijas Universitāte (Turcija) 

 
Fizika 

Matemātika 

3. Anadolu Universitāte (Turcija) 
Matemātika 

Fizika 

4. Karabuk Universitāte (Turcija) 
Matemātika 

Fizika 

5. Kipras Universitāte (Kipra) Fizika 
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II.  Studiju programmu raksturojumi 
 

A. Studiju programmas „Matemātika, fizika un datorzin ātnes” 
raksturojums 

 

Programma tiek realizēta tikai kopš 2014./15. studiju gada.  

1. Studiju programmas mērķi un uzdevumi 

Studiju programmas mērķis ir nodrošināt valsts ekonomikas un sociālajām vajadzībām 
atbilstošas profesionālā bakalaura studijas dabaszinātnēs un skolotāju izglītībā, sekmējot 
konkurētspēju mainīgajos sociālekonomiskajos apstākļos. Programmas apguves rezultātā 
studenti iegūs profesionālā bakalaura dabaszinātnēs grādu, kas dos tiesības strādāt izvēlētajā 
zinātņu nozarē, un divu mācību priekšmetu skolotāja kvalifikāciju, kas dos tiesības strādāt savā 
specialitātē pamata un vidējā izglītībā. 

Studiju programmas uzdevumi ir: 
- nodrošināt otrā līmeņa augstākās profesionālās izglītības standarta prasībām atbilstošas, 

teorijās pamatotas, praksē piemērojamas studijas dabaszinātnēs (matemātikā vai fizikā 
un datorzinātnēs), dodot studentiem iespēju iegūt profesionālo bakalaura grādu 
dabaszinātnēs (akadēmiskie uzdevumi); 

- izglītot piektā līmeņa profesionālās kvalifikācijas speciālistus, dodot iespēju studentiem 
iegūt vidējās izglītības skolotāja kvalifikāciju (matemātikas un informātikas un 
programmēšanas skolotājs vai fizikas un informātikas un programmēšanas skolotājs) 
(pedagoģiskie uzdevumi); 

- attīstīt pētniecības darba kompetences un radošu pieeju, kas nepieciešamas dažādu 
sociālu, ekonomisku un tehnisku problēmu risināšanai (pētnieciskie uzdevumi); 

- sekmēt pašizglītības vajadzību apmierināšanu un iesaistīšanos tālākizglītībā 
(mūžizglītības uzdevumi). 

2. Studiju programmas paredzētie studiju rezultāti 

Studiju programma ir starpdisciplināra programma, kuras studiju rezultāti saistīti ar 
dabaszinātnes un izglītības jomām. 

Studiju laikā students ir ieguvis teorētiskas zināšanas un pētnieciskā darba pieredzi 
akadēmiskās un profesionālās karjeras veidošanai. Studiju programmas paredzētie rezultāti 
atbilst Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras ciklu noslēguma prasību apraksta (Cycle 
descriptors) 6. līmenim (MK noteikumu Nr.990 „Noteikumi par Latvijas izglītības 
klasifikāciju” 1. pielikums). Pēc programmas apguves studenti spēj: 

- parādīt gan dabaszinātnes (matemātikas vai fizikas un datorzinātnes), gan izglītības 
zinātnes, gan skolotāja profesijai raksturīgās pamata un specializētās zināšanas un šo 
zināšanu kritisku izpratni, tajā skaitā daļai zināšanu iesniedzoties attiecīgās zinātnes vai 
profesijas augstākajos sasniegumos; profesionālās jomas svarīgāko jēdzienu un 
likumsakarību izpratni; 

- izmantojot apgūtos teorētiskos pamatus un prasmes, veikt profesionālu darbību, 
formulēt un analītiski aprakstīt informāciju, problēmas un risinājumus dabaszinātnes, 
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izglītības zinātnes un atbilstošas jomas skolotāja profesijā, tos izskaidrot un argumentēti 
diskutēt par tiem gan ar speciālistiem, gan ar nespeciālistiem. Patstāvīgi strukturēt savu 
mācīšanos, virzīt savu tālāku mācīšanos un profesionālo pilnveidi, parādīt zinātnisku 
pieeju problēmu risināšanā, uzņemties atbildību un iniciatīvu, veicot darbu individuāli, 
komandā vai vadot citu cilvēku darbu, pieņemt lēmumus un rast radošus risinājumus 
mainīgos vai neskaidros apstākļos; 

- patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju un to izmantot, pieņemt lēmumus un 
risināt problēmas dabaszinātnēs un izglītības zinātnēs un skolotāja profesijā, parādīt, ka 
izprot profesionālo ētiku, izvērtēt savas profesionālās darbības ietekmi uz sabiedrību un 
piedalīties attiecīgās profesionālās jomas attīstībā. 
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3. Studiju programmas plāns (studiju kursu, studiju moduļu saraksts, to apjoms kredītpunktos, sadalījums pa studiju programmas 
obligātās, ierobežotās izvēles vai brīvās izvēles daļām, norādot to apjomu kredītpunktos, īstenošanas plānojums) 

 

Nr. Studiju kursa nosaukums 

Studiju gads un semestris 
KRP un pārbaudes formas (I, E) 

S
tu

di
ju

 fo
rm

a 
P

/N
 

KRP 
Pilna laika klātienes studijas 

KRP 1. 2. 3. 4. 
1. 2. I/E 3. 4. I/E 5. 6. I/E 7. 8. I/E 

  Obligātās izvēles kursi  
A daļa 

56 14 6  8 10  8 2  2 6  56  
1. Vispārizgl ītojošie kursi 20 1 0 

 
2 2 

 
5 2 

 
2 6 

 
20 

 
1.1. Attīstības psiholoģija 2 

    
2 -/E 

      
2 P 

1.2. Modulis "Att īstības paradigmu maiņa izglītībā"                
1.2.1. Kreativitātes pedagoģiskie pamati 1 1 

 
I/ - 

         
1 P 

1.2.2. Izglītība ilgtspējīgai attīstībai 2 
          

2 -/E 2 P 
1.2.3. Dažādība izglītībā 2 

          
2 -/E 2 P 

1.3. 
Modulis "Izgl ītības iestādes darba plānošana un 
vadība"                

1.3.1. 
Likumdošana izglītības sistēmā un bērnu tiesību 
aizsardzība 

2 
       

2 -/I 
   

2 P 

1.3.2. Pedagoģiskā darba vadība izglītības iestādē 1 
      

1 
 

E/- 
   

1 P 

1.4. 
Modulis "M ācību un audzināšanas procesa 
pedagoģiskie un psiholoģiskie pamati"                

1.4.1. Audzināšanas teorija un metodika 2       2  E/ -    2 P 
1.4.2. Pedagoģiskā psiholoģija 2       2  E/ -    2 P 
1.4.3. Didaktika un pedagoģiskās tehnoloģijas izglītībā 2    2  E/ -       2 P 
1.6. Valodas un runas kultūra 2 

