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1. Studiju virziena attīstības stratēģija, kopīgie mērķi un to saistība 

ar augstskolas kopējo stratēģiju 
 

Latvijas izglītības sistēmas attīstības būtisks mērķis ir spēt mainīt skolotāja darba 

raksturu. Skolotāju sagatavotība mācīt vairāk nekā vienu priekšmetu ir veids, kā 

risināt izglītībā sensitīvus jautājumus, piemēram, depopulācija, mazo skolu slēgšana, 

skolotāju sastāva novecošana
1
. Esošo pieeju mācīt priekšmetus savstarpēji nošķirti, 

liekot uzsvaru uz teorētiskajām zināšanām, svarīgi ir mainīt uz holistisku pieeju 

izglītībā, kurā par nosacījumu kļūst zināšanu apguves konteksts. Skolotājam no 

priekšmeta pasniedzēja ir jāpārtop par daudzpusīgu, talantīgu personību, kas spēj 

iedvesmot audzēkņus, spēj saistīt dažādas jomas, sadarboties, sniegt padomus un 

organizēt. Skolotāju, izglītības vadītāju un izglītības zinātnes un pedagoģijas 

speciālistu sagatavošana ir nozīmīgs faktors sociālo un ekonomisko jautājumu 

veiksmīgai risināšanai.  

LiepU studiju virzienā „Izglītība, pedagoģija un sports” ir nodrošināta pilna cikla 

studijas ( bakalaura, maģistra un doktorantūras studijas), kas sniedz iespēju veidot un 

attīstīt un īstenot kvalitatīvu, pēctecīgu skolotāju un izglītības darbinieku 

sagatavošanas sistēmu, pētniecības un zinātnes attīstību. Tās realizāciju nodrošina 

konstruktīva sadarbība ar Izglītības zinātņu institūtu un starpfakultāšu kopēja darbība. 

Studiju virziena attīstībā un realizācijā respektēti LiepU mērķi – daudzveidīgas 

pētniecības, studiju un inovatīvo darbību izmantošana, kas nodrošina starptautiski 

atzītu augstāko izglītību, attīstītu zinātni un pētījumus izglītības zinātnē un 

pakalpojumos. 

Studiju virziens „Izglītība, pedagoģija, sports” akreditēts līdz 2019. gada 25. 

jūnijam.   

Studiju virziena raksturojums par 2014./2015.studiju gadu izstrādāts pamatojoties uz: 

 LiepU attīstības stratēģiju; 

 Pedagoģijas un sociālā darba fakultātes pašnovērtējuma ziņojumu par 

2014./2015.studiju gadu (apstiprināts Studiju padomes sēdē 2015. gada 12. 

oktobrī); 

 Augstākās izglītības profesionālo bakalaura studiju programmu „Skolotājs” 

(Pirmsskolas izglītības skolotājs, Pamatizglītības skolotājs, Speciālās 

izglītības skolotājs bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem, Mūzikas 

skolotājs, Sporta un deju skolotājs, Vēstures un sociālo zinību skolotājs) un 

„Logopēdija”, augstākās profesionālās izglītības maģistra programmu 

„Vispārējās izglītības skolotājs” (Pedagoģijas un sociālo zinātņu joma, 

Humanitāro zinātņu joma, Mākslas zinātņu joma, Matemātikas, informātikas, 

fizikas un dabaszinātņu joma) un „Karjeras konsultants”, augstākās izglītības 

akadēmiskās maģistra studiju programmas „Izglītības zinātņu maģistrs 

                                                           
1
Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam. LR Saeima. http://baltadaba.lv/wp-

content/uploads/2013/04/latvija2030_lv.pdf  
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pedagoģijā”, kā arī doktora studiju programmas „Pedagoģija” 

pašnovērtējumos iekļautajiem materiāliem. 

1.tabula 

 

Docētāju īpatsvars studiju virzienā „Izglītība, pedagoģija, sports” 

 esošajās programmās  

Studiju programma Docētāju 

skaits 

Ievēlētie docētāji (no 

tiem ar Dr.grādu) 

Pieaicinātie docētāji 

(no tiem ar Dr.grādu) 

PBSP „Skolotājs” 81 38, no tiem ar doktora 

grādu - 22 

43, no tiem ar doktora 

grādu -3 

PBSP „Logopēds”  40 20, no tiem ar doktora 

grādu – 12                      

20 no tiem ar doktora 

grādu -4 

PMSP „Karjeras 

konsultants”  

15 11, no tiem ar doktora 

grādu - 8 

4, no tiem ar doktora 

grādu -1 

PMSP „Vispārējās 

izglītības skolotājs” 

(Pedagoģijas un sociālo 

zinātņu joma) 

A+B bloks 

visiem  – 14 
 

Joma – 23 

A+B bloks visiem – 8, 

no tiem ar doktora 
grādu – 7  

Joma – 9, no tiem ar 

doktora grādu – 6    

A+B bloks visiem – 6, 

no tiem ar doktora 
grādu – 2 

Joma – 14, no tiem ar 

doktora grādu – 0   

PMSP „Vispārējās 

izglītības skolotājs” 

(Humanitāro zinātņu 

joma) 

26 15, no tiem ar doktora 

grādu - 11 

11, no tiem ar doktora 

grādu - 1 

PMSP „Vispārējās 

izglītības skolotājs” 

(Mākslas zinātņu joma) 

12 8, no tiem ar doktora 

grādu - 1 

4, no tiem ar doktora 

grādu - 0 

PMSP „Vispārējās 

izglītības skolotājs” 

(Fizikas, matemātikas, 

informātikas, bioloģijas 

un dabaszinātņu joma) 

11 5, no tiem ar doktora 

grādu – 4    

6, no tiem ar doktora 

grādu – 1    

AMSP „Izglītības zinātņu 

maģistrs pedagoģijā” 

 

19 16, no tiem ar doktora 

grādu - 15 

3, no tiem ar doktora 

grādu - 1 

 

 

2. Studiju virziena un studiju programmu perspektīvais novērtējums 

no Latvijas Republikas interešu viedokļa 
 

Studiju virziena absolventu iespējas darba tirgū nosaka izglītības iestāžu 

pieprasījums pēc skolotājiem dažādos izglītības līmeņos. Kā liecina darba tirgus 

izpētes dati, kas atrodami Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapā 

(http://idtps.esynergy.lv/top/setting), tad pamatizglītības pedagogi ir starp visvairāk 

pieprasītajām profesijām, kurai prognozē nelielu pieprasījuma pieaugumu 

turpmākajos gados. Ekonomikas ministrijas sagatavotais Informatīvais ziņojums par 

darba tirgus vidējām un ilgtermiņa prognozēm (2014), liecina, ka formālā mācību 

procesā iesaistīto īpatsvars turpmākajos gados varētu palielināties 2,4% (2013.gadā) 

līdz aptuveni 7% 2020.gadā.  

http://idtps.esynergy.lv/top/setting
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Arī skolotāju sastāva novecošanās ļauj prognozēt jaunu skolotāju pieprasījumu. 

Kā liecina IZM statistikas dati 54% skolotāju ir vecāki par 55 gadiem. Vecumā no 25-

34 gadiem Latvijas skolās strādā tikai 13% pedagogu. Latvijas Izglītības un zinātnes 

darbinieku arodbiedrība (LIZDA) norādījusi, ka joprojām ir skolas, kurās trūkst 

konkrētu mācību priekšmetu skolotāji skolotāji. 

Atsaucoties uz IZM aktualitātēm (informatīvais seminārs 20.11.2015) pedagogu 

sagatavošanā, īpaši akcentēta ir bilingvālās un speciālās izglītības iestrādes visās 

skolotāju sagatavošanas programmās. Tiek norādīta nepieciešamība sagatavot 

vēstures un sociālo zinību skolotājus visās klašu grupās (1.-12.klase), kā arī norādīta 

nepieciešamība pēc konkrētas specializācijas – skolotājiem, kas strādā ar 

vājdzirdīgiem un vājredzīgiem bērniem. Kā prioritārās PSDF īstenotās skolotāju 

sagatavošanas kvalifikācijas tiek atzītas pirmsskolas izglītības skolotājs, 

pamatizglītības skolotājs, vēstures un sociālo zinību skolotājs. Par aktuālu tiek atzīta 

arī logopēdijas joma. Tādējādi tiek ieskicēti jauni PBSP „Skolotājs” un PMSP 

„Vispārējās izglītības skolotājs” attīstības virzieni.  

Tomēr objektīvā realitāte norāda uz to, ka akadēmiskā studiju programma 

Izglītības zinātņu maģistrs pedagoģijā nenodrošina profesionāļiem jaunas papildus 

darba iespējas, bet tas ir tikai fundamentāls ieguldījums viņu personīgajā 

intelektuālajā un pētnieciskā darba izaugsmē. Tādējādi analizējot šīs studiju 

programmas atbilstību darba tirgum, ir jāsecina, ka ir nepieciešama programmas 

transformācija vai slēgšana atbilstoši ekonomiskās un izglītojošās jomas realitātei 

Latvijā.  

Bakalaura līmeņa absolventiem ir iespēja turpināt izglītību maģistra līmeņa studiju 

programmās, iegūstot vidējās izglītības skolotāja kvalifikāciju pamatizglītības mācību 

priekšmetos, kas izvēlēti bakalaura līmenī, vai izvēloties apgūt vēl papildus 

kvalifikācijas atbilstošajā izglītības jomā.  

  

 

3. Studiju virziena attīstības plāns (2012-2016) 
 

Studiju virziena attīstība notiek saskaņā ar izstrādāto plānojumu 2014.-2016. 

studiju gadam saistībā ar Pedagoģijas un sociālā darba fakultātes stratēģiju, kā arī 

pamatojoties uz studentu un absolventu aptauju, un ikgadējo pašnovērtējuma 

ziņojumu analīzi. 

Papildus plānotajam ir izstrādāta un  licencēta profesionālā bakalaura pilna 

laika tālmācības studiju programma „Sākumskolas un pamatizglītības mācību 

priekšmetu skolotājs”, kas izveidota un tiks realizēta sadarbībā ar RPIVu kā kopīga 

starpaugstskolu studiju programma. 
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2.tabula 

 

Studiju virziena attīstības plāns (2012-2016) 

 
Uzdevumi Priekšlikumi attīstības noteikto  

uzdevumu kvalitātes 

pilnveidošanai 

Izpildes 

termiņš 

Atbildīgais par 

izpildi 

Izpildes apliecinājums  Rezultāts  
Izpildes 

apliecinājumu un 

rezultātus skatīt A. 

pielikumā 

Studiju programmu 

pilnveide, 

papildinot 

iegūstamo 

kvalifikāciju 

spektru 

Dabas zinātņu jomas 

specializāciju paplašināšana 

(matemātika, fizika, 

informātika, ģeogrāfija, ķīmija 

u.c.) bakalaura studiju 

programmā „Skolotājs”. 

2014. Studiju 

prodekāne, 

studiju 

programmas 

direktore 

Akceptētas būtiskās 

izmaiņas studiju 

virzienā  

Studentu 

uzņemšana 

. 

 

Papildināt profesionālās 

maģistra programmas „Karjeras 

konsultants” piedāvātās 

kvalifikācijas ar „karjeras 

konsultants skolotājs mentors” 

kvalifikācijām.  

2014. Studiju 

prodekāne, 

studiju 

programmas 

direktore 

Akceptētas būtiskās 

izmaiņas studiju 

virzienā 

studentu 

uzņemšana 

Meklēt risinājuma iespējas 1–

1,5 gadus ilga studiju virziena 

izveidei, lai pretendents varētu 

iegūt skolotāja kvalifikāciju 

konkrētā mācību priekšmeta 

didaktikā, atkārtoti neaizstāvot 

izglītības zinātņu maģistra 

grādu. 

2014-

2016 

Studiju 

prodekāne, 

studiju 

programmas 

direktore 

Akceptētas būtiskās 

izmaiņas studiju 

virzienā vai jaunas 

studiju programmas 

izveide 

studentu 

uzņemšana 

Papildināt profesionālo maģistra 

studiju  programmu „Vispārējās 

izglītības skolotājs ”ar 

ģeogrāfijas skolotāja 

kvalifikāciju. 

2014. Studiju 

prodekāne, 

studiju 

programmas 

direktore 

Akceptētas būtiskās 

izmaiņas studiju 

virzienā 

studentu 

uzņemšana 

Studiju procesa 

kvalitātes pilnveide  

Pētniecisko darbu (bakalaura un 

maģistra darbu) izstrādes tēmas 

izvēle un izstrādes uzsākšana 

pirmajā studiju gadā. 

 

2014. Programmas 

direktori, 

jomu un 

apakšvirzienu 

vadītāji 

Bakalaura studiju 

programmās studiju 

kursā „Ievads 

studijās” iekļauta 

pētniecisko interešu 

izzināšana un 

atbilstošas 

bibliogrāfijas izpēte. 

Profesionālā maģistra 

programmā maģistra 

darbu tēmas izvēle un 

noteikšana pēc 

studiju uzsākšanas 

1.kursā 

Pētniecisko darba 

tematu 

noteikšana un 

sadarbības 

uzsākšana ar 

zinātniskā darba 

vadītāju 1.kursā.  

 

 

 

Kvalifikācijas eksāmenu formas 

un satura pilnveide. 

2014-

2016 

Programmas 

direktori, 

Aktualizēt KE 

organizācijas un 

Aktualizēti KE 

jautājumi un 
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apakšvirzienu 

vadītāji 

satura aspektus 

atbilstoši aktuālajām 

tendencēm  izglītībā 

 

optimizēta to 

norise 

Reģiona, Latvijas un 

starptautiskā mērogā nozīmīgas 

akadēmiskās vides 

pilnveidošana. 

2014-

2016 

Doktora 

studiju 

programmas 

direktore 

Izglītības zinātņu 

institūta zinātniskās 

konferences 

Referāti, 

publikācijas 

Iekšējās komunikācijas un 

informācijas aprites sistēmas 

pilnveide, nodrošinot gan tiešu, 

gan netiešu komunikāciju ar 

studiju programmas 

doktorantiem, mācībspēkiem un 

personālu. 

2014-

2016 

Doktora 

studiju 

programmas 

direktore 

Komunikācijas 

pilnveide 

Portfolio, 

pārskati, 

e-saziņa 

Studiju programmas doktorantu 

un docētāju iesaistīšanās 

mobilitātes programmās un 

starptautiskajos projektos. 

2014-

2016 

Doktora 

studiju 

programmas 

direktore 

Veikti pētījumi 

projektu ietvaros. 

ERASMUS vizītes 

Projekti, 

lekcijas 

Studiju procesa tehniskais un 

metodiskais nodrošinājums 

2014-

2016 

Programmas 

direktori, 

jomu un 

apakšvirzienu 

vadītāji 

E-studiju materiālu 

izstrāde un pilnveide 

E-studiju 

materiāli 

Studentu zinātniskā 

darba sasaiste ar 

mācībspēku 

zinātnisko darbību 

Inovatīvu tēmu un praktiski 

izmantojamu rezultātu 

aktualizēšana saistībā ar 

mācībspēku zinātnisko darbību, 

to atspoguļojums bakalaura un 

maģistra darbos 

2014-

2016 

Programmas 

direktori, jomu 

un 

apakšvirzienu 

vadītāji 

Apzināta aktuālo un 

inovatīvo 

problemātika un tās 

sasaiste ar 

mācībspēku 

zinātniski pētniecisko 

darbību 

Izstrādāti 

maģistra darbi 

atbilstoši 

aktuālajām 

tendencēm; 

referāti un 

publikācijas 

Studiju virzienā 

iesaistīto docētāju 

zinātniski 

pētnieciskās 

darbības 

aktivizēšana, 

zinātniskās darbības 

atpazīstamības 

veicināšana. 

Līdzdalība konferencēs, 

publikāciju izstāde, zinātniski 

pētnieciskās darbības attīstība 

studiju procesa un studiju 

procesā iesaistīto docētāju 

kvalifikācijas pilnveidei  

2014-

2016 

Dekāne, 

zinātniski 

pētniecisko 

jomu vadītāji, 

doktora 

studiju 

programmas 

direktore 

Dalība konferencēs, 

publicēšanās iespēju 

izzināšana, sadarbība 

kopīgu publikāciju 

izstrādē  

Pētniecisko rezultātu 

publiskošana 

starptautiskos 

izdevumos un 

monogrāfijās, dalība 

nozaru un 

starpnozaru valsts un 

starptautiskas 

nozīmes zinātniskajās 

konferencēs. 

Publikācijas, 

referāti 

Studiju virziena 

popularizēšana un 

mērķtiecīga 

reflektantu piesaiste 

Iesaistīt potenciālos reflektantus 

studentu zinātniskajos lasījumos 

pedagoģijas bakalaura un 

maģistra līmeņa studijās, 

popularizējot studentu veikto 

pētījumu rezultātus un motivējot 

turpmākajām studijām 

2014-

2016 

Programmas 

direktori, jomu 

un 

apakšvirzienu 

vadītāji 

Studentu zinātnisko 

pētījumu 

popularizēšana, 

organizējot 

zinātnisko darbu 

lasījumus un 

pieaicinot topošos 

reflektantus 

studentu 

uzņemšana 
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Materiāli tehniskās 

bāzes 

nodrošinājums 

Kreativitātes centra izveide, 

datoru iegāde, dušas telpas, 

mūzikas instrumenti u.c. 

2014-

2016 

Dekāne Iespēju robežās 

modernizēt studiju 

kursu specifikai 

atbilstošu studiju 

telpu  izveidi 

Izveidots 

Kreativitātes 

centrs, 

izremontētas 

dušas telpas, 

papildināta 

materiāli tehniskā 

bāze 

 

 

 

 

A. pielikums  

 

Attīstības plāna izpildes apliecinājums par 2014.- 2015.studiju gadu  
 

 

1. Studiju programmu pilnveide, papildinot iegūstamo kvalifikāciju spektru, ir 

īstenojusies ar  kopīgu ar RPIVA profesionālās bakalaura  pilna laika  tālmācības 

studiju programmas „ Sākumskolas un pamatizglītības mācību priekšmetu skolotājs” 

izveidi. Latvijā tā ir pirmā šāda veida inovatīva skolotāju sagatavošanas programma. 

2. Atbilstoši plānotajam uzsākta bakalaura un maģistra darbu izstrādes tēmu izvēle 

un izstrādes sākšana pirmajā studiju gadā. Īpaši tas tiek akcentēts maģistra līmeņa 

studijās. Ir precizēti darba izstrādes nosacījumi, literatūras avotu noformējuma 

prasības. Arī pētnieciskās prakses uzdevumi ir saistīti ar maģistra darba izstrādi 

(„Karjeras konsultants”, „Vispārējās izglītības skolotājs”). Daļēji īstenojās studentu 

zinātniskā darba sasaiste ar mācībspēku zinātnisko darbību. Inovatīvu tēmu un 

praktiski izmantojamu rezultātu aktualizēšana saistībā ar mācībspēku zinātnisko 

darbību vairāk tiek īstenota maģistra darbos.  

Piemēram, 
 Bunkus. A. (2014).  Vecāku līdzdalība pusaudžu karjeras lēmumu pieņemšanā.  –  

Zin. vad. I. Miķelsone. 

 Malovka, E. (2014). Pašvaldības atbalsts karjeras izglītībai Aizputes novada 

vispārizglītojošo skolu jauniešiem.- Zin. vad. A.Samuseviča. 

 Jostiņa, I. (2014). Pedagoga profesionālā karjera izglītības iestādē. – Zin. vad. 

L.Pavītola.   

Aktuālākie maģistrantu pētījumi tiek publicēti studentu zinātnisko rakstu krājumos. 

Taču šos sasniegumus nevar uzskatīt par pietiekošiem, tāpēc būtu jāpalielina gan 

docētāju un studentu kopīgie pētījumi, gan  maģistra darbu pētniecisko rezultātu 

publicitāte.   

3. Ir pieaugusi docētāju līdzdalība nozīmīgās un atzītās starptautiskās un vietējās 

konferencēs, projektos, tādējādi apliecinot docētāju kvalifikācijas pilnveidi (dati 

atspoguļoti PSDF pašnovērtējuma ziņojumā). Taču kopumā profesionālā pilnveide 

nav pietiekoša, to būtiski ir jāuzlabo. 

4. Pilnveidots integrētais kvalifikācijas eksāmens bakalaura līmeņa studiju 

programmā „Skolotājs”, kurā studenti daudzpusīgi atklāj un demonstrē savas 

zināšanas, spējas un kompetences atklājot zināšanu praktisko  pielietojamību. Par 

sekmīgu šī integrētā eksāmena ieviešanu liecina Valsts gala pārbaudījumu komisijas 
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priekšsēdētāju izvērtējumi. Piemēram, tiek norādīts, ka vēstures un sociālo zinību 

skolotāji ir pārliecinoši savā izpratnē par vēstures priekšmeta izpratni un mācību 

metodiku pamatizglītības posmā, sociālo zinību mācību priekšmetu saturā, kā arī 

ekonomikā, kulturoloģijā, politikas un tiesību, filozofijas mācību priekšmetu saturā 

vidējā izglītības posmā. 

5. Izveides procesā ir Kreativitātes centrs (438.auditorijā), iespēju robežās 

pilnveidots tā materiāli tehniskais nodrošinājums (iegādāts „gaismas galds”). 

Materiāli tehniskais nodrošinājums ir papildināts studiju programmai „Logopēdija” 

iegādājoties plakātus „Balsene”, „Binaurālā dzirde”, mulāžas „Deguna blakus dobums 

segetālā plaknē”. Ir iegādāts sporta inventārs un  noskaņotas 10 klavieres. 

6. Studiju virziena realizācijai tiek pieaicināti profesionāļi savā specialitātē, 

galvenokārt tajos studiju kursos, kas saitīti ar mācību priekšmetu metodikām, 

praksēm, specifiskiem nozares kursiem. Īpaši tas attiecināms uz PBSP „Skolotājs”  un 

PMSP „Vispārējās izglītības skolotājs”, tādējādi šo docētāju maiņa par labu 

pamatdarbā strādājošajiem nav iespējama. 

7. 2015./2016.studiju gadā būtu jāuzsāk darba tirgus izpēte Kurzemes reģionā, 

apzinot skolotāju profesijas vakances un iespējamās prognozes. Tas ļautu plānot 

skolotāju pārkvalifikāciju. Piemēram, IZM ieteikums ir sniegt skolotājiem iespēju  

pārkvalificēties par „sociālo darbinieku”, kā arī apgūt papildus citu skolotāja 

kvalifikāciju atbilstoši reālajam pieprasījumam. Būtiski ir izzināt „sporta un deju 

skolotāja” un „ mūzikas skolotāja” reālo pieprasījumu Kurzemes reģionā.  

 

4. Studiju virziena un studiju programmu atbilstība darba tirgus 

pieprasījumam – darba un izglītības tirgus novērtējuma rezultāti par 

darba vietu pieejamību studiju programmu absolventiem, darba 

devēju aptaujas rezultāti 
 

Izglītības eksperti
2
 akcentē  šādu pedagogu nepieciešamību: pamatizglītības 

skolotāji, pirmsskolas pedagogi (tiek atzīts, ka tos būtu nepieciešams sagatavot divas 

reizes vairāk), vidējās izglītības pedagogi, mūzikas skolotāji (tiek minēta 

nepieciešamība pēc 1000 mūzikas skolotājiem), pamatizglītības skolotāji. 

Darba devēju atsauksmes liecina par studiju virziena absolventu pieprasījumu 

Liepājas pilsētā un Kurzemes reģionā gan pašvaldību, gan privātajās izglītības un 

rehabilitācijas iestādēs. Īpaši pieprasīti ir apakšvirziena Pirmsskolas izglītības 

skolotājs absolventi. Darba devējiem ir iespējas novērot un novērtēt studentu 

profesionālo kompetenci un programmas resursu atbilstību izvirzītajiem mērķiem 

prakšu laikā
3
,
4
. Atzinīgi tiek vērtēta studentu teorētiskā un metodiskā sagatavotība 

(par to liecina prakses vērtējumi: 8 līdz 10 baļļu amplitūdā). Praktikanti tiek raksturoti 

kā radoši, ieinteresēti, zinoši mācību priekšmeta metodikā un bērnu vecumposmu 

īpatnību pārzināšanā. Praktikanti prot plānot un organizēt mācību un audzināšanas 

darbu.  

                                                           
2 Latvijas Skolotāju savienība, Pirmsskolas skolotāju apvienība. 
3
KVS procedūra Studenta prakses vietas izvērtējums (S-4-3). 

4 KVS procedūra Prakses novērtējums (S-4-2). 
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Lietišķa sadarbība ir izveidojusies ar potenciālajiem darba devējiem
5
, kuri 

iesaistās Valsts pārbaudījumu komisijas darbā
6
 un sniedz atgriezenisko saikni par 

studiju programmas resursu iespējām un kvalitāti. Tiek norādīts, ka topošie skolotāju  

zināšanas, prasmes un kompetences ir pietiekamas, lai iekļautos darba tirgū. Viņi  prot 

saistīt un saskatīt teorijas un prakses vienotību, izmantot dažādas darba metodes. 

Darba devēji norāda arī uz problēmām topošo skolotāju profesionālās 

kompetences attīstībā. Piemēram: 

 virzienā „pirmsskolas izglītības skolotājs” studentiem vairāk būtu jāpārdomā 

prasme analizēt savu prakses pieredzi un saskatīt lietu kopsakarības, 

  virziena „speciālās skolas skolotājs darbā ar bērniem ar garīgās attīstības 

traucējumiem” ieteikts pilnveidot prasmes pārliecinošāk izteikties un 

argumentēt savu viedokli, 

 virziena „vēstures un sociālo zinību skolotājs” studentiem vēlams papildināt 

savas prasmes un kompetences mācību procesa organizēšanā un vadīšanā, 

veidojot jēgpilnu mācību satura realizāciju. Tiek atzīmēts, ka studenti pārsvarā 

izmanto tradicionālās darba metodes un formas, tāpēc vairāk vēlama 

uzdrīkstēšanās, lai mācību procesu padarītu skolēniem saistošāku, 

 virziena „speciālās skolas skolotājs darbā ar bērniem ar garīgās attīstības 

traucējumiem” programmā iekļaut arī pamatizglītības programmu metodiku 

jautājumus. 

Lai veiksmīgāk iekļautos darba tirgū studentiem  jāuzlabo pētnieciskā darba 

prasmes, meklēt vairāk jaunas, inovatīvas, radošas pieejas mācību procesā un 

piesaistīt studentus vairāk reālajai skolai. 

Būtiski, ka darba devēji atzīst nepieciešamība skaitliski vairāk sagatavot sporta 

un deju skolotājus, jo šo speciālistu novecošanās, rada šo skolotāju trūkumu darba 

tirgū. 

Kopumā studiju virziena absolventu ir  apmierināti ar izvēlēto studiju virzienu un 

programmu. 

Neskatoties uz to, ka absolventi ir apmierināti ar iegūtajām zināšanām, ir sniegti 

arī  ieteikumi studiju virziena un programmu saturiskai un organizatoriskai pilnveidei. 

 

3.tabula 

Absolventu ieteikumi studiju virziena pilnveidei 

Pirmsskolas 

izglītības 

skolotājs 

 Teorētiskās studijas apvienot ar praksi (vienlaicīgi). 

 Dažiem pasniedzējām pilnveidot savas zināšanas par 

jaunumiem pedagoģijā, jo pirmsskolas izglītībā ir 

mainījušās darbības formas un metodes.. 

 Studiju procesā vairāk nostiprināt praktiskās iemaņas, 

organizēt praktiskās nodarbības pirmsskolas izglītības 

iestādēs Liepājā (pēc iespējas vairāk). 

 Rīkot dažādus pasākumus pirmsskolas vecuma 

bērniem, gatavot materiālus vecāku sapulcēm un 

                                                           
5Liepājas pilsētas un rajona Izglītības pārvaldēm, Liepājas sporta pārvaldi. 
6 Liepājas Izglītības pārvaldes ..A.Ķestere, Liepājas …K.Niedre, 6.vidusskolas skolotāja I.Hmieļevska, 10.vsk. D.Bergholce u.c. 
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izspēlēt tās gan ar grupas biedriem, gan pasniedzēju 

iesaistīšanos.  

 Plānot un organizēt pasākumus, ko varētu demonstrēt 

vairākās pirmsskolas izglītības iestādēs Liepājā, pēc 

tam tos analizējot. 

Pamatizglītības 

skolotājs 

 Šo programmu ieteiktu citiem studentiem, kuri jau 

strādā šajā jomā paralēli mācībām. 

  Daudzi pasniedzēji tikai pārbauda mūsu - studentu 

zināšanas par kādu no priekšmetiem (matemātika, 

latviešu valoda), bet „kā iemācīt bērniem šos vai citus 

priekšmetus neparāda”. 

 Praksi realizēt uz vietas Liepājā, kopā ar pasniedzēju, 

kurš docē noteiktu priekšmetu, nevis tik lielu stundu 

apjomu uzticēt vienam pašam studentam un prakses 

konsultantam skolā. „Ir, protams, godīgi (studenti), 

kuri iet praksi un pilda visus nosacījumus, bet citi 

vienkārši atraksta papīrus un galā saņem to pašu 

dokumentu”. 

 Studiju procesā pietrūka uzsvara uz mācību 

priekšmetu didaktiku. Pasniedzēji mēģināja mums 

iedot visu, ko varēja, bet pietrūka praktisku nodarbību/ 

metodikas praktiskas apgūšanas. 

 Vairāk domāt pie teorētiskās daļas dažādošanas, 

modernizēšanas, gados jaunu mācībspēku piesaistes, 

ārzemju pieredzes apguves. Pozitīvi vērtējama 

praktiskā daļa, jo tieši pateicoties daudzajām 

praksēm, ir drošība un pārliecība darbā. Taču daudzās 

situācijās izjūtams teorētisko zināšanu trūkums. 

 Ir laba teorētiskā sagatavošana. Kā daudzi teica, ir 

mācītas gan noderīgas lietas, gan nevajadzīgas, bet 

zināšanas nekad nevar būt liekas. Tomēr studiju laikā 

pietrūka praktiskas darbības, vajadzētu būt vairāk 

prakses. Praksē studentiem ir lielāka iespēja iepazīties 

ar nākotnes profesiju, darbu. 

 Vairāk nodrošināt tikšanos ar profesijas pārstāvjiem.  

 Nezinu kā tagad, bet, kad studēju, pirmajā kursā 

mācīja, kā pareizi noformēt bakalaura darbu un tā 

prezentāciju. Man šķiet, diezgan grūti to visu 

atcerēties līdz pat 4.kursam. 

  Dažiem pasniedzējiem neadekvāta vērtēšanas 

sistēma. „Semestra beigās par tavu gala darbu ļāva 

izteikt vērtējumus kursabiedriem, kuri tika uzklausīti, 

aprēķināts vidējais vērtējums un izlikts par 

SEMESTRI. Protams, ka tā ir interesanta vērtēšanas 

sistēma, bet ne Universitātē, kad vēl arī ir jūtama 

konkurence par stipendiju kursabiedru vidē”.  

Vēstures un sociālo 

zinību skolotājs 

 uzlabot lekciju plānošanas procesu, neplānot dienā 

visas lekcijas pie viena pasniedzēja. 

 sniegt praktiskus piemērus skolas problēmu 

risināšanā. 
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Vispārējās izglītības 

skolotājs 

 Vairāk praktisku piemēru, kas atainotu reālo situāciju 

noteiktajā profesijā. Ar teoriju vien nepietiek! 

 Pievērst lielāku uzmanību stundu plānu sagatavošanai 

un skolēnu mācību procesa organizēšanai! 

 Maģistru studiju programmā bija ļoti daudz virzieni 

un studenti ar individuālām programmām. 

 Bieži bija nesaprašanās un kļūdas interneta lekciju 

grafikos gan studentiem, gan pasniedzējiem! Dažkārt 

bija ļoti liels haoss no universitātes organizācijas! 

Uzskatu, ka nevar vienā programmā apvienot tik 

daudz dažādas specialitātes, studentus ar un bez 

pedagoģiskās izglītības!  

Izglītības zinātņu 

maģistrs pedagoģijā  

 vairāk radošuma un aktualitāšu. 

 nav zināšanu par medicīnas jautājumiem, metodikām, 

darba formām. 

 

Tādējādi ieteikumus studiju virziena pilnveidei var iedalīt šādās kategorijās: 

 Palielināt praktisko nodarbību īpatsvaru, akcentējot skolas, izglītības darba 

specifiku, 

 Nodrošināt teorijas un prakses vienotību vienlaicīgi. 

 Veicināt docētāju profesionālo pilnveidi, atbilstoši jaunākajām tendencēm. 

 Nepārtraukti pilnveidot studiju darba organizāciju un lekciju saturu atbilstoši 

inovatīvajām tendencēm izglītības jomā. 

 

Joprojām absolventi iesaka vairāk pievērst uzmanību svešvalodu apguvei 

specializācijā, terminoloģijas apguvei, piedāvāt intensīvāku valodas apguvi. Tādējādi 

uzmanība vairāk jāpievērš gan studiju kursa „Svešvaloda specializācijā” satura 

atbilstībai, gan literatūras studiju svešvalodā izmantošanai visos studiju kursos 

(atspoguļots patstāvīgo darbu aprakstos). 

Darba devēji atzīst, ka LiepU absolventi, kuri strādā savā profesijā, studiju laikā 

ir apguvuši prasmi kontaktēties ar skolēniem, klientiem, iestāžu vadītājiem, kas ir 

būtisks pamats skolotāja darbā. 

 

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

4.tabula 

SVID analīze 

STIPRĀS PUSES VĀJĀS PUSES 

Regulārs darbs studiju procesa kvalitātes 

uzlabošanā, veicinot pedagogu un 

studējošo sadarbību un nodrošinot 

demokrātisku atmosfēru studiju procesā. 

Docētāju kvalifikācijas izaugsme, 

darbojoties projektos, piedaloties 

zinātniskās konferencēs. 

Veiksmīga sadarbība ar Liepājas pilsētas 

vispārizglītojošām skolām pedagoģisko 

Augstskolas akadēmiskā personāla 

tālākizglītības resursu nepietiekamība, kā 

rezultātā notiek lēna pāreja uz holistisku 

pieeju studiju procesā, satura integrāciju 

un modulāro sistēmu. 

Nepietiekami aktīva studentu 

iesaistīšanās zinātniski pētnieciskajās 

aktivitātēs. 

Ierobežotas svešvalodas zināšanas 
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prakšu realizēšanā. 

Ilgstoša sadarbība ar ārējām institūcijām, 

kas nodrošina kvalitāti, saikni ar 

sabiedrību  (Liepājas pilsētas Izglītības 

pārvaldi, Liepājas pilsētas sporta 

metodisko apvienību,  skolotāju 

metodiskajām apvienībām, pilsētas un 

reģiona izglītības iestādēm, Liepājas 

muzeju, Liepājas zonālo valsts arhīvu,  

„Kurzemes Vārdu” u.c.). 

studentiem, kas mazina LiepU bibliotēkā 

pieejamās zinātniskās literatūras 

izmantošanas iespējas un kavē mobilitāti. 

Prakses trīspusēja nodrošināšana – nav 

atrisināti praksēs iesaistīto pedagogu 

darba samaksas jautājumi, kā rezultātā  

studiju virziens zaudē talantīgus 

sadarbības partnerus, zūd studiju procesa 

kvalitāte. Studējošā prakses realizācijā 

izglītības iestādē ir jāiesaistās arī 

augstskolas pārstāvim. 

Neapmierinošs materiāli tehniskās bāzes 

nodrošinājums – tehniskais aprīkojums 

un darbnīcas. 

Nelielais budžeta vietu skaits un studiju 

maksa. 

IESPĒJAS DRAUDI 

Jaunu kvalifikāciju piedāvājums. 

Mūžizglītības un tālākizglītības kursu 

izstrāde un pilnveide. 

Vietējās pašvaldības atbalsts studentu 

prakses vietu nodrošināšanai. 

Studentiem tiek nodrošinātas iespējas 

papildināt zināšanas ERASMUS 

programmas ietvaros ārzemju 

augstskolās. 

Metodiskās literatūras fonda 

papildināšana, izmantojot ESF projektā 

izstrādātos materiālus. 

LiepU atbalsts studiju kursu izstrādei 

Moodle vidē. 

Docētāju zinātniskā un metodiskā 

potenciāla paaugstināšana, kvalificētu 

vieslektoru piesaiste. 

Materiālās bāzes pilnveidošana ar 

mūsdienu prasībām atbilstošu aprīkojumu 

un tehnoloģijām. 

 

Latvijas izglītības un zinātnes sistēmu 

kopumā negatīvi turpina ietekmēt 

nepamatoti politiski lēmumi, turpinot 

samazināt valsts budžeta apjomu 

skolotāju izglītības programmām, kas 

ilgtermiņā neveicina stabilu un ilgtspējīgu 

izglītotas sabiedrības attīstības modeli (tai 

skaitā skolotāju atalgojuma sistēmas 

nepilnības, skolotāju pensionēšanās 

sistēmas nepilnības, skolotāja palīga 

institūcijas nepieciešamība (īpaši 

iekļaujošās izglītības nostādnes 

kontekstā)). 

Tuvāko 5 – 7 gadu demogrāfiskās 

situācijas prognoze Latvijā liek rēķināties 

ar 3 – 8 % samazinājumu studentu skaita 

ziņā. 

Nepietiekamais finansējums zinātnei un 

mācībspēku lielais noslogojums dažādu 

nelietderīgu un ne vienmēr pamatotu 

dokumentu rakstīšanā.  

LiepU politika studentu prakšu 

finansēšanai apdraud minēto prakšu 

nodrošinājuma iespējas.  

Materiālās situācijas pasliktināšanās, 

iedzīvotāju maksātspējas pazemināšanās 

un studentu nespēja segt ar studijām 

saistītās izmaksas. 

 



14 

 

6. Studiju virzienam pieejamie resursi (tai skaitā finanšu resursi) 

un materiāltehniskais nodrošinājums  
 

LiepU piešķirtais finansējums PSDF 2014.gadā ir EUR 3619.00, un EUR 

151.00 PMSP „Vispārējās izglītības skolotājs” attīstībai. Finansējuma izlietojumu 

var strukturēt 3 daļās: 

1) docētāju dalībai starptautiskās konferencēs (gan Latvijā, gan ārzemēs). 

Docētāju zinātniski pētnieciskās darbības sasniegumi atspoguļoti 2014.gada 

zinātnes atskaitēs, tādējādi apliecinot finansējuma izmantošanas lietderību. Šajā 

pozīcijā var attiecināt finansējumu docētāju un studentu līdzdalībai 

starpaugstskolu seminārā („Ģimenes sports”, LSPA) un dalībai starptautiskos 

mūzikas konkursos (DU). PSDF finansējums izmantots arī konferenču 

„Pedagoģija: teorija un prakse” līdzfinansējumam, 

2) atalgojuma nodrošināšanai pieaicinātajiem profesionāļiem,   

3) finansējums izmantots jaunu studiju metodisko materiālu iegādei un materiāli 

tehniskās bāzes nodrošinājumam (skat. A.pielikuma 5.punktu),  

4) Liepājas pilsētas domes piešķirtais finansējums viesdocētāju piesaistei izlietots 

atbilstoši plānotajam (skat. 5.tabulu).  

7. Sadarbības iespējas Latvijā un ārzemēs attiecīgā studiju virziena 

ietvaros  
 

1. Noslēgts sadarbības līgums ar RPIVA par kopīgas profesionālā bakalaura 

pilna laika tālmācības studiju programmas „Sākumskolas un pamatizglītības 

mācību priekšmetu skolotājs” izveidi. 

2. Noslēgts līgums ar Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldi par prakšu vietas 

nodrošināšanu PBSP „Sākumskolas un pamatskolas mācību priekšmetu 

skolotājs” studentiem. 

3. Noslēgts sadarbības līgums ar Sakarijas Universitāti (Turcija) par kopdarbību 

starptautiski zinātniskas konferences organizēšanā.   

4. Noslēgts līgums starp LiepU, Liepājas PII un LIP sadarbībai ar Reggio Emilia 

pirmsskolas izglītības iestādi „Lazdynelis” Viļņā, Lietuvā. 

 

5.tabula 

Vieslektori 2014./2015.studiju gadā 

N.p.

k. 

Vieslektors Universitāte Tēma 

1. Maria Teresa Santos Bejas Politehniskais 

institūts, Portugāle 

The challenges of Inclusive 

Education at school and class level 

2. Pedro Jose' Arrifano 

Tadeu 

Guardas 

Politehniskais 

institūts, Portugāle 

Construction and Exploration of 

Tangram”, „Solving problems by 

using the Tangram 

3. Ronijs Orens  Izraēlas Mākslas un 

dizaina akadēmijas 

Bezalel, Izraēla.   

„Plastilīna pielietošana darbā ar 

personām ar funkcionāliem 

traucējumiem”. 
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8. Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla 

pētnieciskā darbība un tā ietekme uz studiju darbu, studējošo 

iesaistīšana pētniecības projektos, kā arī dalība starptautiskos 

projektos, Latvijas Zinātnes padomes un citu institūciju 

finansētajos projektos pārskata periodā  
 

Akadēmiskā personāla zinātniskās un radošās darbības pārskats par 2014. gadu 

pieejams: 

https://www.liepu.lv/uploads/files/Zin%C4%81tne_p%C4%81rskats_2014.pdf 

Informācija par 2015. gadu tiks apkopota 2015. gada decembrī. 

 

 

6.tabula 

Dalība projektos 

N.p.k. Projekta dalībnieki Projekta raksturojums 

1. Linda Pavītola, 

koordinatore LiepU, 

Jana Grava, 

Vineta Pole 

Erasmus+ KA2 Partnerības projekts „Enhancing quality in 

ECEC through participation ECEC (Early childhood education 

and care). 2014 – 2017. gads 

Projekta tīmekļa vietne:  http://www.equap.eu/about/ 

https://www.facebook.com/equap 

http://www.sern.eu/sern/projects/equap/overview.html 

2. Dina Bethere,  

koordinatore LiepU, 

vadošā 

pētniece. 