          
2 -/I 2 P 

1.7. Ekonomikas pamati 2 
         

2 
 

E/- 2 P 
2. Nozares teorētiskie pamatkursi 36 13 6 

 
6 8 

 
3 0 

 
0 0 

 
36 P 

2.1. Matemātikas pamatkursi                
2.1.1. Lineārā algebra un analītiskā ģeometrija I 2 2 

 
E/ - 

         
2 P 

2.1.2. Matemātiskā analīze I, II 6 4 2 E/I 
         

6 P 
2.1.3. Varbūtību teorija un matemātiskā statistika I, II 4 

   
2 2 I/E 

      
4 P 

2.1.4. Diferenciālvienādojumi  I, II 4 
   

2 2 I/E 
      

4 P 
2.1.5. Skaitliskās metodes 4 

    
4 -/E 

      
4 P 
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2.2. 
Datorzinātnes un informācijas tehnoloģiju 
pamatkursi                

2.2.1. Ievads datorikā 3 3 
 

E/ - 
         

3 P 
2.2.2. Programmēšana 4 4 

 
E/ - 

         
4 P 

2.2.3. Datorgrafika un animācija 2 
 

2 -/I 
         

2 P 
2.2.4. Algoritmi un datu struktūras 2 

 
2 -/I 

         
2 P 

2.2.5. Datu bāzes un informācijas sistēmas 2 
   

2 
 

I/ - 
      

2 P 
2.2.6. Datoru uzbūve un datortīkli 3 

      
3 

 
E/- 

   
3 P 

  KOPĀ (A daļa) 56 14 6 
 

8 10 
 

8 2 
 

2 6 
 

56  
  Ierobežotās izvēles kursi 

               
   B daļa "Matemātika un datorzinātnes" 

               
3. Nozares profesionālās specializācijas kursi 60 6 14  10 8  12 4  4 2  60  
3.1. Matemātikas specializācijas kursi 35 6 12  6 4  5 0  0 2  35  
3.1.1. Matemātiskā loģika 2 2  E/ -          2 P 
3.1.2. Diskrētā matemātika I,II 4 2 2 I/E          4 P 
3.1.3. Skaitļu teorija I, II 4 2 2 I/E          4 P 
3.1.4. Polinomu algebra 2  2 -/E          2 P 
3.1.5. Lineārā algebra un analītiskā ģeometrija II 2  2 -/I          2 P 
3.1.6. Ģeometrijas pamati 2  2 -/E          2 P 
3.1.7. Elementārā matemātika I, II 6  2 -/I 4  E/ -       6 P 
3.1.8. Projektīvā ģeometrija 2       2  E/ -    2 P 
3.1.9. Matemātiskā analīze III, IV 6    2 4 I/E       6 P 
3.1.10. Matemātikas skolas kursa zinātniskie pamati  3       3  E/ -    3 P 
3.1.11. Kompleksā mainīgā funkciju teorija  2           2 -/E 2 P 
3.2. Matemātikas un informātikas un programmēšanas 

didaktikas kursi 
19 0 0  4 2  7 2  4 0  19  

3.2.1. Pētījumu metodoloģija dabaszinātnēs un izglītībā 2 
         

2 
 

I/ - 2 P 
3.2.2. Eksakto zinātņu mācību priekšmetu didaktika 2    2  I/ -       2 P 
3.2.3. E-studiju didaktika un modernās tehnoloģijas izglītībā 3       3  E/ -    3 P 
3.2.4. Matemātikas  mācīšanas metodika I,II,III,IV 8    2 2 I/E 2 2 I/E    8 P 
3.2.5. Informātikas mācīšanas metodika 2       2  E/ -    2 P 
3.2.6. Programmēšanas mācīšanas metodika 2          2  E/ - 2 P 
3.3. Studiju darbi un projekti 6 0 2  0 2  0 2  0 0  6  
3.3.1. Studiju darbs (matemātika) 2  2 -/E          2 P 
3.3.2. Studiju projekts (mācību programmatūras izstrāde) 2     2 -/E       2 P 
3.3. Studiju darbs (matemātikas mācīšanas metodika) 2        2 -/E    2 P 
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  KOPĀ (B daļa "Matemātika) 60 6 14  10 8  12 4  4 2  60  
  Ierobežotās izvēles kursi                
   B daļa "Fizika un datorzin ātnes"                
3. Nozares profesionālās specializācijas kursi 60 6 14  10 8  12 4  4 2  60  
3.1. Fizikas specializācijas kursi 35 6 12  6 4  5 0  0 2  35  
3.1.1. Vispārīgā fizika 6 6  E/ -          6 P 
3.1.2. Matemātiskā fizika 4  4 -/E          4 P 
3.1.4. Fizikas un tehnikas vēsture un aktuālās problēmas 2  2 -/I          2 P 
3.1.5. Aero un hidrodinamika 2  2 -/E          2 P 
3.1.6. Eksperimentālo datu statistiskā apstrāde 2  2 -/I          2 P 
3.1.7. Teorētiskā mehānika 2  2 -/E          2 P 
3.1.8. Biofizika 2       2  E/ -    2 P 
3.1.9. Termodinamika 2    2  E/ -       2 P 
3.1.10. Astronomija 1    1  I/ -       1 P 
3.1.11. Elektromagnētisms 3    3  E/ -       3 P 
3.1.12. Atomfizika un kodolfizika 2     2 -/E       2 P 
3.1.13. Sistēmu modelēšana un simulācija 2     2 -/E       2 P 
3.1.14. Cietvielu fizika 2       2  E/ -    2 P 
3.1.15. Optika 1       1  I/ -    1 P 
3.1.16. Kvantu mehānika  2           2 -/I 2 P 
3.2. Fizikas  un informātikas un programmēšanas 