Valsts pētījumu programma „Inovatīvi risinājumi sociālajā 

telerehabilitācijā Latvijas skolās iekļaujošās izglītības 

kontekstā INOSOCTEREHI” (2014 – 2017) (Nr 10-4/VPP-

8/7) 

3. Dina Bethere, 

koordinatore LiepU. 

Erasmus+ KA2 Project „Infinitus” (2014 – 2016) (Nr. KA200-

2014-005). 

 

9. Informācija par ārējiem sakariem  

Sadarbība ar darba devējiem, profesionālajām organizācijām 

N.p.k. Profesionālo organizāciju sadarbības partneri Sadarbības virzieni 

1. Pirmsskolas izglītības asociācija Studiju satura bagātināšana, konferenču 

organizēšana 

2. Latvijas Sociālo pedagogu federācija Studiju satura bagātināšana, konferenču 

organizēšana 

3. Latvijas augstskolu pedagogu sadarbības 

asociācija (LAPSA) 

Studiju satura bagātināšana, konferenču 

organizēšana, docētāju profesionālā 

pilnveide 

4. Starptautiskā izglītības Humanizācijas 

akadēmija 

Studiju satura bagātināšana, konferenču 

organizēšana 

5. Latvijas logopēdu asociācija  

6. Eiropas logopēdu asociācija (CPLOL)  

https://www.liepu.lv/uploads/files/Zin%C4%81tne_p%C4%81rskats_2014.pdf
http://www.equap.eu/about/
https://www.facebook.com/equap
http://www.sern.eu/sern/projects/equap/overview.html
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7. Bērnu mentālās veselības asociācijas 

Latvijas nodaļa 

Studiju satura bagātināšana, konferenču 

organizēšana 

8. Pasaules bērnu mentālās veselības 

asociācija (WAIMH) 

Studiju satura bagātināšana, konferenču 

organizēšana 

9. Valsts Izglītības attīstības aģentūra 

(VIAA) 

Studiju satura bagātināšana, konferenču 

organizēšana 

 

 

N.p.k. Sadarbība ar darba devējiem Sadarbības virzieni 

1. Nodarbinātības Valsts aģentūra Prakses vietu nodrošināšana 

2. Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde Prakses vietu nodrošināšana, darbība  

 

Lietišķa sadarbība ir izveidojusies ar Liepājas pilsētas un rajona Izglītības 

pārvaldēm un Liepājas sporta pārvaldi, kas ir potenciālie darba devēji mūsu 

absolventiem. Skolotāji un Izglītības pārvalžu speciālisti iesaistās arī Valsts 

pārbaudījumu komisijās (A.Ķestere, K.Niedre- Lathere u.c.).  

Veiksmīga sadarbība izveidojusies arī ar Liepājas pilsētas pirmsskolas izglītības 

iestādēm, to pārstāvjiem piedaloties Valsts gala pārbaudījumos. Piemēram, V.Pole 

(Liepājas Kristīgās pirmsskolas izglītības iestādes metodiķe), G.Kadiķe (Liepājas 

pilsētas Pirmsskolas izglītības iestādes „Rūķītis” vadītāja), L.Kleinšmite (Liepājas 

pirmsskolas izglītības iestādes „Sprīdītis” vadītāja) ir kvalifikācijas eksāmenu un 

Bakalaura darbu aizstāvēšanas komisijas locekļi.  

Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām un koledžām, kuras īsteno 

līdzīgus studiju virzienus un līdzīgas studiju programmas 

N.p.k. Sadarbības augstskolas, koledžas Sadarbības saturs 

1. Daugavpils Universitāte Studiju programmas „Karjeras konsultants” 

realizācijā, vieslektoru apmaiņa, semināri 

konferences, studiju programma „Skolotājs”/ 

mūzikas skolotājs/ mūzikas konkursa 

īstenošana 

2. RPIVA 

 

Studiju programma „Sākumskolas un 

pamatizglītības mācību priekšmetu skolotājs” 

izstrāde 

3. LLU Studiju programmas „Karjeras konsultants” 

realizācijā, vieslektoru apmaiņa, semināri 

konferences 

4. IAHE  Konferences, publikācijas 

5. J.Gudrā vārdā nosauktā 

Novgorodas Valsts universitāte 

Konferences, publikācijas 

6. LSPA  Konferences, studiju programma „Skolotājs” 

īstenošana 
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Erasmus + studenti (izejošie) 2014/2015  

N.p.k. Vārds Uzvārds Kurss Programma Augstskola, valsts 

1. Līga Janovska 3. Logopēdija Tomas More Universitāte 

Antverpene , Beļģija 

2. Darja Veļģere 3. Logopēdija Tomas MoreUniversitāte,  

Antverpene Beļģija 

3. Līga Kalniņa 3. Logopēdija Epirus Tehnoloģiskais 

institūts (Grieķija) 

4. Santa Jākabsone 3. Skolotājs 

(Pamatizglītības skolotājs) 

Lillaebelt Universitātes 

koledža (Dānija)  

 

 

Erasmus +studenti  prakses mobilitāte (izejošie) 2014/2015  

N.p.k. Vārds Uzvārds Kurss Programma Prakses vieta 

1. Aleksandra 

Rudņeva 

3. Skolotājs/ pirmsskolas 

izglītības skolotājs 

Klaipēdas pirmsskolas 

izglītības iestāde „Linelis” 

2. Dace Dārziņa 3. Skolotājs/ pirmsskolas 

izglītības skolotājs 

Klaipēdas pirmsskolas 

izglītības iestāde „Linelis” 

 

Studentu dalība projektos 2014/2015 

 

Projektā USDEC 3 (Using schools for developing European citizenship) laika 

periodā posmā 2014. gada 17.- 30. augustam Sakarijas Universitātē, Turcijā (Sakarya 

University, Turkey) piedalījās Grēta Parfjonova (pamatizglītības skolotājs), Līga 

Kalniņa (logopēdija), Dairis Šinkēvičs (sporta un deju skolotājs). 

 

Izglītības, pedagoģijas un sporta studiju virzienā strādājošie docētāji  piedāvā 

lekcijas ERSMUS+ apmaiņas studentiem.   2014.-2015.studiju gadā lekcijas 

nodrošināja šādi docētāji- L.Pavītola, I.Miķelsone, I.Papirte, O.Blauzde, I.Valce, 

J.Pavītols.  

7.tabula 

Studiju virzienā strādājošo docētaju mobilitāte un vieslekcijas ārpus LiepU 

N.p.k. Docētāji Mobilitāte, laiks 

1. Ilze Miķelsone Kordobas Universitate,  Pedagoģijas fakultāte (Spānija) 

09/03/2014 - 15/03/2014. 

2. Jana Grava Kordobas Universitate,  Pedagoģijas fakultāte (Spānija) 

09/03/2014 - 15/03/2014 

Marmaras Universitāte, Pedagoģijas fakultāte (Turcija) 

19/04/2015 – 25/04/2015 

3. Dina Bethere Marmaras Universitāte, Pedagoģijas fakultāte (Turcija) 

19/04/2015 – 25/04/2015 

4. Ilze Miķelsone Sakarijas Universitāte, Izglītības zinātņu fakultāte (Turcija) 

05/07/2015 - 09/07/2015 

5. Linda Pavitola Sakarijas Universitāte, Izglītības zinātņu fakultāte (Turcija) 

05/07/2015 - 09/07/2015 
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10. Studiju programmu uzskaitījums, norādot to apjomu kredītpunktos, studiju veidu, iegūstamo grādu, 

grādu un profesionālo kvalifikāciju vai profesionālo kvalifikāciju 
 
Studiju virziena akreditācijas lapa  

Studiju virziens akreditēts līdz 2019. gada 25. jūnijam 

Nr. 

p.k. Studiju programmas 

nosaukums kods apjoms  īstenošanas ilgums, 

veids un forma 

Īstenoša-

nas vieta 

prasības, uzsākot studijas piešķiramais grāds/ 

profesionālā kvalifikācija 

1. Logopēdija 42141 160 4 gadi pilna laika 

klātienes studijas,  

4 gadi un 6 mēneši 

nepilna laika 

neklātienes studijas 

Liepāja vidējā izglītība Profesionālā bakalaura grāds logopēdijā, skolotājs 

logopēds  

2. Skolotājs 42141 160 4 gadi pilna laika 

klātienes studijas,  

4 gadi un 6 mēneši 

nepilna laika 

neklātienes studijas 

Liepāja vidējā izglītība Profesionālā bakalaura grāds izglītībā un pirmsskolas 

izglītības skolotājs; vai pamatizglītības skolotājs; vai 

speciālās izglītības skolotājs bērniem ar garīgās 

attīstības traucējumiem; vai sporta un deju skolotājs; 

vai mūzikas skolotāja; vai psiholoģijas skolotājs un 

ārpusstundu darba organizators skolā; vai 

psiholoģijas skolotājs un sociālo zinību skolotājs, vai 

vēstures un sociālo zinību skolotājs  

4. Izglītības zinātņu 

maģistrs 

pedagoģijā 

45142 80 2 gadi pilna laika 

klātienes studijas 

Liepāja bakalaura grāds vai augstākā 

profesionālā izglītība pedagoģijā, 

izglītības zinātnēs 

Izglītības zinātņu maģistra grāds pedagoģijā  

5. Karjeras 

konsultants 

47142 80 2 gadi pilna laika 

klātienes studijas,  

2 gadi un 6 mēneši 

nepilna laika 

neklātienes studijas 

Liepāja 2. līmeņa profesionālā augstākā 

skolotāja izglītība; izglītības zinātņu 

bakalaura grāds; sociālo zinātņu 

bakalaura grāds psiholoģijā vai 

psihologa kvalifikācija; cita 

akadēmiskā vai 2. līmeņa profesionālā 

augstākā izglītība un 2 gadu darba 

pieredze konsultēšanā, ko apliecina 

izziņa no darba vietas 

Profesionālā maģistra grāds izglītības zinātnē, 

karjeras konsultants un jaunatnes lietu speciālists vai 

karjeras konsultants un sociālais pedagogs  

6. Vispārējās 

izglītības 

skolotājs 

47141 40 

 

 

1 gads pilna laika 

klātienes studijas 

 

Liepāja 5. līmeņa profesionālā kvalifikācija: 

-vispārējās vidējās izglītības skolotājs 

-skolotājs logopēds 

Profesionālā maģistra grāds izglītībā  
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72 

 

 

 

 

 

 

 

80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 gads un 8 mēneši 

pilna laika klātienes 

studijas 

 

 

 

 

 

2 gadi pilna laika 

klātienes studijas 

-izglītības psihologs 

-mūzikas skolotājs 

-sporta skolotājs 

-svešvalodas skolotājs 

-vizuālās mākslas skolotājs 

-latviešu valodas un literatūras 

skolotājs (tajā skaitā mazākumtautību 

izglītības programmās) 

-speciālās izglītības skolotājs 
 

 

bakalaura grāds vai 5. līmeņa 

profesionālā kvalifikācija un studiju 

programmā integrēti un/vai klausītāja 

statusā apgūti bakalaura vai 5. līmeņa 

profesionālās kvalifikācijas nozares 

studiju kursi 10 KRP apjomā 

 

 
bakalaura grāds vai 5. līmeņa 

profesionālā kvalifikācija un studiju 

programmā integrēti un/vai klausītāja 

statusā apgūti bakalaura vai 5. līmeņa 

profesionālās kvalifikācijas nozares 

studiju kursi 10 KRP apjomā 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Profesionālā maģistra grāds izglītībā un vispārējās 

izglītības skolotājs angļu valodā; vai vācu valodā; vai 

franču valodā; vai vizuālajā mākslā (ar tiesībām 

pasniegt dizainu); vai dizainā; vai psiholoģijā; vai 

mūzikā; vai vēsturē; vai mājturībā un tehnoloģijās; 

vai pirmskolas metodiķa darbā. 
 

 

Profesionālā maģistra grāds izglītībā un vispārējās 

izglītības skolotājs latviešu valodā un literatūrā un 

kulturoloģijā; vai krievu valodā un literatūrā un 

kulturoloģijā; vai angļu un franču valodā; vai angļu 

un vācu valodā; vai angļu un krievu valodā; vai 

vizuālajā mākslā (ar tiesībām pasniegt dizainu) un 

kulturoloģijā; vai mājturībā un tehnoloģijās un 

kulturoloģijā; vai ētikā un filozofijā; vai matemātikā; 

vai informātikā; vai fizikā; vai ķīmijā; vai ģeogrāfijā; 

vai speciālajā izglītībā; vai fizikā un informātikā 

(pamatizglītībā); vai fizikā un dabaszinībās 

(pamatizglītībā); vai bioloģijā un dabaszinībās 

(pamatizglītībā). 

7. Pedagoģija 51142 144 3 gadi pilna laika 

klātienes studijas, 

4 gadi nepilna laika 

neklātienes studijas 

Liepāja izglītības zinātņu maģistra grāds 

pedagoģijā vai tam atbilstoša 

augstākā izglītība pedagoģijā 

Pedagoģijas doktora zinātniskais grāds 
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11. Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla 

uzskaitījums, norādot tā kvalifikāciju un pienākumus, tai skaitā 

studiju programmu un tās daļu, kuru katrs no akadēmiskā personāla 

īstenos. Docētāju dalība projektos un mobilitāte. 
 

Skatīt 1.pielikumu 

 
 

12. Tipveida plāni 2014-2015 
 

Skatīt 2.pielikumu 
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13. Studiju programmu pašnovērtējuma ziņojumi par 2014./2015. 

studiju gadu 
 

 

13.1.Profesionālās augstākās izglītības profesionālā bakalaura 

studiju programmas „SKOLOTĀJS” raksturojums 

 

 (Kods 42 141) 

Liepājas Universitātē Pedagoģijas un Sociālā darba fakultātē tiek realizēta otrā līmeņa 

profesionālā bakalaura izglītības programma „Skolotājs”, piedāvājot šādus 

apakšvirzienus: 

 Pirmsskolas izglītības skolotājs 

 Pamatizglītības skolotājs 

 Speciālās izglītības skolotājs 

 Sporta un deju skolotājs 

 Mūzikas skolotājs 

 Vēstures un sociālo zinību skolotājs 

 

Studiju programmas atbilstība darba tirgus pieprasījumam 

Apgūstamās specialitātes ir plaša profila; studējošo apgūstamās zināšanas, 

prasmes un kompetences ir atbilstošas iegūstamajai kvalifikācijai un studiju līmenim. 

Studenti apgūst dažādu mācību priekšmetu teoriju, metodiku, viņiem ir teicamas 

komunikācijas un organizatoriskās prasmes. 2014./2015. studiju gada gala 

pārbaudījumu - kvalifikācijas eksāmenu komisiju darba devēju pārstāvji ir atzinuši, ka 

studiju rezultāti pilnībā atbilst profesiju standartam, iegūtās zināšanas labi var 

pielietot kvalitatīva mācību procesa īstenošanā. Studenti pārliecinoši orientējas 

dažādās mācību satura tēmās, skata tās integrēti, labi pārzina interaktīvu metožu 

izmantošanu, spēj radoši izstrādāt dažādus uzskates materiālus, prasmīgi izmanto IKT 

prasmes dažādu mācību priekšmetu stundu plānošanā un vadīšanā. Iegūtās zināšanas, 

prasmes un kompetences ļauj brīvi piedalīties darba piedāvājuma konkursos un gūt 

labus panākumus. Kā ieteikums minēts pilveidot un papildināt kompetences 

praktiskākai un jēgpilnākai mācību satura  realizācijai, vairāk uzdrīkstēties, lai mācību 

procesu skolēniem padarītu interesantāku un saistošāku. Taču to var realizēt tālākā 

praktiskā pedagoģiskā darbībā. Vienlaikus apgūtā specialitāte ir plaši pielietojama 

citās nozarēs. 

Daļa studentu jau strādā savā profesijā, kas apliecina, ka studenti ir veiksmīgi 

iekļāvušies darba tirgū. Piem., Agnis Timermanis (DALP 5. vidusskolā par projektu 

vadītāju. 2014.g. skola piedalās projektā: "Erasmus+" "Skola kustībā: priekam un 

labai veselībai" (projekta partnervalstis Latvija, Spānija, Itālija un Turcija). 

A.Timermanis kopā ar skolēniem un skolotājiem darbojas šajā projektā; Kārlis 

Dogvillo (Liepājas 15. vidusskolā, sporta skolotājs); Gvido Šalms (Liepājas 15. 

vidusskolā, sporta skolotājs);  Egita Barovska (strādā deju studijā „Horeo”), Evija 
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Jurberga (Liepājas Tenisa sporta skolas metodiķe); Edijs Kalvenieks (PII sporta 

skolojās); Sintija Dance (Liepājas bērnu un jauniešu interešu izglītības centrā deju 

skolotāja), Ruslans Makarovs (Liepājas sporta skolas peldēšanas treneris); Olga 

Medvedevskiha (Liepājas sporta skolas peldēšanas trenere) u.c. 

Izglītības sistēmas attīstības tendences nodrošina studiju programmas 

absolventiem speciālās izglītības jomā potenciālo darba vietu piedāvājumu dažādās 

izglītības pakāpēs. Studiju apakšvirziena absolventi, atbilstoši profesionālajai 

kvalifikācijai, iegūst tiesības īstenot speciālās izglītības programmas bērniem ar 

garīgās attīstības traucējumiem (izglītības programmas kodi 21015811, 21015821, 

21015911, 2101592). Ņemot vērā to, ka Latvijas augstākajās izglītības iestādēs nav 

nodrošinātas iespējas apgūt skolotāja profesionālo kompetenci vairākos speciālās 

izglītības virzienos, studiju programmas absolventi var iegūt nodarbinātības iespējas 

arī Speciālās pamatizglītības programmās izglītojamiem ar garīgās veselības 

traucējumiem (izglītības programmas kods 21015711) un Speciālās pamatizglītības 

programmās izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem (izglītības programmas kods 

21015611). Līdz ar to studiju programmas absolventi iegūst tiesības īstenot attiecīgās 

licencētās speciālās izglītības programmas jebkura tipa pirmsskolas, pamata un 

vidējās speciālās izglītības iestādēs. Vienlaikus studiju programmas absolventi ir 

tiesīgi veikt savas profesionālās funkcijas arī valsts un pašvaldības pedagoģiski 

medicīniskajās komisijās un iekļaujošās izglītības attīstības centros. 

Studiju programmas aktualitāti darba tirgū apliecina Valsts statistikas dati un 

IZM operatīvā informācija no VIIS. Saskaņā ar to valstiskā mērogā speciālās 

izglītības vajadzības ir diagnosticētas 11415 izglītojamiem (2015./2016. m. g.). 

Savukārt 2830 izglītojamiem ir viegli garīgās attīstības traucējumi (speciālās izglītības 

programmas kods 21015811, 21015821), bet 1605 izglītojamiem – vidēji smagi, 

smagi garīgās attīstības traucējumi (speciālās izglītības programmas kods 21015911, 

2101592). Attiecīgi 4499 izglītojamiem ir konstatēti mācīšanās traucējumi, bet 500 – 

garīgās veselības traucējumi. 

  

Studējošo skaits 2014./2015. studiju gadā 

N.p.k. Studiju pakāpe un forma Studējošo 

skaits 

Pirmajā 

studiju 

gadā 

imatrikulēti 

Absoventu 

skaits 

 Pilna laika bakalaura studijas    

1. Skolotājs    

1.1. pirmsskolas izglītības skolotājs 59 16 13 

1.2. speciālās izglītības skolotājs 

bērniem ar garīgās attīstības 

traucējumiem 

22 4 5 

1.3. mūzikas skolotājs 29 5 11 

1.4. sporta un deju skolotājs 55 9 11 

1.5. vēstures un sociālo zinību 10 - 1 
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skolotājs 

1.6. pamatizglītības skolotājs 52 10 7 

      

 Kopā pilna laika studijās 227 43 31 

 Nepilna laika bakalaura 

studijas 

   

2. Skolotājs    

2.1. pirmsskolas izglītības skolotājs 82 16 9 

2.2. pamatizglītības skolotājs 19 9 3 

2.3. speciālas izglītības skolotājs 

bērniem ar garīgās attīstības 

traucējumiem 

18 8 - 

2.4. mūzikas skolotājs 11 3 - 

     

 Kopā nepilna laika studijās 130 21 12 

 Kopā 357 64 43 

 

Studējošo aptaujas un to analīze 

Lielākā daļa no aptaujātajiem studentiem norādījuši, ka studē šajā studiju 

programmā, lai iegūtu profesiju izvēlētajā specialitātē. Kā programmas stipro pusi 

atzīmē tās labo novērtējumu no darba devēju puses un darba vietu esamību. 

 

Programmas stiprās puses 

Iespēja iegūt vairākas kvalifikācijas; 

Mācībspēku – praktiķu/ profesionāļu piesaiste studiju procesā; 

Veiksmīga sadarbība ar prakses, praktikumu vietām, iespējas apgūt praksi konkrētā 

specializācijā; 

Veiksmīgi plānots lekciju plāns, lekciju saraksts viegli savietojams ar darbu un 

privāto dzīvi; 

Kompetenti pasniedzēji, individuālā pieeja, tiek pasniegts studijām nepieciešamais, 

nav liekas informācijas; 

Studējošajiem ir iespēja ietekmēt studiju procesu, viņu viedoklis tiek uzklausīts un 

izmantots studiju 

programmas attīstības veicināšanai. 