didaktikas kursi 
19 0 0  4 2  7 2  4 0  19  

3.2.1. Pētījumu metodoloģija dabaszinātnēs un izglītībā 2          2  I/ - 2 P 
3.2.2. Eksakto zinātņu mācību priekšmetu didaktika 2    2  E/ -       2 P 
3.2.3. E-studiju didaktika un modernās tehnoloģijas izglītībā 3       3  E/ -    3 P 
3.2.4. Fizikas mācīšanas metodika I,II,III,IV 8    2 2 I/E 2 2 I/E    8 P 
3.2.5. Informātikas mācīšanas metodika 2       2  E/ -    2 P 
3.2.6. Programmēšanas mācīšanas metodika 2          2  E/ - 2 P 
3.3. Studiju darbi un projekti 6 0 2  0 2  0 2  0 0  6  
3.3.1. Studiju darbs (fizikā) 2  2 -/E          2 P 
3.3.2. Studiju projekts (mācību programmatūras izstrāde) 2     2 -/E       2 P 
3.3. Studiju darbs (fizikas mācīšanas metodika) 2        2 -/E    2 P 
  KOPĀ (B daļa "Fizika") 60 6 14  10 8  12 4  4 2  60  
4. Prakse 26 0 0  0 0  0 12  14 0  26  
4.1.  Pedagoģiskā prakse I 12        12 -/E    12 P 
4.2.  Pedagoģiskā prakse II 14          14  E/ - 14  



36 
 

5. Gala/valsts pārbaudījumi 12 0 0  0 0  0 0  0 12  2  
5.1. Kvalifikācijas eksāmens 2           2 -/E 2 P 
5.2. Bakalaura darbs 10           10 -/E 10 P 
  KOPĀ (B daļa) 98 6 14  10 8  12 16  18 14  98  
                   
6. Br īvās izvēles kursi C daļa 6 0 0  2 2  0 2  0 0  6  
                   
  KOPĀ 160 20 20  20 20  20 20  20 20  160  
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4. Studiju kursu un studiju moduļu apraksti 

Skatīt programmas licencēšanas dokumentu kopā (2014) 1.sējumā. 

5. Studiju programmas organizācija. Studiju programmas īstenošanā iesaistīto 
struktūrvienību uzskaitījums, norādot to uzdevumus. Studiju programmas īstenošanā 
nepieciešamā mācību palīgpersonāla raksturojums, norādot tā uzdevumus 

Skatīt studiju virziena raksturojuma 14. un 15. punktus. 

6. Prasības uzsākot studiju programmu 

Vidējā izglītība.  
Personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas pēc 2004. gada: obligāts centralizētais eksāmens 

matemātikā un svešvalodā.  
Personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas pirms 2004.gada, personām ar īpašām 

vajadzībām, ārvalsts personām – obligāta atestāta/ diploma gada atzīme vai centralizētā 
eksāmena vērtējums matemātikā un svešvalodā, papildus atestāta/ diploma gada atzīme vai 
valsts eksāmens/ ieskaite informātikā/ programmēšanā, algebrā (matemātikā), fizikā, dabas 
zinībās.  

Priekšrocības: Latvijas valsts/ reģiona skolēnu zinātnisko konferenču pēdējo triju gadu 1.– 
3.pakāpes/ vietas laureātiem matemātikas, informātikas/ programmēšanas, fizikas jomā, kā arī 
pēdējo triju gadu matemātikas, informātikas/ programmēšanas, fizikas olimpiāžu 1.– 3.pakāpes/ 
vietas laureātiem; papildus līdz 2 punktiem iegūst, ja ir vērtējums centralizētajā eksāmenā fizikā 
vai valsts eksāmenā/ vidusskolas eksāmenā vai ieskaitē informātikā. 