Visu grupu (arī nepilna laika neklātienes) nodrošinājums ar studentiem; 

Studentiem ir iespēja turpināt studijas savā specialitātē maģistra programmā. 

 

Programmas vājās puses 

Daži pasniedzēji un viņu novecojušās mācību metodes; 

Vairāki studiju kursi pārlieku vispārīgi, bez kāda jēdzīga pamatojuma, jaunu zināšanu 

bāzes, priekšmeti, kas saistās ar kultūru, valodu, integrāciju utt.; 

Vairāk praktisko teoriju, saikni ar praksi; 
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Pasniedzēji reizēm mēdz būt neatsaucīgi pat vienaldzīgi; ir bijuši gadījumi, kad 

pasniedzējam nav bijusi vēlme komunicēt ar studentiem; 

Praksē „1. - 4.kl. priekšmetu metodikā” liels apjoms ir izstrādājamai prakses 

dokumentācijai; 

Maza iespēja iegūt stipendiju, informācijas plūsmas trūkums, lekciju plānojums; 

Studiju laikā studentiem nākas strādāt, lai varētu sevi materiāli nodrošināt, tāpēc daļa 

studentu, kas nespēj savienot nopietnas studijas ar darbu pienākumiem, kavē 

nodarbības. 

 

Iespējas studiju programmas pilnveidei: 

Vēl vairāk praktisko darbošanos attiecīgās iestādēs, pārliecināties par prakses un 

studiju saistību, lai nav tā, ka to, kas nepieciešams praksē, mācāmies pēc prakses, 

mainot dažu pasniedzēju un studentu attieksmi, veicinot lielāku sadarbību un sapratni 

starp studentiem un pedagogiem, piešķirt lielāku budžetu stipendijām, lai būtu 

vairākas stipendijas vietas uz katru kursu, lekciju plānojums bez brīvstundām, vairāk 

informācijas; 

Studiju kursu satura pilnveidošana, jaunu integrētu kursu izstrāde un ieviešana, studiju 

kursu nodrošināšana svešvalodās; 

Materiālās bāzes pilnveidošana ar mūsdienu prasībām atbilstošu aprīkojumu un 

tehnoloģijām. 

 

Absolventu aptaujas un to analīze 

Absolventu aptauja liecina, ka studiju programma devusi labas teorētiskas 

zināšanas, labu profesionālo sagatavotību, programmu ieteiktu citiem. Pārsvarā 

absolventi strādā savā specialitātē vai strādā un turpina studijas maģistra līmenī, 

piem., Matīss Mickus, LiepU maģistrants, 8.vsk. sporta skolotājs, LiepU asistents; 

Liene Rihtere, Priekules vidusskolas deju skolotāja; Sergejs Veļikorodovs - strādā 

Liepājas bērnu un jauniešu interešu izglītības centrā (ielu deja); Kitija Pizika, Liepājas 

PII “Pienenīte” sporta skolotāja; Bruno Zabis, LiepU maģistrants, Latvijas hokeja 

čempionāta 2015. rezultatīvākais spēlētājs; Roberts Freimanis, BK “Saldus” 

basketbolists. 

Ieteikumi studiju programmas pilnveidei: 

 Studiju procesā nepieciešams ieviest vairāk praktiskās iemaņas, apmeklēt 

pirmsskolas izglītības iestādes Liepājā (pēc iespējas vairāk), rīkot dažādus 

pasākumus pirmsskolas vecuma bērniem, gatavot materiālus vecāku sapulcēm 

un izspēlēt tās gan ar grupas biedriem, gan pasniedzēju iesaistīšanos. Plānot un 

organizēt pasākumus, ko varētu demonstrēt vairākās pirmsskolas izglītības 

iestādēs Liepājā, pēc tam tos analizējot. 

 Daudzi pasniedzēji tikai pārbauda mūsu - studentu zināšanas par kādu no 

priekšmetiem (matemātika, latviešu valoda), bet kā iemācīt bērniem šos vai 

citus priekšmetus neparāda. Nepieciešams tomēr praksi iet uz vietas Liepājā, 

kopā ar pasniedzēju, kurš pasniedz noteiktu priekšmetu, nevis tik lielu 

stundu apjomu uzticēt vienam pašam studentam, ir, protams, kuri godīgi iet 
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praksi un pilda visus nosacījumus, bet citi vienkārši atraksta papīrus un galā 

saņem to pašu dokumentu. 

 Studiju procesā pietrūkst uzsvars uz mācību priekšmetu didaktiku. Vairāk 

piedomāt pie teorētiskās daļas dažādošanas, modernizēšanas, gados jaunu 

mācībspēku piesaistes, ārzemju pieredzes apguves. Pozitīvi vērtējama 

praktiskā daļa, jo tieši pateicoties daudzajām praksēm, ir drošība un pārliecība 

darbā. Taču daudzās situācijās izjūtams teorētisko zināšanu trūkums, jo darbā 

iznāk saskarties ar daudzām lietām, kuras studējot nav apgūtas. 

 

Studentu un docētāju dalība studiju procesa pilnveidē (projektos, konkursos u.c. 

aktivitātēs) 

 Studiju programmas apakšvirziena „Pirmsskolas izglītības skolotājs” 3.kursa 

studentu studiju ekskursija Montessori bērnu mājā Rīgā. 11.12.2014. Studenti 

izzinājuši Montessori bērnu mājas koncepciju, vides iekārtojuma nosacījumus 

un kosmiskās izglītības pedagoģisko pamatojumu. Ekskursijas laikā novērota 

bērnu un skolotāju darbība, kā arī veiktas pārrunas ar skolotājiem un iestādes 

vadītāju. 

 Studiju programmas „Skolotājs” apakšvirzienu „Pirmsskolas izglītības 

skolotājs”, „Pamatizglītības skolotājs”, „Sporta un deju skolotājs”, „Mūzikas 

skolotājs” dalība PSDF organizētajā citās mācību stundu organizēšanā 

23.03.2015. LiepU Radošuma nedēļas ietvaros. Piedalījās Liepājas Ezerkrasta 

sākumskolas 4.klases skolēni un Liepājas pirmsskolas izglītības iestādes 

„Kāpēcītis” bērni.  

 Lai veicinātu studentu radošo potenciālu, Zinātnes un radošuma nedēļas 

ietvaros apakšvirziena “Skolotājs/Mūzikas skolotājs” studentiem tika dota 

iespēja mākslinieciski izpausties, sagatavojot kora mūzikas koncertu. 

 Studiju programmas apakšvirziena „Pirmsskolas izglītības skolotājs” 3.kursa 

studentu dalība Liepājas pilsētas izglītības pārvaldes organizētajā „Leļļu 

izstādē” Ģimenes svētki Jūrmalas parkā, 26.05.2015. studiju kursa „Mākslas 

izglītība, tās apguves metodika” ietvaros. 

 2014./2015. studiju gadā studiju programmas „Skolotājs/ Pirmsskolas 

izglītības skolotājs” 1.kursa studenti vadīja Ziemassvētku un Lieldienu 

pasākumus Liepājas pilsētas domes Sociālās dzīvojamās mājas bērniem. 

 Rudens semestrī 3. kursa pamatizglītības skolotāja apakšvirziena studenti 

piedalījušies projektā „Baltijas informēšanas kampaņa par bīstamajām vielām 

(BaltInfoHanz” Pr.nr. LIFE 10 INF/EE/108. Projekta ietvaros ir novadītas 

dabas zinību stundas, ārpusstundu pasākumi ar mērķi aprobēt, analizēt 

projektā izstrādātos materiālus darbā ar sākumskolas skolēniem. 

 Studiju programmas apakšvirziena „Sporta un deju skolotājs” studenti kopā ar 

docētājiem H.Vecenāni, A.Tālbergu, A.Alksni 20.05.2015. piedalījās un 

ieguva sertifikātus pedagogu profesionālās pilnveides programmas kursos 

“Metodiskais darbs kā integrēta sistēma”, kas pamatojās uz jaunākajiem 

pedagoģijas un psiholoģijas sasniegumiem (6 stundu apjomā). 
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 Studiju programmas apakšvirziena „Sporta un deju skolotājs” studenti LiepU 

aktu zālē organizēja sporta aktivitātes Liepājas Centra sākumskolas 1. un 

2. klases skolēniem skolēnu radošuma nedēļas ietvaros 11.03.2015. 

 Studiju programmas Skolotājs/Mūzikas skolotājs studentu kolektīvi un 

individuālie izpildītāji - Populārās mūzikas ansamblis (vad. J.Pavītols), solisti 

(B.Bite, L.Liepiņa, N.Karpičs, G.Jugāns, T.Bokums, L.Krasucka, S.Pīrāga, D. 

Sproģe, B.Kokina, E.Starķe-Abidāne, E. Krastiņa, M. Lejniece), mācību koris 

(vad. M.Paipare, I. Valce, O.Blauzde) – aktīvi piedalījās Studentu  padomes 

un Universitātes sabiedriskās daļas organizētos pasākumos: svētku koncertos, 

konkursos, svinīgos pasākumos, izlaidumos, konferencēs. 

 Studiju programmas “Mūzikas skolotājs” 3. kursa studente Sintija Pīrāga 

piedalījās Latvijas vispārējās izglītības mūzikas skolotāju asociāciju 

organizētajā meistardarbnīcā Mūzikas skolotājs XXI gadsimtā, 2014. gadā, 1. 

decembrī Daugavpilī. Meistardarbnīcā piedalījās Liepājas Universitātes, 

JVLMA, RPIVA, Daugavpils Universitātes studenti un pasniedzēji. 

 

Programmas apakšvirziena „Vēstures un sociālo zinību skolotājs” students Agnis 

Timermanis piedalījies: 

 ERASMUS+ skolotāju mobilitātes kursi Čehijā, Prāgā 2015.g. martā 

(2 nedēļas). 

 ERASMUS+ stratēģiskās partnerības projektu tikšanās vizītes Francijā, Bordo 

(2014. gada novembris –  1 nedēļa) un Igaunijā, Pērnavā (2015. gada jūnijā – 

1 nedēļa). 

 NORDPlus projektu partneru 1. starptautiskā tikšanās reize Igaunijā, Tallinā 

(2014. gada decembris). 

 Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes finansētās bērnu un jauniešu nometnes 

"Mazā komercskola" nodarbību vadītājs. (2014. gada oktobris). 

 

Programmas apakšvirzienā iesaistīto docētāju un studentu sadarbības 

pilnveidošana ar ārējām institūcijām 

 Sadarbība ar Liepājas Izglītības pārvaldi, pirmsskolas izglītības 

departamentu – starptautiskā projekta EQUAP ietvaros. 

 Sadarbība ar Liepājas Izglītības pārvaldi un Liepājas A. Puškina 2. vidusskolas 

vēstures skolotāju J. Freimani un Aizputes vēstures skolotāju I. Alsiņu, 

vērtējot Kurzemes reģiona 8 skolēnu zinātniski pētnieciskos darbus  lasījumos 

2015. g. martā. 

 Sadarbība ar Liepājas muzeju, apmeklējot izstādi un tikšanos „Bēgļu laivas uz 

Gotlandi” (2015. g. aprīlis), Latvijas okupācijas muzeja izstādi un stundu 

„Pretējās pusēs. Latviešu karavīri 2. pasaules karā” (2015. g. maijs). 

 Sadarbība ar Liepājas izglītības pārvaldes sporta metodisko centra vadītāju  

DALP 5. vidusskolas sporta skolotāju B. Tjurinu. 
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 H.Vecenāne 28.03.2015.  Liepājā vadījusi sporta pedagogu profesionālās 

kvalifikācijas pilnveides semināru „Veselīga dzīvesveida un kustību prieka 

popularizēšanas fizioloģiskais aspekts sporta stundā”. 

 Z.Valka –  koncertdarbība LBJC deju studijas „Arabeska” ietvaros. 

 Z.Valka izstrādāja un vadīja  projektu ar Liepājas Domes atbalstu  „Tikšanās 

ar pasaules slaveno dejas mākslinieci Viju Vētru”. Lekcija,  meistarklase. 

 I.Papirtes vadītais LTD kolektīvs „Spararats” piedalījās skolu jaunatnes un 

bērnu XI dziesmu un deju svētkos, koncertējuši Polijā Wieluń pilsētā „Ražas 

svētkos”. 

 D.Čabovska regulāri organizē un vada  sporta deju sacensības dažāda vecuma 

sporta deju dejotājiem. Ir Latvijas sporta deju federācijas atzīta starptautiskās 

klases sporta deju tiesnese. 

 

Augsti sasniegumi sportā un radošajā darbībā: 

 Florbola sieviešu komanda Latvijas florbola čempionāta 1. līgā ieguva 

3. vietu. Pašreiz sieviešu florbola komanda A.Tālberga vadībā startē Latvijas 

virslīgas čempionātā. 

 Latvijas universiādē LiepU studentu komanda handbolā iegūta 3. vieta. 

 

Kora „Atbalss”( diriģente prof. I. Valce, kormeistare doc. O. Blauzde)  dalībnieki - 

programmas “Skolotājs/Mūzikas skolotājs”apakšvirziena studenti atskaites periodā 

piedalījās: 

 2015.gadā, no 6.07. līdz 10.07.  starptautiskajā konkursā Vācijā, Magdeburgā,  

Eiropas Kora Olimpiādē, kur ieguva 2 zelta medaļas un Eiropas Kora 

Olimpiādes čempiona titulu. 

 20.jūnijā 2015. g. Dziesmu svētkos Dobelē. 

 Kopā ar Viļņas Universitātes sieviešu kori un studentu orķestri, kā arī ar 

Klaipēdas universitātes sieviešu kori, koris “Atbalss” sagatavoja Dž. Pergolezi  

mesu “Stabat Mater”, kura 26.aprīlī 2015. gadā tika izpildīta Liepājas 

Biedrības namā un Klaipēdas Universitātē, bet 23. maijā Marijampolē, 

Lietuvā. 

 

Secinājumi: 

Studiju programmas attīstība notiek saskaņā ar izstrādāto plānojumu 2012.-2018. 

studiju gadam, atbilstoši Pedagoģijas un sociālā darba fakultātes stratēģijai, kā arī 

pamatojoties uz studentu un absolventu aptauju rezultātiem un to analīzi. Studiju 

programma tiek īstenota atbilstoši studiju plānam. Tās kvalitātes nodrošināšanā liela 

nozīme ir speciālās izglītības praktiķu iesaistīšanai studiju procesa un satura 

īstenošanā. Vairākums aptaujā iesaistīto studentu ir apmierināti ar programmas saturu 

un organizāciju. Studiju programmas attīstības plāna izpildes rezultāti un procesā 

esošās aktivitātes, kā arī nākošajā atskaites periodā darāmie darbi ir atklāti 

secinājumos: 

1. Atskaites laikā ir strādāts pie studiju programmas attīstības stratēģijas un satura 
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pastāvīgas pilnveides, ievērojot izmaiņas darba tirgū un svarīgākās attīstības 

tendences Eiropā, kā arī notiek darbs pie pastāvīga studiju satura pilnveidošana, 

jaunu studiju un pasniegšanas formu meklēšanas un ieviešanas, teorijas un 

prakses sabalansētības; 

2. Ir vērojama pozitīva studējošo skaita dinamika – imatrikulēto stodentu skaits 

pārsniedz absolventu skaitu (21 studējošais); 

3. Ir veiktas izmaiņas studiju plānos: 

 Apvienoti moduļa „Pirmsskolas izglītības nozares teorētiskie kursi” studiju 

kursi „Sasnieguma motivācija” un „Bērnu emocionālā audzināšana”, studiju 

kursa nosaukums: „Bērnu emocionālā audzināšana”, 3 KRP. (5.semestris pilna 

laika klātiene; 7.semestris nepilna laika neklātiene); 

 5.semestra studiju plānā pievienots jauns studiju kurss „Pētniecība pirmsskolas 

izglītības praksē” (pilna laika klātiene, nepilna laika neklātiene, B daļa, 

1 KRP, mācībspēks J.Grava); 

 Samazināts KRP skaits moduļa „Ārpusnodarbību aktivitātes pirmskolā” no 

3 KRP uz 2 KRP, dzēšot studiju kursu „Mūzikas instrumentu spēle pirmskolā 

I”  (pilna laika klātiene, nepilna laika neklātiene, 2.semestrī); 

 Apakšvirzienā „Mūzikas skolotājs” izveidots studiju kurss “Elementārās 

teorijas pamati” 2 KRP apjomā un studiju kursa „Mūzikas psiholoģija” saturs 

integrēts studiju kursā „Mūzikas pedagoģija”; 

 Apakšvirzienā „Pamatizglītības skolotājs” ir veikta kvalifikācijas eksāmenu 

formas un satura pilnveide atbilstoši aktuālajām tendencēm izglītībā.  

4. Rosināt diskusiju par dažādu studiju procesa organizācijā iesaistīto 

struktūrvienību pienākumiem studentu informēšanā, aptaujāšanā utt., jo saskaņā 

ar LiepU aktuālo pienākumu plānošanu darbs ar studentiem neietilpst studiju 

programmas apakšvirziena vadītāja pienākumos. 

5. Ņemot vērā studentu pausto viedokli par pretrunām prakses organizēšanā, ir 

jāizstrādā konsekventākas prasības prakšu ievadinstruktāžu apmeklējumiem un 

prakses materiālu iesniegšanas nosacījumiem.  

6. Aktualizēt finansējuma nepieciešamību mācībspēku tālākizglītībai un zinātniski 

pētnieciskajam darbam. Motivēt pilnveidot, atbilstoši aktuālākajām prasībām, 

mācībpēku profesionālo un zinātnisko kvalifikāciju (dalību starptautiskās 

zinātniskās konferencēs, publikāciju izstrādi). 

7. Rosināt studentu līdzdalību zinātniskos semināros, konferencēs, publikāciju 

izstrādē, kā arī aktualizēt studentu dalību dažāda veida projektos, konkursos un 

cita veida izglītības iestāžu pasākumos. 

8. Nepietiekoši plaši tiek izmantotas ERASMUS iespējas studentu  apmaiņai. 

9. Studiju programmai draudus rada zemais atalgojums un zinātniskās darbības 

finansējuma trūkums, kā rezultātā var rasties problēmas ar kvalificētu docētāju, 

vieslektoru, skolotāju praktiķu piesaisti, izaugsmes nodrošinājumu studiju 

programmas realizēšanā; materiālās situācijas pasliktināšanās un iedzīvotāju 

maksātspējas pazemināšanās savukārt izraisa studentu nespēja segt ar studijām 

saistītās izmaksas. Studiju procesa nodrošināšanai studentiem un docētajiem 
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daļēji pieejami nepieciešamie tehniskie līdzekļi. 

10. Nepieciešams pilnveidot studentu aptaujas procedūru, jo šobrīd netiek novērtēti 

pasniedzēji, kas nodrošina studiju programmas realizāciju, bet ir piederīgi citām 

LiepU struktūrvienībām. 
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13.2.Profesionālās augstākās izglītības profesionālā bakalaura 

studiju programmas „Logopēdija” raksturojums 
 

Studiju programma Logopēdija akreditēta 2008. gada 29.oktobrī (akreditācijas 

komisijas lēmums Nr.3258) uz termiņu līdz 2014.gada 31.decembrim. 2013.gada 

26.jūnijā studiju programma Logopēdija ir akreditēta studiju virziena ietvaros uz 6 

gadiem līdz 2019. gada 25. jūnijam.  

No 2011. gada studiju programma nodrošina profesionālā bakalaura grāda 

logopēdijā ieguvi. LiepU joprojām ir vienīgā augstskola Latvijā, kurā ir iespējams 

iegūt profesionālā bakalaura grādu logopēdijā. 

 

Studiju programmas mērķi un uzdevumi 

Nav izmaiņu 

 

Studiju programmas paredzētie studiju rezultāti 

Nav izmaiņu 

 

Studiju programmas plāns  

Izmaiņas profesionālās studiju programmas LOGOPĒDIJA studiju plānā 2014./2015. 

studiju gadam:  

1) studiju kursa „Uzņēmējdarbības saimnieciskie procesi” realizācijā tiek iesaistīta 

Aija Kairēna; 

2) ir izstrādāts jauns studiju kurss „Retorika” (A daļa, 1 KRP, lektore S.Okuņeva) un 

iekļauts studiju programmas plānā 2.semestrī; 

3) ir izstrādāts jauns studiju kurss „Minhenes funkcionālās attīstības diagnostika 

logopēdijā” (B daļa, 1 KRP, lektore G.Tomele) un iekļauts studiju programmas 

plānā 6.semestrī; 

4) ir samazināti studiju programmas A daļas studiju kursa „Bērnu neiroloģija” KRP 

apjoma samazināšana no 2 KRP uz 1 KRP un studiju kursa „Bērnu 

psihopataloģija” KRP apjoma samazināšana no 2 KRP uz 1 KRP ar mērķi 

optimizēt studiju kursu saturu un novērst satura atkārtošanos; 

5) studiju programmas Logopēdija realizācijā tiek iesaistīta Māra Domicēviča 

(Mg.paed., Liepājas Pirmsskolas logopēdu metodiskās apvienības vadītāja) – 

studiju darbu vadīšanā (B daļa, 4. un 6.semestris). 

 

Studiju kursu un studiju moduļu apraksti 

Nav izmaiņu 

Studiju programmas organizācija 

(studiju programmas īstenošanā iesaistīto struktūrvienību uzskaitījums, norādot to 

uzdevumus; studiju programmas īstenošanā nepieciešama mācību palīgpersonāla 

raksturojums, norādot tā uzdevumus) 

Nav izmaiņu 
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Prasības, uzsākot studiju programmu 

Nav izmaiņu 

 

Studiju programmas praktiskā īstenošana 

(izmantotās studiju metodes un formas, tālmācības metožu izmantošana) 

 

Studentu izstrādātie studiju darbi 2014./2015.gadā: 

 12 studiju darbi skolas logopēdijā; 

 11 studiju darbi kompleksajos funkciju traucējumos; 

 9 studiju darbi pirmsskolas logopēdijā; 

 7 bakalaura darbi. 

 LiepU PSDF Logopēdijas centra darbības ietvaros rehabilitācijas centrs „Mēs 

esam līdzās” mācību semināru „Mūsdienīgas testēšanas un mācību metodes 

bērniem ar īpašām vajadzībām”. LiepU, 27.11.2014. (dalībnieki – studiju 

programmas Logopēdija studenti, mācību spēki, Liepājas PII un skolu logopēdi). 

Semināra vieslektori: 

Andra Greitāne (Rehabilitācijas centra “Mēs esam līdzās” valdes priekšsēdētāja, 

ārsts rehabilitologs, Rīga), tēma - Kā palīdzēt bērniem ar funkcionāliem 

traucējumiem sasniegt savu spēju maksimumu (27.11.2014.). 

G.Narvaišs (Apple profesionālās attīstības konsultants, Iespējamās misijas 

kurators, Rīga), tēma - iPad planšetdatora izmantošana mācību procesā 

(27.11.2014.). 

Laine Aigare (Audiologopēde, Rīga) un Laila Vīgante  

(Speciālā pedagoģe, Rīga), tēma - Ieskats un apmācība programmatūras “Pūznis” 

izmantošanā (27.11.2014.). 

 

 LiepU PSDF Logopēdijas centra 6.zinātniski-praktiskais seminārs Studentu 

zinātniskie pētījumi logopēdijā. Liepāja, 22.01.2015. (Saturs: studentu zinātniski 

pētnieciskās darbības rezultātu prezentēšana un analīze. Dalībnieki: referenti SP 

Logopēdija 4.kursa studentes A.Brasliņa, S.Grišina, A.Klauberga, 

J.Romančeva, A. Saulīte, A.Strazdiņa, E.Zērande; klausītāji: Liepājas PII un 

skolu logopēdi, studiju programmas Logopēdija studenti, mācību spēki). 

 Studentu dalība vieslektora profesora I.Veita (Vācija) vieslekcijās „Trokšņi un 

dzirde”. Liepāja, 04.03.2015. 

 3.kursa studenti PSDF LC darbības ietvaros sagatavojuši un prezentējuši 

informatīvo materiālu „Iegūtie neiroloģiskie komunikācijas traucējumi” Eiropas 

Logopēdu dienā - prezentācija LiepU foajē 06.03.2015. un materiāls izsūtīts 

logopēdu metodiskajām apvienībām, prakses vadītājiem, absolventiem. 

 LiepU PSDF studiju programmas Logopēdija studentu izstrādāto runas un valodas 

traucējumu korekcijas materiālu izstāde LiepU Logopēdijas centrā (24.-

28.03.2015.). Mērķauditorija: LiepU studenti, PII un skolu skolotāji un logopēdi, 

vecāki u.c. 

 LiepU PSDF Logopēdijas centra 7.zinātniski-praktiskais seminārs Liepājas 
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Universitātes Zinātnes un radošuma dienu ietvaros. Liepāja, 26.03.2015. [Saturs: 

Valodas attīstības sekmēšana mūzikas nodarbībās pirmsskolas vecumā, studentu 

zinātnisko darbu prezentēšana, Erasmus studentu apmaiņas programmas studentu 

informatīvie lasījumi. Dalībnieki: referenti V.Ansone (Ezeres vidusskolas 

direktora vietniece pirmsskolas jautājumos), G.Tomele (LiepU), PSDF 

st.programmas Logopēdija studentes L.Laugale un L.Leite ( zinātniskie lasījumi), 

A.Strazdiņa, L.Kalniņa, L.Janovska, D.Veļģere (informatīvie lasījumi); 

klausītāji: Liepājas PII un skolu logopēdi, studiju programmas Logopēdija 

studenti, mācību spēki]. 

Vieslektore: V.Ansone (Ezeres vidusskolas direktora vietniece pirmsskolas 

jautājumos). 

 Studentu dalība vieslektora Roni Orens (Izraēla) vieslekcijās „Plastilīna 

noslēpumi”. Liepāja, 27.04.2015. 

Vērtēšanas sistēma (izglītības kritēriji un vērtēšanas metodes studiju rezultātu 

sasniegšanai un novērtēšanai, pārbaudes formas un kārtība) 

Nav izmaiņu 

 

Studiju programmas atbilstība valsts akadēmiskās izglītības standartam vai 

profesijas standartam un valsts  profesionālās augstākās izglītības standartam 

un citiem normatīvajiem aktiem augstākajā izglītībā 

Nav izmaiņu 

 

Informācija par studējošajiem 

2014./2015. gadā:  

 imatrikulēti - 9  

 eksmatrikulēti – 7 

Kopējais studējošo skaits- 42 

 

Salīdzinot ar iepriekšējiem pieciem studiju gadiem – 2014./2015. studiju gadā ir 

lielākais studējošo skaits. 

 

Studējošo aptaujas un to analīze 

Saskaņā ar LiepU KVS noteikto, katru gadu tiek veikta:  

1) studējošo vispārējās apmierinātības aptauja (pavasara semestra beigās). Aptaujā ir 

iekļauti jautājumi par studiju procesā iesaistīto struktūrvienību darbību un to 

darbinieku attieksmi pret studentiem un studiju procesu. Tajā tiek iesaistīti visi 

LiepU studenti, rezultāti atklāj situāciju fakultātē kopumā, kā arī katrā 

programmā atsevišķi. Pilnīgi dati ir pieejami KVS, tos izmanto programmas un 

fakultātes pašnovērtējuma izstrādē, kā arī kopsavilkums atspoguļojās 

Universitātes pašnovērtējumā;  

2) absolventu aptauja, kas atklāj situāciju fakultātē kopumā, kā arī katrā programmā 

atsevišķi. 
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2014./2015.studiju gadā KVS organizētajā studiju programmas Logopēdija studentu 

aptaujā piedalījās 31 (78,8% ) studenti. Analizējot aptaujas rezultātus tika apskatīti 

vairāki jautājumu bloki: 

1. Studiju programmas saturs un realizācija 

Gandrīz visus aptaujātos studentus pilnīgi vai daļēji apmierina izvēlētā studiju 

programma (pilnīgi – 21; daļēji – 9). Daļēji nepamierina – 1 students. Salīdzinot ar 

iepriekšējo gadu, ir pieaudzis atbilžu skaits „pilnīgi apmierina”, tomēr ir  arī 1 atbilde 

„daļēji neapmierina”. 

Studenti uzskata, ka: programmā iegūtās zināšanas būs noderīgas darbā (26), par 

to, ka iegūtās zināšanas noderēs profesionālajā darbībā atzīmējuši (5), savukārt, to, ka 

studiju programma ir konkurētspējīga Latvijā (24), studiju programma sagatavo 

konkurētspējīgus darbiniekus (25), studijas papildina zināšanas, kas iegūtas iepriekš 

(12), studijas papildina vispārējo redzesloku (24), studiju procesā iespējams iepazīties 

ar nozares specifiku arī ārpus lekcijām(22). 

Aptaujas rezultāti liecina, ka studenti pārsvarā ir apmierināti ar studiju 

programmas saturu. Tiek uzskaitītas sekojošas studiju programmas stiprās puses: 

kursu docētāju praktiskā darba pieredze, profesionalitāte un konkurētspēja; 

daudzveidīgas praktiskās nodarbības un prakse, studiju kursu kvalitāte un atbilstība 

programmai; LiepU PSDF Logopēdijas centra un Runas un balss izpētes laboratorijas 

darbība, iespēja klātienē vērot logopēda darbu, mācībspēku kompetence un augstās 

prasības, studiju programmas direktores profesionālā kompetence. 

Studentus neapmierina: nepiemērots prakses plānojums- 1 diena no prakses 

beigām līdz prakses aizstāvēšanai, mācību līdzekļu trūkums abonementā, lekciju 

plānojums. 

Studenti vēlētos, lai: tiktu dots ilgāks laiks prakses mapes sakārtošanai un 

nodošanai, turpināt piesaistīt vieslektorus. 

2. Studiju organizācija 

Studiju procesa nodrošinājums ar literatūru un metodiskajiem materiāliem pilnīgi 

apmierina 4 studentus, daļēji apmierina – 21, daļēji neapmierina - 3. MOODLE vidē 

strādā 14 studentu, 17 – nē.  Studenti ierosina labāk plānot lekciju sarakstu, lai tās 

notiktu vienmērīgāk un vairākas dienas nedēļā.  

Studentu sekmes un lekciju apmeklējums  

 29 aptaujātie studenti atzīmē, ka viņu nodarbību apmeklējums ir 75-100% 

robežās, tikai divi atzīmē, ka nodarbības apmeklē 50%-74% ietvaros, kas varētu tikt 

skaidrojams ar studējošo nodarbinātību, jo 12 strādā ar studijām saistītā jomā un 4 

strādā ar studijām nesaistītā jomā.  Sekmes ir labas un teicamas 13 studentiem, labas – 

12, vidējas un labas – 4. Divpadsmit studentes plāno studēt vienu semestri ārvalstu 

augstskolā. Divas studentes izmantojušas iespēju studēt ārzemēs, divas plāno izmantot 

prakses iespējas ārzemēs. Par iemeslu tam, ka studenti neizmantos iespējas studijām 

ārvalstīs, tiek minēts atbilstošu svešvalodu trūkums. 11 studējošiem traucē ģimenes 

apstākļi. 

Informācijas pieejamības raksturojums: 

- par studiju programmas saturu un apjomu: ļoti labi – 14, labi – 16; 

- par prakses norisi un saturu: pilnīgi apmierina – 21, daļēji apmierina – 9;  
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- par pārbaudījumu kārtošanu un tā veidiem: ļoti labi – 10, labi – 19, slikti -1 

- par izvēles kursiem: ļoti labi – 8, labi – 19, slikti – 1, nav atbildes – 1; 

- par izmaiņām nodarbību sarakstā: ļoti labi – 7; labi – 20, slikti – 2.  

3. Cita informācija 

12 respondentu jau studiju laikā strādā ar studijām saistītā jomā, bet  4– ar 

studijām nesaistītā jomā. Studenti, kuri ir apmeklējuši LiepU struktūrvienības, 

apkalpošanas kultūra tajās vērtē kā ļoti labu un labu, bet negatīvs vērtējums tiek 

sniegts vienā (1) gadījumā arī Ārzemju sakaru daļai ir viens negatīvs vērtējums.  

4. Secinājumi un rīcības plāns 

Pēc studējošo vispārējās apmierinātības aptaujas datiem ar secināt, ka kopumā 

studiju programmas studenti ir apmierināti ar studiju programmas saturu un 

realizāciju, studiju organizāciju, informācijas pieejamību u.c. studiju procesa norisēm. 

Studentu negatīvie vērtējumi tiek izskatīti katrā konkrētajā gadījumā individuāli – 

daļēji informācija apstiprinās un tiek meklēti risinājumi situācijas tālākai uzlabošanai, 

daļēji nē (negatīvais vērtējums ir saistīts ar studiju kursa specifikas nepietiekamu 

izpratni, jautājuma nepareizu traktējumu, studenta nesekmību u.c.).  

Studentu informētību par studiju programmu un tās aktuālajiem jautājumiem 

plānots turpināt nodrošināt un paaugstināt ar pārrunu, semināru, e- vides un 

MOODLE palīdzību.  

 

Secinājumi 

1. Studiju programmas saturs, tās mērķu un uzdevumu realizācija nodrošina 

kvalitatīvu izglītību, profesionālo kompetenci un konkurētspēju Latvijas darba 

tirgū, ko apliecina augstais absolventu nodarbinātības līmenis profesijā, kā arī 

absolventu virzība uz tālāku akadēmisko izglītību maģistra studiju līmenī. 

2. Regulāri tiek papildināti literatūras krājumi par sociālo darbu Liepājas 

Universitātes  bibliotēkā.  

3. Pozitīvi ir vērtējamas ārvalstu vieslektoru vizītes, pateicoties Liepājas pilsētas 

domes finansiālajam atbalstam. 

4. Studiju programmas studentu svešvalodu zināšanas ietekmē studentu mobilitāšu 

iespējas ārzemēs.  

5. Nesakārtotā LiepU politika studentu prakšu finansēšanai, rada apdraudējumu 

prakšu nodrošinājumam un kvalitātei ilgtspējā. 

6. Pozitīvi ir vērtējams studentu skaita pieaugums. 

 

 

Studiju programmas Logopēdija attīstības plāna vispārējās stratēģijas  

 

Programmas attīstība, ilgtspēja un kvalitāte ir cieši saistīta ar akadēmiskā personāla 

attīstības politiku, ko nosaka LiepU attīstības stratēģija (2008 - 2018), LiepU 

personāla politikas attīstības stratēģija un Pedagoģijas un sociālā darba fakultātes 

attīstības stratēģija (2011 – 2015). To nodrošina finansējums, budžeta vietu 

pieejamība, mācībspēku zinātniskās kvalifikācijas paaugstināšana un inovatīvu 

tehnoloģiju pielietošana, mācību vides uzlabošana un modernizēšana atbilstoši 
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jaunākajām tehnoloģijām logopēdijā, starptautiska sadarbība un sadarbība Latvijas 

mērogā. Studiju programmas Logopēdija attīstības plāna vispārējās stratēģijas 

izvērtējumu skatīt 1. tabulā. 

 

1.tabula 

Attīstības plāna 2014./2015. studiju gadā  izvērtējums 

Nr. Mērķis Uzdevumi 

1. Studiju programmas ilgtspēja 1. Izstrādāt pilna cikla logopēdijas studijas, 

izveidojot un licencējot profesionālo 

maģistra studiju programmu Logopēdija  

Izpilde- turpinās darbs pie maģistra 

studiju programmas izstrādes 

2. Docētāju un studentu piedalīšanās 

starptautiskos projektos, docētāju un 

studentu apmaiņas programmās 

Skatīt pie Izglītības virziena 

pašnovērtējuma ziņojuma 

2. Studiju programmas kvalitāte 1. Sekmēt akadēmiskā personāla zinātniskās 

kvalifikācijas paaugstināšanu ( promocijas 

darbu izstrāde un aizstāvēšana, dalība 

zinātniskajās konferencēs, publikācijas)  

Skatīt pie Izglītības virziena 

pašnovērtējuma ziņojuma 

3. Studiju programmas resursi 1. Materiāli – tehniskās bāzes papildināšana, 

atjaunināšana un modernizēšana LiepU 

PSDF Logopēdijas centrā 

2. Logopēdijas mācību līdzekļu un periodikas 

pasūtīšana un iegāde LiepU lasītavas fondu 

papildināšanai 

Izpilde: 

Iegādāti mācību līdzekļi LiePu bibliotēkā 

4. Studiju programmas 

sadarbību 

1. Turpināt attīstīt un pilnveidot starptautisko 

sadarbību 

2. Turpināt attīstīt un pilnveidot sadarbību ar 

citām Latvijas augstskolām 

3. Turpināt attīstīt un pilnveidot sadarbību ar 

darba devējiem un profesionālajām 

asociācijām 

Izpilde: tiek turpināta sadarbība ar  

a. Latvijas Logopēdu asociāciju; 

b. Liepājas Logopēdu metodisko apvienību; 

c. Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldi; 
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d. Internationale Akademie für Entwicklungs 

– Rehabilitation und Pädiatrische 

Fortbildung (Minhene, Vācija): 

starptautiska sadarbība izglītības un 

zinātnes jomā; 

e. Klaipēdas Universitātes Tālākizglītības 

institūts (Lietuva): sadarbība pētniecības 

popularizēšanas jomā starptautiska 

projekta „Ловкие пальчики и подвижной 

язык – друзья ребёнка и речи” 

turpinājuma „Альтернативные и 

творческие методы в превенции 

речевых нарушений детей” ietvaros 

(G.Tomele projekta koordinatore Latvijā); 

 

 

PBSP Logopēdija attīstības plāns 2015./2016. studiju gadam 

1. Turpināt zinātniski pētniecisko darbību iepriekšējā studiju gada (2014./2015.) 

izvirzīto tēmu ietvaros (G.Tomeles pētnieciskā darbība promocijas darba 

ietvaros,   tēma „Valodas attīstība un valodas traucējumu korekcija Montesori 

pedagoģijas aspektā”, B.Trinīte – „Balss funkcijas izmaiņas pacientiem pēc 

totālas vai daļējas tireoīdektomijas bez n. recurrens laryngeus bojājuma 

agrīnā pēcoperācijas periodā un laika posmā līdz 12 mēnešiem” un „Balss 

akustisko un aerodinamisko parametru raksturojums bērnu populācijā”. 

2. Zinātniski pētnieciskās un metodiskās darbības apkopojums (vismaz 2 

publikācijas – 1 saistīta ar LC darbību, 1 - ar LC Runas un balss izpētes 

laboratorijas darbību). 

3. Zinātniski pētnieciskās un metodiskās darbības prezentēšana konferencēs un 

semināros ( vismaz 2 prezentācijas – 1 saistīta ar LC darbību, 1 – ar LC Runas 

un balss izpētes laboratorijas darbību). 

4. Zinātniskās un profesionālās sadarbības realizēšana, dalība projektos (turpināt 

sadarbību ar profesionālajām organizācijām – Latvijas Logopēdu asociāciju, 

Liepājas pilsētas izglītības pārvaldi, Liepājas Logopēdu metodisko apvienību, 

kā arī Klaipēdas Logopēdu apvienību (Lietuva) projekta Путь ребёнка к 

красивой речи ietvaros). 

5. Zinātniskās literatūras un metodisko materiālu uzkrāšana: 

a. turpināt pasūtīt jaunāko zinātnisko un metodisko literatūru, periodiku 

LiepU bibliotēkā un lasītavā; 

b. turpināt uzkrāt metodiskos materiālus; 

c. turpināt uzkrāt un sistematizēt studentu studiju un bakalaura darbu 

pētījumus (plānoti 33 studiju darbi, 11 bakalaura darbi). 
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6. Studiju programmas Logopēdija studentu izstrādāto runas un valodas 

traucējumu korekcijas materiālu izstādes organizēšana LiepU Logopēdijas 

centrā (2016.gada martā). 

7. LiepU LC zinātniski praktisko semināru organizēšana un realizēšana (vismaz 2 

2015./2016.studiju gadā). 

8. Studiju satura daudzveidības un kvalitātes nodrošināšanai pieaicināt vieslektoru 

no Latvijas un ārvalstīm. 

9. Nodrošināt studentiem iespēju attīstīt pētnieciskās un profesionālās prasmes, 

izmantojot jaunākās izmeklēšanas un korekcijas metodes logopēdijā LiepU 

PSDF LC, LC Runas un balss izpētes laboratorijā, LiepU IZI Alternatīvās 

izglītības centrā. 

10. Lai turpinātu pilnveidot studentu praktisko sagatavotību logopēdiskajām 

praksēm, nodrošināt studentu praktisko nodarbības iespējas un veikt 

pirmsprakses sagatavošanu LiepU PSDF LC, LC Runas un balss izpētes 

laboratorijā, LiepU IZI Alternatīvās izglītības centrā, Liepājas 8.vidusskolā, 

Liepājas PII „Delfīns”, VSAC „Kurzeme” filiālē „Liepāja”, Liepājas 

reģionālajā slimnīcā, Liepājas metalurgu poliklīnikā. 
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13.3. Akadēmiskā maģistra studiju programmas „Izglītības zinātņu 

maģistrs pedagoģijā” raksturojums  
 

 

1. Studiju programmas atbilstība darba tirgus pieprasījumam 

 

Karīnas Brikmanes, LR IZM Izglītības departamenta vecākā referentes, personīgais 

viedoklis 2015. gada 16.janvarī par iegūto, studējot programmā: „Uzskatu, ka studijas 

Liepājas Universitātes programmā "Izglītības zinātņu maģistrs pedagoģijā” ir viens no 

labākajiem veidiem, kā paplašināt savu profesionālo un pētniecības kompetenci 

daudzveidīgajos pedagoģijas un  izglītības zinātņu kursos, iegūt praksei nepieciešamās 

zināšanas un pieredzi  pedagoģisko problēmu risināšanā. 