7. Studiju programmas praktiskā īstenošana (izmantotās studiju metodes un formas, 
tālmācības metožu izmantošana) 

Skatīt programmas licencēšanas dokumentu kopā (2014) 1.sējumā. 

8. Vērt ēšanas sistēma (izglītības kritēriji un v ērt ēšanas metodes studiju rezultātu 
sasniegšanai un novērt ēšanai, pārbaudes formas un kārt ība) 

Skatīt programmas licencēšanas dokumentu kopā (2014) 1.sējumā. 

9. Studiju programmas izmaksas 

Skatīt programmas licencēšanas dokumentu kopā (2014) 1.sējumā. 

10. Studiju programmas atbilstība valsts akadēmiskās izglītības standartam vai 
profesijas standartam un valsts profesionālās augstākās izglītības standartam un 
citiem normatīvajiem aktiem augstākajā izglītībā 

Skatīt programmas licencēšanas dokumentu kopā (2014) 1.sējumā. 
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11. Salīdzinājums ar vienu tāda paša līmeņa un tādam pašam studiju virzienam 
atbilstošu Latvijas (ja līdzīga studiju programma Latvij ā tiek īstenota) un vismaz 
divām Eiropas Savienības valsts atzītu augstskolu vai koledžu studiju programmām 

Skatīt programmas licencēšanas dokumentu kopā (2014) 1.sējumā. 

12. Studējošo prakses plānojums un darba devēja nodomu līgumu par studējošo 
prakses nodrošināšanu, norādot prakses vietu skaitu un laikposmu, kad prakse tiks 
nodrošināta 

Studiju programmā paredzētas divas pedagoģiskās prakses: 12 KRP apmērā 3.studiju gada 
pavasarī (6.semestrī) pamatskolā (Pedagoģiskā prakse I) un 14 KRP apmērā 4.studiju gadā 
(7.semestrī) vidusskolā (Pedagoģiskā prakse II). 

Prakses vietas ir reģiona/ Latvijas izglītības iestādes. LiepU DIF ir noslēgusi sadarbības 
līgumus ar vairākām izglītības iestādēm (Liepājas Valsts 1.ģimnāzija, Liepājas A.Puškina 
2.vidusskola, Liepājas 15.vidusskola, Aizputes vidusskola, Grobiņas ģimnāzija, Nīcas 
vidusskola, Priekules vidusskola). Studējošais ir tiesīgs izvēlēties arī citu prakses vietu.  

13. Visu studiju programmas īstenošanā iesaistāmo mācībspēku saraksts. 

Skatīt studiju virziena raksturojuma 11. punktu. 

14. Informācija par studējošiem: 

14.1. Studējošo skaits --; 
14.2. Pirmajā studiju gadā imatrikulēto studējošo skaits 6; 
14.3. Absolventu (ja tādi ir) skaits --. 

15.Studējošo aptaujas un to analīze 

Studentu aptaujā 2014./2015. studiju gadā akadēmiskā bakalaura studiju programmā 
„Matemātika, fizika un datorzinātne” piedalījās divi 1. kursa studenti (studiju ilgums 4 gadi, 
programma tiek realizēta tikai kopš 2014./15.studiju gada).  

Visi studenti ir daļēji apmierināti ar studiju programmu un pilnībā piekrīt, ka studiju 
programma ir konkurētspējīga Latvijā.  

Abi studenti paralēli studijām strādā, un nākotnē plāno strādāt ar apgūstamo specialitāti 
saistītā jomā. 

Studiju laikā viena studenta viedoklis par LiepU kļuvis pozitīvāks, bet otram viedoklis nav 
mainījies. 

17. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 

Studiju programmas studentu anketu apkopojumā un fakultātes studentu kopsapulcē pausti 
studiju programmā veicamie uzlabojumi.  
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18. Secinājumi 

Jāveic mārketinga pasākumi studiju programmas popularizēšanai (piem., visdusskolēnu 
vidū), lai palielinātu reflektantu skaitu. Studiju programma ir konkurētspējīga un aktuāla, bet tā 
kā tā ir jauna, vēl nav guvusi pietiekamu atpazīstamību. 

Jāsadarbojas ar citām augstskolām (piem., Latvijas Universitāti), šo programmu pārveidojot 
par starpaugstskolu studiju programmu, tādējādi paaugstinot studiju kvalitāti un topošo 
speciālistu kvalifikāciju. 

Jāinformē studenti par studiju un prakšu iespējām ERASMUS+ ietvaros. 
Diemžēl vairāki studenti pārtrauca studijas darba dēļ. Jāmeklē risinājumi šai problēmai. 

 

B. Studiju programmas „Fizika” raksturojums 
 
14. Informācija par studējošajiem: 

• studējošo skaits 1; 
• pirmajā studiju gadā imatrikulēto studējošo skaits 0; 
• absolventu (ja tādi ir) skaits 1. 

 
Studentu un absolventu aptaujas nav veiktas. 
 
18. Secinājumi   

 

Vidusskolas absolventu intereses trūkuma par studiju programmu dēļ, pastāv risks, ka 
studiju programmu nevarēs realizēt. Diemžēl risks realizējies un 2015./16. st.g. studiju 
programmā nav neviena studējošā. 

 

C. Studiju programmas „Matemātika” raksturojums 
 

3. Studiju programmas plāns (studiju kursu, studiju modu ļu saraksts, to apjoms 
kredītpunktos, sadalījums pa studiju programmas obligātās, ierobežotās izvēles vai brīvās 
izvēles daļām, norādot to apjomu kredītpunktos, īstenošanas plānojums). 
 
Izmaiņas 2014./15. studiju gadā: 
Kurss “Reālā mainīgā teorija un funkcionālās analīzes elementi” pārcelts no 5. semestra uz 
6.semestri. 
 
14. Informācija par studējošiem: 
 

14.1 studējošo skaits 12; 
14.2. pirmajā studiju gadā imatrikulēto studējošo skaits 3; 
14.3. absolventu (ja tādi ir) skaits 4. 

 
15.Studējošo aptaujas un to analīze 
 
Studentu aptaujā 2014./2015. studiju gadā akadēmiskā bakalaura studiju programmā 
„Matemātika” piedalījās 2. un 3. kursa studenti, kopā 6 studenti (studiju ilgums 3 gadi).  
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Puse studējošo ir daļēji apmierināti ar studiju programmu, trešā daļa - daļēji neapmierināti, bet 
17% nav apmierināti. Tikai 33% studentu daļēji piekrīt uzskatam, ka studiju programma ir 
konkurētspējīga Latvijā.  
Neviens students neplāno studēt vai doties apmaiņas programmā uz ārzemēm. Par iemeslu tam 
tiek minētas nepietiekamas valodu zināšanas un ģimenes apstākļi.  
67% no studentiem paralēli studijām strādā, tikai 17% no tiem – ar studijām saistītā jomā. 
Studiju laikā 17% studentu viedoklis par LiepU kļuvis pozitīvāks, trešdaļai viedoklis nav 
mainījies un tikpat daudz studentiem, diemžēl, viedoklis par LiepU studiju laikā kļuvis 
negatīvāks. 
 
16. Absolventu (ja tādi ir) aptaujas un to analīze 
 
Anketu aizpildīja 2 absolventi. Abi absolventi studēja par valsts budžeta līdzekļiem, un abi arī 
strādā. Darbs nav tieši saistīts ar matemātiku. Pēc absolventu uzskatiem, lai pildītu darba 
pienākumus, zināšanas, ko viņi ieguva LiepU, noder daļēji, Abi absolventi nav gatavi ieteikt šo 
programmu citiem studentiem, taču nemin iemeslus, kāpēc. 
 
17. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 
 
Studiju programmas studentu anketu apkopojumā un fakultātes studentu kopsapulcē pausti 
studiju programmā veicamie uzlabojumi.  
 
18. Secinājumi 
 
Jāuzlabo studiju procesa kvalitāte, pārskatot un pilnveidojot mācību priekšmetu lekciju saturu 
un piesaistot jaunus augsta līmeņa speciālistus. 
Jāpieaicina vairāk nozares pārstāvjus un rīkot vieslekciju vizītes.  
Jāinformē studenti par studiju un prakšu iespējām ERASMUS+ ietvaros. 
Vairāk jāpievērš uzmanība absolventu nākotnes darba iespējām, sniedzot informāciju par 
karjeras iespējām atbilstoši specialitātei.  
Jādomā par maģistra studiju programmas izveidi, lai radītu iespēju akadēmiskās programmas 
absolventiem turpināt izglītību, tādējādi ceļot viņu kvalifikāciju un konkurētspēju.  
 

 
 
 

III.  Secinājumi (par studiju virziena att īstības plāniem) 
 

1. Dabas un inženierzinātņu fakultātei ir nepieciešamie resursi virziena “Fizika, 
materiālzinātne, matemātika un statistika” studiju programmas realizācijai – gan 
intelektuālais potenciāls (kvalificēti docētāji), gan materiālie resursi (laboratorijas darbu 
veikšanai nepieciešamais aprīkojums, datori, interaktīvās tāfeles, pietiekošs grāmatu 
piedāvājums bibliotēkā). Taču akadēmiskās eksaktā virziena studiju programmas nav (un 
nevar būt) masveidā pieprasītas, turklāt Latvijā augstā līmenī matemātikas vai fizikas 
bakalaura grādu ir iespējams iegūt Latvijas Universitātē. Tāpēc akadēmiskās programmas 
“Fizika” un “Matemātika” nav konkurētspējīgas. To vietā jādomā par profesionālo studiju 
programmu un specializētu maģistra studiju programmu izveidi un realizāciju, kā arī par 
sadarbību ar citām augstskolām kopīgu studiju programmu izveidē un realizācijā.  
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2. Veiksmīgi uzsākta profesionālā bakalaura “Matemātika, fizika un datorzinātnes” studiju 
programmas realizācija. 

3. Jāturpina izstrādāt starpaugstskolu maģistra studiju programmu „Industriālā matemātika”. 
Plānotais nav izpildīts. 

4. Jāturpina sarunas ar Latvijas Universitāti par studiju programma „Matemātika” attīstību. 
5. Ir noslēgts sadarbības līgums ar Liepājas domi par vieslektoru piesaisti, kas nodrošina 
ārzemju un Latvijas vieslektoru līdzdalību studiju programmās. Plānotais izpildīts. 

6. Jāturpina darbs pie pamatdarbā strādājošo docētāju skaita ar doktora grādu palielināšanas. 
Nepieciešamas ieplānot finanses jaunu un esošu studiju programmu kvalitatīvai realizācijai, 
tai skaitā, nepieciešams atbalsts pamatdarbā strādājošiem docētājiem. Plānotais izpildīts 
daļēji. 

7. Studenti, mācībspēki un darbinieki ir aktīvi darbojušies sabiedrisko attiecību un mārketinga 
aktivitātēs. Organizētas gan olimpiādes, gan nodarbības, gan dažādi pasākumi u.c. 
aktivitātes. Taču nepieciešams veikt vēl lielāku virziena studiju programmu popularizēšanu 
un atpazīstamību vidusskolas absolventu vidū. 

8. Jāturpina darbs pie ārvalstu studentu piesaistes iesaistot jau LiepU studējošos. Plānotais nav 
izpildīts. 

9. Nav pilnveidots studiju procesa materiāli tehniskai nodrošinājumu. Ir nepieciešams turpināt 
prototipēšanas laboratorijas iekārtošanu, atjaunot datortehniku, nomainīt mēbeles (galdus un 
krēslus) auditorijās, kā arī veikt remontu telpās Valdemāra ielā 4. Plānotais nav izpildīts. 
 