Studiju programmas docētāji ir augsta līmeņa profesionāļi, kas efektīvi izmanto 

teorētisko bāzi, dalās ar savu unikālo praktisko pieredzi mūsdienu Latvijas un ārvalstu 

izglītības zinātnēs un pedagoģijas jautājumos, iedvesmo maģistrantus veikt savus 

pētījumus, kas saitīti ar reālu problēmu risināšanu, veicina pastāvīgu personības attīstību 

un vēlmi līdzdarboties.” 

 Neskatoties uz vairākiem studiju programmas absolventu (K.Brikmane, P.Jurs, 

I.Bērziņa, Jūrmalas Alterantīvās skolas direktora vietniece mācību darbā, V.Baķe, 

Dobeles pirmsskolas pedagoģe) pozitīvajiem vērtējumiem par programmas kvalitāti un 

pedagogu izglītošanās iespējām individuālajās sarunās ar programmas direktori, kā arī uz 

to, ka 2014./2015. gada aptaujātie visi studenti apgalvo, ka ieteiktu programmu citiem 

studentiem objektīvā realitāte ir tāda, ka Izglītības zinātņu maģistra grāds pedagoģijā 

nenodrošina profesionāļiem  jaunas papildus darba iespējas, bet tas ir tikai fundamentāls 

ieguldījums viņu personīgajā intelektuālajā un pētnieciskā darba izaugsmē. Arī uzsākt un 

turpināt studijas Pedagoģijas doktorantūrā ir iespējams, pateicoties profesionālā maģistra 

grādam.  

Tā rezultātā akadēmiskās izglītības nepieciešamība valstī un Liepājas Universitātē 

ir strauji pazeminājusies, ko apliecina pretendentu skaits uz valsts finansētajām studijām. 

2014./2015. studiju gadā studēt programmā pieteicās 9 pretendenti. 

Analizējot programmas atbilstību darba tirgum, ir jāsecina, ka ir nepieciešama 

programmas transformācija atbilstoši ekonomiskās un izglītojošās jomas realitātei 

Latvijā. 
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2. SVID analīze 

 

Iekšējie faktori 

Stiprās puses Vājās puses 

 Iespēja apgūt valsts akadēmiskās 

izglītības standartu 

 Finansētās studiju vietas 

 Pēctecība pedagoģijas studijās: 

bakalaurs, maģistrs, doktorantūra 

 Unikalitāte, Kurzemes pusē 

vienīgā akadēmiskās izglītības 

pedagoģijā programma 

 Koordinēta programmas 

pārvaldība un vadība 

 Iespēja aktualizēt prakses 

problēmu zinātnisko izpēti 

 Veiksmīga pedagoģiskās darbības 

refleksijas forma 

 Mērķtiecīga pētniecisko 

kompetenču attīstīšanas iespēja 

 Jaunu pedagoģisko ideju izstrādes 

iespēja 

 Mācībspēku kompetence 

 Docētāju un studentu sadarbība 

 Saziņas un studiju iespēja e-vidē 

 Studentu saliedētība un 

kooperācija grupā 

 Savlaicīgs sesiju un nodarbību 

plānojums 

 Elastīgums individuālo  studiju 

risinājumu meklējumos 

 Docētāju sadarbība ar 

līdzvērtīgām studiju 

programmām Latvijā 

 Studiju plānojums sesijās 

 

 

 Nespēja konkurēt ar profesionālās 

izglītības piedāvājumiem 

 Nepietiekamais studentu skaits 

 Finansēto studiju vietu neizmantošana 

 Docētāju novecošanās 

 Jaunā akadēmiskā potenciāla 

nepietiekamība 

 Pilnveidojams programmas saturs 

 Studentu nepieciešamība studiju laikā 

strādāt algotu darbu 

 Studentu ierobežotās iespējas 

iesaistīties LiepU piedāvātajās iespējās 

(mobilitāte, sociālās akcijas u.c.) 

 Esošo docētāju uzdrīkstēšanās 

inertums jaunu iespēju meklējumos 

 Nepietiekams darbs ar piedāvātajiem 

resursiem datu bāzēs 

 Studentu  sadarbības trūkums ar citām 

maģistrantūras programmām 

 Praktisko nodarbību nepietiekamība 

 Apjomīgi mājasdarbi 

 Docētāju nepietiekamība no citām 

valstīm 

 Ierobežotas izvēles iespējas C daļas 

kursiem 

 Jauno docētāju un profesionālu   

darbinieku aiziešana no darba 

 

 

 

 

 

Ārējie faktori 

Iespējas Draudi 

 Programmas transformācija, 

nodrošinot izdzīvošanas režīmu 

 Programmas transformācija, 

nodrošinot jaunas attīstības 

 Ideju un realizācijas iespēju 

nepietiekamība programmas 

transformācijai valsts normatīvo 

prasību kontekstā 
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iespējas 

 Jaunu attīstības tendenču un 

iespēju meklējumi, risinājumi 

 Augstskolu sadarbība 

jauninājumu akadēmiskās 

izglītības nodrošināšanas iespēju 

meklējumos 

 

 Finansiālā atbalsta trūkums 

 Akadēmiskās izglītības prestiža 

pazemināšanās 

 Negatīva attieksme pret akadēmisko 

izglītību pašreizējās likumdošanas 

ietekmē 

 Sadarbības partneru no citām 

augstskolām nodomi — atšķirīgi, 

neizpratne, vienota redzējuma trūkums 

 Kopumā valstī zems tirgus 

pieprasījums 

 

 

 

3.Studentu dalība projektos un konkursos 

 

2014./2015. studiju gadā 2.kursā studēja 5 studentes, visas strādā algotu darbu un 

nespēja iesaistīties starpaugstskolu maģistrantu zinātniskajos lasījumos, kas notika  

Daugavpils Universitātē.  

Nav sasnieguma radītāju. 

 

4. Programmas attīstības plāna izpilde un jaunais programmas 

attīstības plāns 

 

 

Programmas attīstības plāna 2014./ 2015. studiju gadam 

īstenošanas novērtējums 

 

Risināmie 

jautājumi 

Priekšlikumi un 

rīcības apraksts 

Izpildes 

laiks 

Atbildīgais 

par izpildi 

Izpildes 

apliecinājums 

  

Mērķtiecīga 

reflektantu 

informēšana 

un  piesaiste 

Informācija 

atvērtajās durvīs 

LiePu pasākumos, 

sarakste e-vidē, 

informēšana 

absolventu darba 

vidē 

2014.gada 

jūnijs  

Studiju 

programmas 

direktore  

sadarbībā ar 

absolventiem 

Reflektantu 

skaits 

nepietiekams – 

nav izpildīts 

 

Semināru un 

lekciju 

kvalitātes 

paaugstināšana 

LiepU doktorantu 

iesaiste studiju 

programmas 

semināros un 

lekcijās 

2014./2015. 

gads 

Zinātniskie 

vadītāji 

sadarbībā ar 

2.un 3. kursa 

doktorantiem 

Studiju formu 

un metožu 

bagātināšanās 

– ir izpildīts 

(P.Jurs, 

M.Ročāne 

u.c.) 

Sadarbības 

turpināšana ar 

Dalība 3. Latvijas 

starpaugstskolu 

2014. gada 

decembris- 

Studiju 

programmas 

Kopīgi 

pētījumi un 
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analoģiskām 

studiju 

programmām 

Latvijā (LU, 

RA) 

pedagoģijas, 

izglītības zinātnes 

maģistrantu 

lasījumos 

 

 

janvāris  direktore, 

programmas 

studenti 

 

prezentācijas 

izpildīts 

daļēji, jo DU 

nevarējām 

objektīvu 

iemeslu dēļ 

ierasties, 

 noslēgta 

vienošanās 

par lasījumu 

organizēšanu 

Liepājas 

Universitātē 

Docētāju 

pedagoģiskās 

kvalifikācijas 

paaugstināšana 

Koleģiālā nodarbību 

hospitēšana un 

diskusijas par 

aktuālām pētniecības 

problēmām 

2015. gads 

Februāris - 

marts 

Programmas 

docētāji 

 

Pieredzes 

apmaiņa un 

kvalifikācijas 

paaugstināšana 

– īstenota 

programmas 

docētāju 

starpā 

Studentu un 

absolventu 

aptaujas  par 

studiju 

programmas 

organizāciju 

un  kvalitāti 

Ikgadējas studentu 

un absolventu 

anketēšanas un 

interviju  rezultātu 

analīze; iegūto faktu 

izmantošana studiju 

programmas 

attīstībai 

 

2014./2015. 

studiju gads: 

marts – 

maijs 

Programmas 

direktore 

Informācija 

par studentu 

un absolventu 

apmierinātību 

ar studiju 

kvalitāti – ir 

īstenots 



42 

 

Programmas attīstības plāns 2015./ 2016. studiju gadam 

 

Problēmas Priekšlikumi to 

risināšanai 

Izpildes 

laiks 

Atbildīgais par 

izpildi; 

izpildītāji 

Izpildes 

apliecinājums 

1. Programmas 

konkurētspējas 

pazemināšanās 

Izpētīt 

normatīvās un 

potenciālās 

iespējas 

transformācijai 

vai 

programmas 

slēgšanai 

2016. 

gada 

februāris, 

marts 

PSDF dekāne, 

Programmas 

direktore 

Ieteikumi 

programmas 

pārveidei vai 

slēgšanai 

2. Studiju 

programmas 

2.kursa  studiju 

procesa kvalitātes 

nodrošināšana 

Studiju procesa 

kvalitātes un 

studentu 

sasniegumu 

aktualizēšana 

Līdz 

2016. 

gada 

jūlijam 

 

Programmas 

direktore, 

docētāji 

Studentu 

viedokļi un 

novērtējums 

anketēšanā 

 

3.Studentu 

iesaistīšana 

docētāju 

pētniecības darbā 

Aktivizēt 

sadarbību ar 

zinātniskajiem 

vadītājiem  

kopīga 

zinātniski 

pētnieciskā 

darba īstenošanā 

Visu gadu Zinātniskie 

vadītāji, 

programmas 

docētāji 

Kopīgas 

publikācijas 

un referāti 

4. 

Starpaugstskolu 

sadarbības 

nodrošināšana 

 

 

4.Latvijas 

starpaugstskolu 

pedagoģijas, 

izglītības 

zinātnes 

maģistrantu 

lasījumu 

organizācija  

Liepājas 

Universitātē 

2016. 

gada 

18.- 19. 

marts 

Programmas 

direktore, 

studenti, 

docētāji 

Maģistrantu 

lasījumu 

norise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 

 

13.4. Profesionālā maģistra studiju programmas „Karjeras konsultants” 

raksturojums  

 

1. Studiju programmas īstenošanas mērķi un uzdevumi 

Nav izmaiņas 

 

2. Studiju programmas paredzētie studiju rezultāti 

 

Profesionālā maģistra un kvalifikāciju „karjeras konsultants un jaunatnes lietu 

speciālists” un „karjeras konsultants un sociālais pedagogs ” kompetences veido trīs 

savstarpēji saistītas studiju rezultātu kopas (skat.1.tabulu). 

1.tabula 

Studiju rezultātu atspoguļojums kompetenču formā 

 
 Studiju rezultāti profesionālā maģistra un 

kvalifikācijas „karjeras konsultants un jaunatnes 

lietu speciālists” ieguvē 

Studiju rezultāti profesionālā maģistra un 

kvalifikācijas „karjeras konsultants un 

sociālais pedagogs ” ieguvē 

Profesionālās 

kompetences 

epistemoloģiskais 

aspekts izziņas 

darbībā, apliecina 

spējas 

 atrast, iegūt un atlasīt informāciju konkrētai situācijai 

atbilstošiem karjeras attīstības atbalsta sistēmai  un  

jaunatnes lietu speciālista darba mērķiem, izmantot 

pieejamos avotus konkrētajā jomā; 

 analizēt, sintezēt, kritiski izvērtēt un strukturēt iegūto 

informāciju atbilstoši karjeras konsultēšanas un 

jaunatnes lietu darbības pieejām, izvirzītajiem 

mērķiem un uzdevumiem pedagoģiskajā darbībā ar 

jauniešiem un karjeras attīstības atbalsta sniegšanā; 

 izprast globālos un lokālos sociālpolitiskos, 

ekonomiskos un izglītības procesus, balstoties uz 

kognitīvajiem un afektīvajiem procesiem,  izplatīt 

iegūto informāciju, izmantojot komunikāciju 

tehnoloģijas un resursus; 

 integrēt  pētnieciskā, konsultēšanas un pedagoģiskā 

darbībā iegūtas starpdisciplinārās zināšanas un to 

kritisku izpratni gan karjeras attīstības atbalstā, gan 

jaunatnes lietu speciālista darbībā; 

 demonstrēt padziļinātas zināšanas un kritisku izpratni 

par izglītības nacionālajām iezīmēm, sabiedrības 

sociokultūras aspektiem  un attīstības tendencēm 

vienotajā Eiropas izglītības telpā.  

 

 

 atrast, iegūt un atlasīt informāciju konkrētai 

situācijai atbilstoši karjeras attīstības atbalsta 

sistēmai un sociālpedagoģiskajiem mērķiem, 

izmantot pieejamos avotus konkrētajā jomā; 

 analizēt, sintezēt, kritiski izvērtēt un strukturēt 

iegūto informāciju atbilstoši karjeras 

konsultēšanas un sociālpedagoģiskā darba 

pieejām, izvirzītajiem pedagoģiskajiem 

mērķiem un uzdevumiem sociālpedagoģiskajā 

darbībā un karjeras attīstības atbalsta sniegšanā; 

 izprast globālos un lokālos sociālpolitiskos, 

ekonomiskos un izglītības procesus, balstoties 

uz kognitīvajiem un afektīvajiem procesiem, 

izplatīt iegūto informāciju, izmantojot 

komunikāciju tehnoloģijas un resursus; 

 integrēt pētnieciskā, pedagoģiskā un 

konsultēšanas darbībā iegūtas padziļinātas 

starpdisciplinārās zināšanas un to kritisku 

izpratni gan karjeras attīstības atbalstā, gan 

sociālā pedagoga darbībā; 

 demonstrēt padziļinātas zināšanas un kritisku 

izpratni par izglītības nacionālajām iezīmēm, 

sabiedrības sociokultūras aspektiem  un 

attīstības tendencēm vienotajā Eiropas izglītības 

telpā.  

Profesionālās 

kompetences 

ontoloģiskais aspekts 

integrētā 

pētnieciskajā, 

pedagoģiskajā un 

atbalsta darbībā 

apliecina spējas:  

 

 plānot un īstenot savu karjeras konsultatnta un 

jaunatnes lietu speciālista  darbību saskaņā ar darba 

tirgus prasībām, sociālajām vajadzībām un 

inovatīvajām izglītības zinātnes un prakses 

tendencēm, uzņemties risku par jaunu inovatīvu 

risinājumu īsenošanu;   

 īstenot pozitīvu savstarpējo mijdarbību un apliecināt 

pozitīvu attieksmi saistībā ar dažādību dažādās 

sociālās kultūrvidēs, īstenojot karjeras attīstības 

atbalstu un jaunatnes lietu speciālista darbību;   

 izplatīt un ieviest  gan karjeras konsultēšanas darbā, 

gan jaunatnes lietu speciālista darbā inovatīvu 

pedagoģisku pieeju risinot  profesionālus jautājumus; 

 plānot un īstenot savu karjeras konsultanta un 

sociālā pedagoga darbību saskaņā ar darba 

tirgus prasībām, sociālajām vajadzībām un 

inovatīvajām izglītības zinātnes un prakses 

tendencēm, uzņemties risku par jaunu inovatīvu 

risinājumu īsenošanu;   

 īstenot pozitīvu savstarpējo mijdarbību un 

apliecināt pozitīvu attieksmi saistībā ar 

dažādību dažādās sociālās kultūrvidēs, īstenojot 

karjeras attīstības atbalstu un sociālpedagoģisko 

darbību;  

 izplatīt un ieviest gan karjeras konsultēšanas 

darbā, gan sociālā pedagoga darbā inovatīvu 
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 iesaistīties un piedalīties pētnieciskajās aktivitātēs, 

pilnveidojot pedagoģisko darbību praksē; 

 organizēt un vadīt darbu komandā, komunicējot ar 

dažādiem profesionāļiem un institūcijām; 

 pielāgoties jaunām situācijām un īstenot pedagoģisko 

darbību mainīgos sociālos apstākļos; 

 izvērtēt savu profesionālo kompetenci, plānot un 

virzīt pašizglītību mūžizglītības kontekstā. 

 

pedagoģisku pieeju risinot profesionālus 

jautājumus; 

 iesaistīties un piedalīties pētnieciskajās 

aktivitātēs, pilnveidojot pedagoģisko darbību 

praksē; 

 organizēt un vadīt darbu komandā, komunicējot 

ar dažādiem profesionāļiem un institūcijām; 

 pielāgoties jaunām situācijām un īstenot 

pedagoģisko darbību mainīgos sociālos 

apstākļos; 

 izvērtēt savu profesionālo kompetenci, plānot 

un virzīt pašizglītību mūžizglītības kontekstā. 

Profesionālās 

kompetences 

aksioloģiskais 

aspekts uz 

konkurētspējīgu un 

ilgtspējīgu  virzību 

pedagoģiskajā un 

karjeras attīstības 

atbalsta darbībā 

apliecinās spējas: 

 

 patstāvīgi padziļināt zināšanas un kritisku izpratni par 

karjeras konsultanta un jaunatnes lietu speciālista 

ieguldījumu dzīves kvalitātes  un konkurētspējas 

nodrošināšanā savas un nākamo paaudžu ilgtspējīgā 

attīstībā; 

 risināt problēmjautājumus un uzņemties līdzatbildību 

par savu ieguldījumu karjeras attīstības atbalsta un 

jaunatnes lietu jautājuma risināšanā.  

 

 patstāvīgi padziļināt zināšanas un kritisku 

izpratni par karjeras konsultanta un sociālā 

pedagoga ieguldījumu dzīves kvalitātes  

uzturēšanā un konkurētspējas nodrošināšanā 

savas un nākamo paaudžu ilgtspējīgā attīstībā;  

 risināt problēmjautājumus un uzņemties 

līdzatbildību par savu ieguldījumu karjeras 

attīstības atbalsta un sociālpedagoģisko 

jautājumu risināšanā. 
 

 

3. SVID analīze 

 

STIPRĀS PUSES 

profesionālā konkurētspēja Latvijā 

nav konkurentu Latvijā 

atbilstošs profesijas prasībām studiju 

programmas saturs 

studiju kursu daudzveidība 

docētāju atsaucība 

iespēja iegūt divas kvalifikācijas un maģistra 

grādu 
 

VĀJĀS PUSES 

maz izdales meteriālu 

nepietiekoša metožu daudzveidība  lekcijās, 

semināros, praktiskajās nodarbībās 

maz realizēta studentu un docētāju pētījumu 

publicēšana 

maza studentu iesaiste studiju procesa 

pilnveidē 

netiek realizēta ERASMUS+ studiju un 

prakses mobilitāte  

nav (pietiekami) studiju kursiem atbilstošas 

docētāju publikācijas  

IESPĒJAS 

piedāvāt jaunu papildus kvalifikāciju 

ar profesionāļiem vairāk sadarboties 

praktisko nodarbību īstenošanā 

dalība starptautiskās konferencēs un 

publikāciju izstrāde 
 

DRAUDI 

nepietiekoši prakses vietas 

nepietiekoši novērtēta karjeras attīstības 

atbalsta sistēma dažādās jomās un institūcijās 

(skola, pašvaldība u.c.), un dažādu 

mērķauditoriju konsultēšanā 
neprognozējams studējošo skait 

 

4. Studiju programmas plāns 

 

Programmas realizācijā tiek  ievērota studiju kursu un moduļu pēctecību. Studiju kursi 

un programmas daļas, t.sk. obligātā prakse, ir savstarpēji vienotas un saskaņotas ar 

karjeras konsultanta, jaunatnes lietu speciālista un sociālā pedagoga profesijas 

standartiem un plānotajiem studiju programmas rezultātiem.  

Obligātā daļa (A) attīsta holistisku izpratni par studijām un veidu, kā studiju kursu 

saturu integrēt profesionālās meistarības pilnveidošanai. Obligātajā daļā ir iekļauti 



45 

 

humanitāro un sociālo zinātņu kursi, kuri attīsta sociālās, komunikatīvās un 

organizatoriskās pamatiemaņas, kā arī nozares teorētiskie pamatkursi. Šie studiju 

kursi sekmē intelektuālo pamata kompetenču apguvi. Apgūtas kompetences apliecina 

karjeras konsultanta, jaunatnes lietu speciālista un sociālā pedagoga spēju diskutēt par 

sarežģītiem akadēmiskiem un profesionāliem jautājumiem gan speciālistu, gan 

nespeciālistu vidē, patstāvīgi un kritiski formulēt un sistemātiski analizēt sarežģītas 

prakses problēmas.  

Obligātā izvēles daļa (B) sevī ietver nozares profesionālos specializācijas kursus, kuri 

nodrošina akadēmisko un profesionālo (uz sadarbību ar klientu orientēto) 

kompetenču, kā arī praktisko kompetenču apguvi.  

Apgūtās akadēmiskās un profesionālās kompetences, apliecina, ka studenti ir ieguvuši 

padziļinātas teorētiskās zināšanas, praktiskās un pētnieciskās darba iemaņas un spēj 

tās izmantot patstāvīgi pētnieciskajā darbībā, profesionālu problēmu risināšanā un 

atbilstošu risinājuma veidu izvēlē, sarežģītu jautājumu izpratnē un kopsakarību 

saskatīšanā. Praktiskā kompetence apliecina spēju patstāvīgi pieņemt un pamatot 

pieņemtos lēmumus, saskatīt perspektīvas un balstoties uz zinātniskām, teorētiskām 

vai pētnieciskām metodēm, un jaunākajām tendencēm attīstīt praktiskās pieejas savā 

praksē un profesionālajā darbībā. 

Brīvā izvēles (C daļa) netiek piedāvāta. 

Kvalifikācijas eksāmens atklāj otrās kvalifikācijas – jaunatnes lietu speciālista/sociālā 

pedagoga profesionālo kompetenču izpratni un pielietojumu. 

Maģistra darbs apliecina izpratni par zinātnisko darbību, pētniecības rezultātu 

izmantojamību praksē un atklāj speciālās zināšanas un dziļāku izpratni karjeras 

izglītībā, vadībā un konsultēšanā. Studiju programmas „Karjeras konsultants” 

plānojums un studiju tipveida plāns atspoguļots 2.pielikumā. 

Studiju programmā obligāto studiju kursu īpatsvars veido: obligātā (A) daļa – 

21,25% no kopējā KRP skaita, obligātā izvēles (B) – 51,25% (no tiem prakse -

32,5%), valsts pārbaudījumi – 27,5%. 

 

5. Studiju kursu un studiju moduļu apraksti 

 Studiju kursu un moduļu aprakstos nav izmaiņas. 

 

6.Studiju programmas organizācija. Studiju programmas īstenošanā iesaistīto 

struktūrvienību uzskaitījums, norādot to uzdevumus. Studiju programmas 

īstenošanā nepieciešama mācību palīgpersonāla raksturojums, norādot tā 

uzdevumus 

 

Programma tiek realizēta LiepU Pedagoģijas un sociālā darba fakultātē (PSDF).  

Programmas realizācijā ir iesaistījušies arī LiepU Dabas un inženierzinātņu fakultātes 

(DIF) docētāji un Vadības un sociālo zinātņu fakultātes (VSZF) docētāja (skat. 2.tab). 

PSDF nodrošina 75 % mācībspēku, DIF 20 %  un VSZF 0,65% docētāju. 
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2.tabula 

Studiju programmas realizācijā iesaistītās struktūrvienības 

Fakultāte Docētāji % 

PSDF LindaPavītola 

Alīda Samusēviča 

Ilze Miķelsone 

Rita Ukstiņa 

Blāzma Vikmane 

Lāsma Latsone 

Inga Belousa 

Dina Bethere 

Svetlana Lanka 

Aira Klampe 

Inga Auziņa 

 

 

 

75% 

DSZF Aija Kukuka 

Dina Barute 

Vija Zēlerte 

 

20% 

VSZF Daina Celma-Zīda 0,65% 

 

2014./2015. studiju gadā darba attiecības pārtrauca prof.D. Lieģeniece.  Tā kā viņas 

vadītais  studiju kurss „Uzvedības pašregulācijas teorētiskie pamati, sociālā 

audzināšana”  tika vadīts kopā ar  asoc.prof. R. Ukstiņu, (katrai pa 1 KRP), tad tālāk 

šī kursa docēšanu (2 KRP)  realizē R.Ukstiņa. 

3.tabula 

Studiju palīgpersonāla raksturojums 

 Atbildīgais Uzdevumi studiju programmas 

īstenošanā 

Studiju daļa Studiju lietvede Veic studiju programmā studējošo 

lietvedību, sekmju uzskaitījumu, 

izziņu sagatavošanu. 

Studiju 

programmas 

direktore 

Programmas direktore Atbilstoši tipveida plānam izstrādā 

ikgadējos studiju plānus, izstrādā 

ikgadējos programmas 

pašnovērtējuma ziņojumus, 

nodrošina studentus ar informāciju 

par studiju procesu un tam 

nepieciešamajiem materiāliem 

(studiju kursu programmas, 

informācija par konferencēm u.c.) 

Studiju daļa  Plānotāja Izstrādā un nepieciešamības 

gadījumā veic korekcijas lekciju 

plānojumā 

PSDF Prakses 

metodiķe  

Metodiķe Slēdz līgumus ar prakses vietām 

studējošo prakses īstenošanai 

PSDF Fakultātes dome Apstiprina studiju plānus, izmaiņas 

studiju plānos, apstiprina maģistra 

darbu tēmas, izskata nepieciešamās 

izmaiņas studiju plānos 



47 

 

 Studiju apašvirziena 

vadītāja , programmas 

direktore 

Nodrošina studiju kursu 

pārraudzību un to atbilstību 

Karjeras konsultanta, Jaunatnes 

lietu speciālista, Sociālā pedagoga 

Profesijas standartiem un 

kompetencēm. 

 

7. Prasības, uzsākot studiju programmu 

Nav izmaiņas. 

 

8.Studiju programmas praktiskā īstenošana (izmantotās studiju metodes un 

formas, tālmācības metožu izmantošana) 

 

Studiju formas: pilna laika klātienes un nepilna laika neklātienes studijas. 2014.-

2015.studiju gadā nepilna laika neklātienes studijas netiek realizētas. 

Studiju metodes: lekcijas, semināri, grupu darbs, diskusija, lomu spēles, saskarsmes 

treniņi,  individuālais un pāru darbs, praktiskie darbi, patstāvīgais darbs, gadījumu 

analīze. 

 
9.Vērtēšanas sistēma (izglītības kritēriji un vērtēšanas metodes studiju rezultātu 

sasniegšanai un novērtēšanai, pārbaudes formas un kārtība) 

 

Vērtēšanas mērķis ir sekmēt topošo karjeras konsultantu un jaunatnes lietu 

speciālista/sociālā pedagoga kompetenču attīstību un attieksmju pilnveidi. Vērtēšana 

notiek kā izvērtējums un novērtējums. Izvērtējums orientēts uz studiju procesa un 

apgūto zināšanu, prasmju un kompetenču dinamikas noskaidrošanu. Tas tiek veikts 

semināros, grupu darbā, diskusijās, studentu patstāvīgajā darbā, pašvērtējumā un 

praksē. Izvērtējuma procesā tiek izmantota arī studentu pašnovērtēšana un grupas 

vērtējums grupai.  

Konkretizēta prakses vērtēšanas sistēma, nosakot kritērijus vērtējumam un vērtējuma 

veidošanās procentuālās attiecības. Prakses vadīšanā un vērtēšanā ir iesaistīti ne tikai 

LiepU docētāji, bet arī NVA Liepājas nodaļas darbinieki, Liepājas pilsētas Izglītības 

pārvaldes darbinieki un izglītības iestāžu pedagogi. Prakses vērtējumu paziņo prakses 

noslēguma konferencē un to veido: 

 moduļa darba vērtējums, 

 prakses publiskās aizstāvēšanas vērtējums, 

 prakses materiālu vērtējums, 

 Iestādes/ uzņēmuma izdots studenta darba raksturojums un vērtējums. 

 

Iegūto studiju rezultātu apliecinājums atspoguļojas studiju kursu aprakstos kā 

vērtēšanas kritēriji un pārbaudes formas. Īpaši akcentēts tiek studentu patstāvīgais 

darbs. Pārbaudījumi, atkarībā no studiju kursa specifikas, tiek organizēti individuāli 

vai grupā; tiek īstenota arī vērtēšana pēc kumulatīvā principa. Studiju kursu 

noslēguma pārbaudījumos akcents tiek likts uz kompetenču atspoguļošanu.  
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Docētāji studiju kursu apguves vērtēšanā izmanto analītiskās vērtēšanas metodes, 

kuras nosaka, ka ieskaitē un eksāmenā gūtais vērtējums sastāda 50% līdz 70%, bet 

galīgo vērtējumu nosaka studenta darbs visā semestrī. Piemēram, referāti, patstāvīgie 

darbi, projekti veido 30% no kopvērtējuma, piedalīšanās semināros, diskusijās – 20% 

no kopvērtējuma un eksāmens veido 50% no kopvērtējuma. 

 

Valsts/ gala pārbaudījumu vērtējumu salīdzinājums PMSP „Karjeras konsultants” 

 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 Vidējā atzīme 

KE 7,67 8,12 7,66 8,75 8,05 

MD 7,27 8,36 7,27 8,16 7,76 

 

Izstrādāti maģistra darba izstrādes nosacījumi un vērtēšanas kritēriji atrodami www. 

liepu.lv./ studiju darbu rakstīšana/ Pedagoģijas un sociālā darba fakultātē/metodiskie 

norādījumi profesionālās maģistra studiju programmas „Karjeras konsultants” 

maģistra darbu rakstīšanai.  

 

10.Studiju programmas izmaksas 

LiepU Senātā apstiprinātā studiju maksa 2014./2015. studiju gada 1. kursam ir EUR 

1430 gadā un tā ir nemainīga visam studiju periodam.   

  

11. Informācija par studējošajiem 

Studējošo skaits: 18 

Pirmajā studiju gadā imatrikulēto studējošo skaits – 11 studenti; 

Absolventu skaits – 6 studenti. 

Akadēmiskais studiju pārtraukums – 1students. 

 

12.Studējošo aptaujas un to analīze 

Studējošo veiktā aptauja sniedz priekšstatu par studiju darba kvalitāti, studējošo 

apmierinātību un nepieciešamajiem uzlabojumiem. Kopumā programmā studējošie ir 

apmierināti ar izvēlēto studiju programmu (92%) un uzskata, ka programma ir 

konkurētspējīga Latvijā. Studenti atzīst, ka programmas stiprās puses ir studiju kursu 

daudzveidība, pozitīva attieksme no docētāju puses, kā arī tas, ka Latvijā programmai 

nav konkurētu. 

Jāatzīst, ka konkurētspēju palielina piedāvātā iespēja studiju laikā iegut divas 

kvalifikācijas, kas darba tirgū viena otru papildina. Pozitīvi tiek novērtētas abas  

kvalifikāciju kombinācijas -  gan „karjeras konsultants un  jaunatnes lietu speciālists” 

, gan „ karjeras konsultants un sociālais pedagogs”. Tā ka studējošie visi ir arī 

strādājoši (82% strādā ar studijām saistītā jomā), pozitīvi atspoguļojas vērtējumā par 

iespēju studiju procesā izmantot esošās (iepriekš iegūtās) zināšanas un pieredzi 

(79%). Studijas maģistra programmā netiek atzītas kā vieglas, iegūstāmas bez īpašas 

piepūles. 

Pozitīvi tiek vērtēta vieslektoru un piedāvātie semināri, piemēram, ikgadus 

organizētais seminārs „ES karjeras attīstības atbalsta politikas nostādnes, pētījumi un 

informācijas avoti”, ko vada Brigita Miķelsone (VIAA EUROGUIDANCE 
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programma), Viktors Kravčenko (VIAA Eyridice programma). Īpaši tiek atzīmēta 

iespēja studiju praktiskās nodarbības realizēt dažādās sociālās labklājības institūcijās 

un jauniešu centros. Piemēram, praktisko nodarbību sasaistei ar profesionālo darbību 

no 2014.gada  9.decembra  līdz 2014.gada 11.decembrim tika  novadītas praktiskās 

nodarbības grupās studentiem un mācībspēkiem par tēmu „Izlīguma funkcijas 

realizācija probācijas, jaunatnes lietu un sociālā pedagoga darba  praksē’’. Nodarbības 

vadīja Valsts Probācijas dienesta Liepājas struktūrvienības vadītāja Solvita Dīķe. 

Pozitivi novērts ir studiju kursa "Sociālās atstumtības riska grupas” praktiskie darbi, 

kas notika Liepājas pilsētas domes Sociālā dienesta institūcijās- Nakts patversmē, 

Narkoatkarības palīdzības palīdzības punktā un Sociālā dzīvojamā mājā. 

Iebildes studiju procesa nodrošinājumā ir saistībā prakšu vietu nodrošinājumu. Taču 

valstī vēl joprojām pilnībā netiek nodrošināti karjeras konsultanta pakalpojumi, 

tādējādi prakšu vietu pieejamība arī nav pietiekoša. Studenti vairāk vēlētos izdales 

materiālus. Tas liek domāt par iespēju materiālus ievietot moodle. 

Kopumā studenti pauž apmierinātību novērtējot studiju kursu svarīgumu. Tas ļauj 

secināt, ka piedāvātie studiju kursi ir izvēlēti un saturiski atbilst karjeras 

konsultēšanas, karjeras vadības būtībai, kā arī sociālā pedagoga un jaunatnes lietu 

speciālista darba specifikai. 

 

13. Absolventu aptaujas un to analīze 

Atbilstoši prasībām par vienotas augstākās izglītības telpas attīstību tiek realizēta gan 

studentu, gan absolventu aptauja, ar mērķi uzlabot studiju procesu  un noskaidrot 

saikni ar darba tirgu, palielinot konkurētspēju. Studiju programmas absolventi atzīst, 

ka ir apguvuši nepieciešamās teorētiskās nostādnes profesijā, praktiskās un 

pētnieciskās darba metodes un iemaņas karjeras vadīšanas un konsultēšanas darbā, kā 

arī otrajā izvēlētajā specialitātē,  atbilstoši otrā līmeņa profesionālās augstākās 

izglītības valsts standartam un Karjeras konsultanta profesijas standarta m un 

Jaunatnes lietu speciālista/ sociālā pedagoga profesijas standartiem. Tas sniedz iespēju 

būt sekmīgiem karjeras konsultantiem Nodarbinātības Valsts aģentūrās, Karjeras 

izvēles centros, vispārizglītojošās skolās, profesionālajās izglītības iestādēs, kā arī 

augstskolās. Visi absolventi  ir saistīti ar karjeras konsultanta darbību (karjeras 

konsultanti NVA, karjeras konsultanti izglītības iestādē). Izvērtējot iegūtās teorētiskās 

zināšanas 50% atzīst, ka tās ir pietiekamas un 50% atzīst, ka tās ir daļēji 

pietiekamas.Taču visi absolventi (100%) savu profesionālo sagatavotības līmeni vērtē 

kā labu un 75%  studiju programmu ieteiktu arī citiem studentiem. 

 

14. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 

Studenti tiek iesaistīti studiju programmas pašnovērtējuma ziņojuma izstrādē. Studiju 

procesa pilnveidi nodrošina studentu un docētāju kopīgi izstrādātie un publicētie 

pētījumi studentu zinātnisko darbu krājumā. 2014./2015. studiju gadā tika publicēti 

šādi darbi: 

Bunkus. A. (2014).  Vecāku līdzdalība pusaudžu karjeras lēmumu pieņemšanā.  –  

Zin. vad. I. Miķelsone 
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Malovka, E. (2014). Pašvaldības atbalsts karjeras izglītībai Aizputes novada 

vispārizglītojošo skolu jauniešiem. Apjoms 16 lpp. Zin. vad. A.Samuseviča 

Jostiņa, I. (2014). Pedagoga profesionālā karjera izglītības iestādē. – Zin.vad. 

L.Pavītola 

 

Secinājumi 

1. Studiju programma ir izstrādāta atbilstoši Latvijas normatīvajiem 

dokumentiem un saskaņā ar ES prasībām kopējai izglītības telpai un 

kvalifikāciju ietvarstruktūrām.  

2. Studiju programmas realizācija balstās uz definētiem studiju programmas un 

studiju kursu rezultātiem, kuri saskaņoti ar profesiju satnadrtiem. 

3. Piedāvātās divas kvalifikāciju kombinācijas „ karjeras konsultants un jaunatnes 

lietu speciālists” un „karjeras konsultants un sociālais pedagogs”  ir atzīstamas 

par veiksmīgu piedāvājumu, kas palielina absolventu konkurētspēju darba 

tirgū. 
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13.5. Profesionālā maģistra studiju programmas „Vispārējās izglītības 

skolotājs” raksturojums  

 

Liepājas Universitātē Pedagoģijas un Sociālā darba fakultātē (PSDF) 

sadarbībā ar Dabas un inženierzinātņu (DIF), Vadības un sociālo zinātņu (VSZF) un 

Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātēm (HMZF) tiek realizēta profesionālā 

augstākās izglītības maģistra studiju programma „Vispārējās izglītības skolotājs”, 

piedāvājot apakšvirzienus, kas uzskaitīti tabulā: 

 
Studiju programmas „Vispārējās izglītības skolotājs” piedāvātie apakšvirzieni 

Studiju 

ilgums 
1 gads 1,8 gadi 2 gadi 

Apakšvirzieni 

- 

- angļu valodas skolotājs 

- vācu valodas skolotājs 

- franču valodas skolotājs 

- vizuālās mākslas skolotājs 

(ar tiesībām pasniegt 

dizainu) 

- mājturības un tehnoloģiju 

skolotājs 

- psiholoģijas skolotājs 

- mūzikas skolotājs 

- pirmsskolas skolotājs 

(metodiķa darbā) 

 

- latviešu valodas un literatūras 

skolotājs un kulturoloģijas 

skolotājs 

- krievu valodas un literatūras 

skolotājs un kulturoloģijas 

skolotājs 

- angļu un franču valodas skolotājs 

- angļu un vācu valodas skolotājs 

- angļu un krievu valodas skolotājs 

- vizuālās mākslas skolotājs (ar 

tiesībām pasniegt dizainu) un 

kulturoloģijas skolotājs 

- mājturības un tehnoloģiju, un 

kulturoloģijas skolotājs 

- matemātikas skolotājs 

- informātikas skolotājs 

- fizikas skolotājs 

- ķīmijas skolotājs 

- fizikas un informātikas 

(pamatizglītībā) skolotājs 

- fizikas un dabaszinību 

(pamatizglītībā) skolotājs  

- bioloģijas un dabaszinību 

(pamatizglītībā) skolotājs 

- speciālās izglītības skolotājs 

 

Studiju programmas atbilstība darba tirgus pieprasījumam 

Studiju programmas absolventu iespējas darba tirgū nosaka izglītības iestāžu 

pieprasījums pēc vidējās izglītības skolotājiem ar dažāda veida kvalifikācijām. 

Absolventu konkurētspēju darba tirgū paaugstina iespēja apgūt viena vai divu mācību 

priekšmetu skolotāja kvalifikāciju vidējās izglītības posmā. Ekonomikas ministrijas 

sagatavotais Informatīvais ziņojums par darba tirgus vidējām un ilgtermiņa 

prognozēm (2014), liecina, ka formālā mācību procesā iesaistīto īpatsvars 

turpmākajos gados varētu palielināties 2,4% (2013.gadā) līdz aptuveni 7% 2020.gadā. 

Tā kā studiju programma piedāvā apgūt darba tirgū aktuālas kvalifikācijas STEM 

virzienos un valodu jomā, tad ņemot vērā iepriekšminēto, kā arī pedagogu 

novecošanās tendences un nomaiņas nepieciešamību, nodarbinātības prognozes varētu 

vērtēt kā pozitīvas. 

Absolventiem ir iespēja turpināt izglītību arī doktora līmeņa studiju programmās. 
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Studējošo skaits 2014./2015. studiju gadā 

 

N.p.k. Studiju pakāpe un forma Studējošo 

skaits 

Pirmajā 

studiju gadā 

imatrikulēti 

Absoventu 

skaits 

 Pilna laika maģistra studijas    

1. Vispārējās izglītības skolotājs    

1.1.  1 gads 6 4 6 

1.2. speciālā izglītība 11 6 5 

1.3.  pirmsskolas izglītības metodiķis 12 3 8 

1.4. matemātika (bez ped.izgl.) 7 4 3 

1.5. matemātika (ar ped.izgl.) 1  1 

1.6. fizika (bez ped.izgl.)  3  

1.7. informātika (bez ped.izgl.)  3  

1.8. informātika (ar ped.izgl.) 1  1 

1.9. bioloģija (bez ped.izgl.)  3  

1.10. bioloģija (ar ped.izgl.) 2   

1.11. latviešu valoda un literatūra un kulturoloģija 6 3 1 

1.12. krievu valoda un literatūra un kulturoloģija 6 4 2 

1.13. angļu un vācu valoda 2 0 1 

1.14. angļu un krievu valoda 1 0 1 

1.15. angļu valoda 14 9 4 

1.16. franču valoda 2 0 0 

1.17. vizuālā māksla un kulturoloģija 4 1 1 

 Kopā pilna laika studijās 75 43 34 

 

Studējošo aptaujas rezultāti 

Studiju programmā “Vispārējās izglītības skolotājs” aptaujāti 32 studenti. 

Visi studenti studē par valsts budžeta līdzekļiem un noteicošie faktori studēt Liepājas 

universitātē ir – budžeta vietu skaits specialitātē, konkrētā specialitāte, un augstskolas 

atrašanās tuvu dzīves vietai. Pilnīgi visi studenti studē, lai iegūtu izvēlēto profesiju un 

jaunas zināšanas, bet nozīmīgs faktors ir arī iespēja studēt budžeta grupā. 83% 

studējošo ir apmierināti ar studiju programmu, pārējie ir daļēji neapmierināti. 

Vairums studējošo konsultācijas apmeklē retāk, kā reizi mēnesī, norādot, ka ne 

vienmēr mācībspēki var atvēlēt konsultācijām pietiekoši ilgu laiku. 

Par MOODLE studenti izsakās atzinīgi, vērtējot to kā ērtu un pārskatāmu, viņus 

apmierina esošā kvalitāte un saturs, taču ne visu studiju kursu apguvē tā tiek lietota. 

Studenti, kuri bijuši dažādās LiepU struktūrvienībās, ir apmierināti ar darbinieku 

attieksmi. 

Par iespējām studēt vai doties praksē ārzemēs studenti, galvenokārt, uzzina LiepU 

mājas lapā vai no bukletiem, taču tikai 24% aptaujāto šo iespēju plāno izmantot. Kavē 

svešvalodu nepietiekamā prasme un nepieciešamība strādāt, ģimenes apstākļi. 

Aptaujātie studenti regulāri apmeklē lekcijas un viņiem ir labas un teicamas atzīmes. 

Lai segtu ikdienas tēriņus un uzlabotu savas dzīves kvalitāti, aptuveni 78% studentu 

strādā ar studijām saistītā jomā un arī nākotnē visi, izņemot 4, plāno strādāt Latvijā 

tajā specialitātē, kurā ieguvuši izglītību. 

 

Studiju programmas stiprās puses ir pati specialitāte, jo tiek sagatavoti 

konkurētspējīgi darbinieki un programma ir konkurētspējīga Latvijā. Studenti novērtē 

mācībspēku profesionalitāti, dalīšanos savā pieredzē, pedagoģisko prasmju un iemaņu 

sniegšanu. Mācībspēki ir atsaucīgi un pozitīvi, motivējoši. Kursi ir kompakti un ietver 

visas nepieciešamās zināšanas. Studenti augstu vērtē arī prakses iespējas un 

praktikumus.  
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Studējošie norāda arī programmas vājās puses – saturā apjomīgi kursi, kuros lekciju 

maz, bet daudz patstāvīgā darba; mācībspēki, kuru lekcijas nav kvalitatīvas; studenti 

vienā dienā vēlas klausīties dažādus mācībspēkus; nav organiska lekciju plānojuma 

t.i. lekcijas ir no rīta līdz vakaram vai arī neiederīgi brīvi lekciju laiki; aptaujātie vēlas 

vairāk lekciju par mācību metodēm. 

 

Studenti ierosina plānot vairāk kontaktlekciju ar pasniedzējiem, uzlabot studiju 

programmas saturu un atsevišķu kursu saturu; laicīgi informēt pa lekciju sarakstu un 

izmaiņām tajā; precizēt informāciju par prakses dokumentāciju. 

 

Absolventu aptaujas 

Atskaites periodā ir aptaujāti 14 studiju programmas absolventi, no kuriem 12 ir 

studējuši par valsts budžeta līdzekļiem. Viena no aptaujātajām atrodas bērna kopšanas 

atvaļinājumā, bet 11 strādā savā specialitātē, piem., angļu valodas skolotājs, 

pedagogs, skolotāja, speciālās izglītības skolotājs, logopēds, vizuālas mākslas un 

kulturoloģijas skolotāja, skolotāja, matemātikas skolotājs, pirmsskolas pedagogs, 

skolotājs, mūzikas skolotājs, angļu valodas skolotājs, direktora vietnieks informātikas 

jomā, speciālās izglītības skolotājs, audzinātājs. 

Vairums (8) uzskata LiepU iegūtās teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas par 

pietiekamām, lai sekmīgi pildītu darba pienākumus, kā arī kopumā vērtē savu 

profesionālo sagatavotības līmeni kā labu un ieteiktu studijas arī citiem (12).  

Absolventu ieteikumi studiju procesa pilnveidei: 

 Vairāk praktisku piemēru, kas atainotu reālo situāciju noteiktajā profesijā. Ar 

teoriju vien nepietiek! 

 Pievērst lielāku uzmanību stundu plānu sagatavošanai un skolēnu mācību 

procesa organizēšanai! 

 Maģistru studiju programmā bija ļoti daudz virzieni un studenti ar 

individuālām programmām, bieži bija nesaprašanās un kļūdas interneta lekciju 

grafikos gan studentiem, gan pasniedzējiem! Dažkārt bija ļoti liels haoss no 

universitātes organizācijas! Uzskatu, ka nevar vienā programmā apvienot tik 

daudz dažādas specialitātes, studentus ar un bez pedagoģiskās izglītības!  

 Tā turpināt! Piesaistīt arvien vairāk studentu! 

 

Secinājumi 

 Studiju programmas attīstība notiek saskaņā ar izstrādāto plānojumu 2012.-

2018. studiju gadam, atbilstoši studiju programmas nodrošināšanā iesaistīto fakultāšu 

stratēģijām, kā arī pamatojoties uz studentu un absolventu aptauju rezultātiem un to 

analīzi. Studiju programma tiek īstenota atbilstoši studiju plānam. Studiju 

programmas attīstības plāna izpildes rezultāti un procesā esošās aktivitātes, kā arī 

nākošajā atskaites periodā darāmie darbi ir atklāti secinājumos: 

1. Studiju programmas saturs un organizācija atbilst programmas izvirzītajiem 

mērķiem un uzdevumiem, un tās attīstības dinamiku nosaka pārmaiņas 

skolotāju izglītībā, kā arī iekšējās kvalitātes izvērtējums un dažādu 

kvalifikāciju piedāvājums. 

2. Programmas stiprās puses -mācībspēku – praktiķu/ profesionāļu piesaiste 

studiju procesā.  

3. Ir vērojama pozitīva studējošo skaita dinamika – imatrikulēto stodentu skaits 

pārsniedz absolventu skaitu (9 studējošie). 
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4. Programmas vājās puses - mācībspēku zinātniskās darbības trūkums saistībā ar 

docētajiem kursiem; neaktīva maģistrantu dalība studentu zinātniskajās 

konferencēs un iesaistīšanās ERASMUS+ apmaiņas studijās un praksē. 

Studiju programmas pilnveidei nepieciešams: 

1. Paplašināt sadarbību ar citām Eiropas universitātēm, izmantojot ERASMUS+ 

iespējas studentu apmaiņai, apzinot arī iespējas programmas plašākai 

pielāgošanai ārvalstu studējošajiem. 

2. Studentiem bez pedagoģiskās izglītības veidot vienu grupu, lai uzlabotu 

studiju procesu un tā nodrošinājumu (informācijas aprite, grupas piederība 

utt.). 

3. Nepieciešams pilnveidot studentu aptaujas procedūru, jo šobrīd netiek 

novērtēti pasniedzēji, kas nodrošina studiju programmas realizāciju, bet ir 

piederīgi citām LiepU struktūrvienībām. 

4. Studiju kvalitātes pilnveidei nepieciešams realizēt akadēmiskā personāla 

attīstības stratēģiju, piesaistot nozares speciālistus ar doktora grādu. 

5. Joprojām aktuāla ir reflektantu piesaiste, nodrošinot specializāciju 

piedāvājumu un studiju programmas satura atbilstību atbilstoši darba tirgus 

prasībām. Specializācijas, kurās atskaites periodā tika uzņemti studenti, skatīt 

tabulā. 

 

2014./2015. studiju gadā uzņemtie apakšvirzieni 

Studiju 

ilgums 

1 

gads 

1,8 gadi 2 gadi 

 

Apakšvirzieni 

 

 

+ 

- angļu valodas 

skolotājs 

- pirmsskolas 

metodiķa darbā 

 

- latviešu valodas un literatūras 

skolotājs un kulturoloģijas 

skolotājs 

- krievu valodas un literatūras 

skolotājs un kulturoloģijas 

skolotājs 

- vizuālās mākslas (ar tiesībām 

pasniegt dizainu) skolotājs un 

kulturoloģijas skolotājs 

- matemātikas skolotājs 

- informātikas skolotājs 

- fizikas skolotājs 

- bioloģijas skolotājs  

- speciālās izglītības skolotājs 
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13.6. Doktora studiju programma “PEDAGOĢIJA” (kods 51 142) 

raksturojums 
 

Studiju programmas atbilstība darba tirgus pieprasījumam 

 

Studiju programmas realizācija ir aktuāla Latvijas izglītības kontekstā, jo svarīgi ir 

radīt iespējas interesentiem iegūt pedagoģijas doktora grādu ārpus Rīgas, tādējādi 

apmierinot reģionā dzīvojošo vajadzības un intereses. Analizējot programmas 

atbilstību darba tirgum, ir jāsecina, ka ir veikta studiju satura izvērtēšana un 

pilnveidošanaatbilstošipedagoģijas jomas aktualitātēm Latvijā un pasaulē. 

Liepājas Universitāte ir ieinteresēta nodrošināt zinātņu doktora grāda 

iegūšanu, sagatavot starptautiskām prasībām atbilstošus zinātniekus pedagoģijā, radīt 

iespējas apgūt mūsdienīgu pētniecības un akadēmiskā darba metodoloģiju. Tas sekmē 

zinātniskās pētniecības, pētniecisko metožu un pedagoģijas teoriju tālāku attīstību, kas 

nodrošina pedagoģiskās prakses pilnveidošanu, augstskolas mācībspēku un kvalificētu 

zinātnisko darbinieku izglītošanu, kā arī veicina Liepājas Universitātes, Kurzemes 

reģiona izglītības un kultūras iestāžu speciālistu kvalitatīvu zinātnisko izaugsmi, 

aktivizējot pedagoģijas aktuālos pētnieciskos virzienus Latvijā, veidojot sadarbību ar 

dažāda tipa pedagoģijas pētnieciskajām institūcijām un izglītības iestādēm kā 

zinātniskās darbības nepieciešamu nosacījumu. Studiju programma tiek īstenota 

LiepU Izglītības zinātņu institūtā. 

Pretendentu interesi par studijām doktorantūrā uz valsts finansētajām studijām 

apliecina skaits ikgadējā uzņemšana. Tā 2014./2015. studiju gadā studēt programmā 

pieteicās 2 pretendenti, kas atbilst budžeta vietu skaitam. Kopumā studiju programmā 

trijos kursos studiju gada sākumā uzsāka 7 doktoranti. Studiju gada laikā personīgu 

apstākļu dēļ studijas pārtrauca 1 pretendente. 

 IZI ikgadējās konferences “Izglītības kvalitātes dimensijas zināšanu 

sabiedrībā”, kas notika 2015.gada 24.aprīlī, darbā aktīvi piedalījās studiju 

programmas doktoranti un zinātniskā grāda pretendenti: Pāvels Jurs, Mg.paed., IZI 

zinātniskais asistents, Liepājas Universitātes studiju programmas „Pedagoģija” 

doktorants, Eiropas struktūrfondu stipendiāts, Liepājas 15.vidusskolas skolotājsar 

referātu “Skolēnu pilsoniskās līdzdalības veicināšanas aspekts pilsoniskās 

audzināšanas programmas kontekstā”; Gundega Tomele, IZI zinātniskā asistente, 

Liepājas Universitātes zinātniskā grāda pretendente, Liepājas Universitātes lektore ar 
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referātu “Multistrukturālā valodas attīstības modeļa realizācijas nozīme pirmsskolas 

izglītībā”; Maija Ročāne, Mg.paed., Liepājas Universitātes studiju programmas 

„Pedagoģija” doktorante, Eiropas struktūrfondu stipendiāte, Liepājas 15.vidusskolas 

skolotājaar referātu “Mūsdienu izglītības satura apguves aspekti”; Daina Pūre, 

Mg.educ.sc., Visaptverošais kvalitātes maģistrs, Liepājas Universitātes studiju 

programmas „Pedagoģija” doktorante, RTU LF docentear referātu“Mācīšanās 

kompetences veidošanās izglītības procesā”; Arturs Medveckis, Mg.paed., Liepājas 

Universitātes zinātniskā grāda pretendents, Liepājas Universitātes administratīvais 

direktorsar referātu “Biogrāfiskā pieeja pedagoga identitātes pētniecībā: monogrāfijas 

„Kārlis Rūdolfs Kreicbergs un viņa laiks” analīze”; Gunta Bēta, Mg.paed., Liepājas 

Universitātes zinātniskā grāda pretendente, Eiropas struktūrfondu stipendiāte, RSU 

Liepājas filiāles Studiju daļas vadītāja ar referātu “Pacientu izglītošanas procesa 

konceptuālais modelis un potenciālo faktoru ietekme tā realizācijā”. 

Doktorantu redzesloku paplašināja vieslektoru vadītās lekcijas un semināri. 

Šajā studiju gadā īpaši tika akcentēta pētnieciskā darba daudzveidība un dažādu jomu 

specifika. LU profesores Zandas Rubenes lekciju un semināru tēma – “Bērnības 

pētījumi pedagoģijas zinātnē”; LU profesore Sarmīte Tūbele apskatīja divas tēmas: 

„Pētnieka identitāte starpdisciplinārā pētījumā” un„Aktualitātes pētījumos speciālajā 

pedagoģijā”;LU profesore Aīda Krūze analizēja iespējas pētniecībā par tēmu 

„Vēsturiskā pieeja pedagoģijas pētniecībā". Lai aktualizētu bibliotēkas darbības 

piesaistīšanu pētniecībā, LiepU bibliotēkas darbiniece Baiba Fiņķeno vadīja semināru 

“Bibliotēkas pakalpojumi pētniecībai”. Savukārt Lāsma Ulmane- Ozoliņa pievērsās 

nozīmīgai tēmai - “E-studijas izglītībā”. 

Promocijas eksāmenus svešvalodā un pedagoģijā ar labiem vērtējumiem nokārtoja 

visi trīs 3.kursa doktoranti. Svešvalodas eksāmenā doktoranti iepazīstināja ar savas pētāmās 

tēmas saturu svešvalodā (prezentācija un mutiska runa), pētījuma tēmas kontekstā izvēlētu 3 

grāmatu anotācijām svešvalodā (rakstiski un īss mutisks satura pārstāsts), kā arī apliecināja 

prasmes strādāt ar svešu tekstu: lasīšana, rindkopas tulkošana, iepazīstināšana ar teksta 

saturu.Promocijas eksāmenā pedagoģijā doktoranti iepazīstināja ar promocijas darba tēmu, 

aktualitāti, novitāti, zinātniskajām kategorijām un saturu; raksturoja izmantotāspedagoģijas 

teorijaspētījuma tēmas kontekstā, kā arī iepazīstināja ar savas zinātniskās darbības portfolio. 

Promocijas eksāmenā piedalījās LU profesore, habilitētā pedagoģijas doktore T. Koķe. 

 LiepU Promocijas padomē promocijas darbu aizstāvēja un doktora grādu skolas 

pedagoģijā ieguva studiju programmas doktorante, Liepājas Draudzīgā aicinājuma 

5.vidusskolas skolotāja R. Ķemere,  



57 

 

 

SVID analīze 

 

Iekšējie faktori 

Stiprās puses Vājās puses 

 Iespēja iegūt zinātnisko grādu 

 Finansētās studiju vietas 

 Pēctecība pedagoģijas studijās: 

bakalaurs, maģistrs, doktorantūra 

 Pedagoģijas problēmu zinātniskās 

izpētes metodoloģijas un metožu 

daudzveidības apguve  

 Zinātniskie semināri ar 

vieslektoriem 

 Jaunu pedagoģisko ideju izstrādes 

iespēja 

 Mācībspēku kompetence 

 Docētāju un doktorantu sadarbība 

 Savlaicīgs nodarbību plānojums 

 Docētāju starptautiskā pieredze 

 Jaunā akadēmiskā potenciāla 

nepietiekamība 

 Disertācijas izstrādes laika ilgums 

 Doktorantu nepieciešamība studiju laikā 

strādāt algotu darbu 

 Doktorantu ierobežotās iespējas 

iesaistīties LiepU piedāvātajās 

mobilitātēs 

 Nepietiekams darbs ar piedāvātajiem 

resursiem datu bāzēs 

 

 

 

 

 

Ārējie faktori 

Iespējas Draudi 

 Docētāju piesaiste no citām valstīm 

 Augstskolu sadarbība doktorantūras 

studijās  

 Vieslektoru piesaiste  

 Programmas satura pilnveide 

 Jaunu attīstības tendenču un iespēju 

meklējumi, risinājumi 

 

 Realizācijas iespēju nepietiekamība 

programmas īstenošanai valsts 

normatīvo prasību kontekstā 

 Finansiālā atbalsta trūkums 

 Sadarbības partneru no citām 

augstskolām nodomi — atšķirīgi, 

neizpratne, vienota redzējuma trūkums 

 

 

 

Doktorantu dalība projektos un konkursos 

 

ESF projekta „Doktora studiju attīstība Liepājas Universitātē” (vienošanās 

Nr.2009/0127/1DP/1.1.2.1.2./09/IPIA/VIAA/018) ietvaros doktoranti M. Ročāne, P. Jurs 

(promocijas darbu vadītāja A.Samuseviča,), zinātniskā grāda pretendente S.Striguna(promocijas 

darbu vadītāja A.Samuseviča,),zinātniskā grāda pretendente G. Bēta (promocijas darba vadītāja 

A.Līdaka), zinātniskā grāda pretendente M. Priedoliņa (promocijas darba vadītāja I.Miķelsone) 

saņēma stipendiju. 
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Programmas attīstības plāna izpilde  

 

 

Programmas attīstības plāna 2014./ 2015. studiju gadam 

īstenošanas novērtējums 

 

Risināmie 

jautājumi 

Priekšlikumi un 

rīcības apraksts 

Izpildes 

laiks 

Atbildīgais 

par izpildi 

Izpildes 

apliecinājums 

Mērķtiecīga 

reflektantu 

piesaiste 

Informācija atvērto 

durvju dienu 

pasākumos; 

individuālas sarunas 

informācijas 

saņemšanai un 

nodošanai 

2013./ 

2014.studiju 

gada 

pasākumi 

Studiju 

programmas 

direktore, 

IZI direktore 

Reflektantu 

skaits 

pietiekams – 

izpildīts 

Studiju 

programmas 

kvalitātes 

paaugstināšana 

Studiju programmas 

satura pārskats 

2014./2015. 

studijugads 

Mācībspēki Studiju 

programmas 

pilnveide – ir 

izpildīts 

Doktorantu 

pētnieciskās 

darbības 

popularizēšana 

Doktorantu 

piedalīšanās IZI 

zinātniskajā 

konferencē u.c. 

 

2014./2015. 

stud. gads 

Studiju 

programmas 

doktoranti, 

studiju 

programmas 

direktore, 

IZI direktore 

 

Pētījumu 

prezentācijas 

dažādās 

konferencēs - 

izpildīts  

Mācībspēku 

pedagoģiskās 

kvalifikācijas 

paaugstināšana 

Piedalīšanās 

zinātniskajās 

konferencēs, 

diskusijas par 

aktuālām 

pedagoģijas 

problēmām 

2014./2015. 

stud. gads 

Programmas 

mācībspēki 

 

Pieredzes 

apmaiņa– 

īstenota  

Vieslektoru 

piesaiste 

Studiju programmas 

satura bagātināšana 

2014./2015. 

stud. gads 

IZI 

direktore, 

studiju 

programmas 

direktore 

Pieaicināti 

vieslektori - 

izpildīts 
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Programmas attīstības plāns 2015./ 2016. studiju gadam 

 

Problēmas Priekšlikumi to 

risināšanai 

Izpildes 

laiks 

Atbildīgais par 

izpildi; 

izpildītāji 

Izpildes 

apliecinājums 

1. Programmas 

konkurētspēja 

Normatīvās 

bāzes iespējas  

2015./2016. 

stud. gads 

Programmas 

direktore 

Studiju 

programmas 

satura pilnveide 

2. Studiju 

programmas 

procesa kvalitātes 

nodrošināšana 

Studiju procesa 

kvalitātes un 

doktorantu 

sasniegumu 

aktualizēšana 

2014./2015. 

stud. gads 

Programmas 

direktore, 

zinātniskie 

vadītāji 

Doktorantu 

viedokļi un 

novērtējums, 

zinātniskie 

semināri 

 

3.Doktorantu un 

zinātnisko 

vadītāju kopīga 

sadarbība 

pētniecības darbā 

Sadarbības 

aktualizēšana ar 

zinātniskajiem 

vadītājiem  

kopīga 

zinātniski 

pētnieciskā 

darba 

īstenošanā 

2014./2015. 

stud. gads 

Zinātniskie 

vadītāji, 

programmas 

docētāji 

Kopīgas 

publikācijas 

un referāti 

4. Doktorantu 

aktivitāte 

zinātniskās 

darbības 

popularizēšanā 

 

Piedalīšanās ar 

prezentācijām 

pētījuma tēmas 

kontekstā IZI 

konferencē u.c. 

2014./2015. 

stud. gads 

Programmas 

direktore, 

Zinātniskie 

vadītāji 

Konferences 

norise 

 

 




