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2. Studiju virziena attīstības stratēģija, kopīgie mērķi un to saistība ar
universitātes attīstības stratēģiju
LiepU attīstības virzieni definēti Liepājas Universitātes (LiepU) Stratēģijā 2016.–2020. gadam
(apstiprināta LiepU Senāta sēdē 2016. gada 20. jūnija sēdē, protokols Nr.11. Pieejama:
https://www.liepu.lv/uploads/files/LiepU_strategija_2020_majas%20lapai.pdf), kas nosaka gan AII
attīstību kopumā, gan prioritātes studiju virziena attīstībā.
Studiju virziena attīstības tendences atklājas arī Pedagoģijas un sociālā darba fakultātes (PSDF)
pašnovērtējuma ziņojumos un pilnveides plānos. 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 virziena
atbilstība Liepājas Universitātes Stratēģiskās attīstības virzieniem atspoguļota 1.tabulā.
Studiju virziena attīstības stratēģija pieejama (https://www.liepu.lv/lv/1002/studiju-virzienu20142015).
1. tabula
Studiju virziena atbilstība LiepU stratēģiskajiem mērķiem un uzdevumiem
LiepU stratēģijas aspekti
Virsmērķis
Nodrošināt pētniecībā balstītas, reģionam
nepieciešamas, Latvijas un starptautiskā mērogā
konkurētspējīgas un kvalitatīvas augstākās
profesionālās, akadēmiskās izglītības un
mūžizglītības
ieguves
iespējas,
veicinot
zināšanās un profesionālajās kompetencēs
balstītu tautsaimniecības attīstību un radošas,
kultūrorientētas sabiedrības nostiprināšanos.
Filozofijas aspekti:
 Atvērtība un tolerance.
 Zinātnisko pētījumu, teorētisko studiju un
prakses integrācija, veicinot pētniecībā
balstītas starptautiski atzītas studijas.
 Augstākās izglītības iestādes darbības
internacionalizācija.
 Studējošo līdzdalība studiju programmu
pilnveidē.
 Mūsdienīgu informācijas tehnoloģiju
ieviešana un izmantošana.
Misija
Būt par Liepājas un Kurzemes izglītības,
zinātnes, inovāciju un kultūras attīstības
veicinātāju, kas nodrošina konkurētspējīgas,
reģiona attīstībai nepieciešamas, valstiski un
starptautiski nozīmīgas studijas, īsteno ar
studijām saistītu, valstiski un starptautiski atzītu
pētniecību un sekmē sabiedrības ilgtspējīgu
attīstību.
Vērtības
Cilvēks. Sadarbība. Izaugsme. Latvija.

Studiju virziena atbilstība
Piedāvā starpdisciplināru pieeju studiju virziena īstenošanā, tai
skaitā, akcentējot STEM iekļaušanu.

Studiju virzienā iekļauto studiju programmu saturs ietver
atvērtību jaunajam, inovatīvajam, izprotot globālos un lokālos,
sociālpolitiskos, ekonomiskos un izglītības procesus, paredzot
profesionālo kompetenču pilnveidi radošai pašpieredzei un
darbībai dažādās sociālās vidēs, izmantojot komunikāciju
tehnoloģijas un resursus.
Studiju programmu apguve sniedz padziļinātas zināšanas un
kritisku izpratni par izglītības nacionālajām iezīmēm,
sabiedrības sociokultūras aspektiem un attīstības tendencēm
vienotajā Eiropa izglītības telpā.
Studiju process, studiju programmu saturs un sagaidāmie
rezultāti ir orientēti uz profesionalitāti, kompetenču apguvi un
ilgtspēju, kā arī prasmi piedalīties pētnieciskajās aktivitātēs.
Studiju virzienā iekļauto studiju programmu saturs orientē
studentus uz izpratni par savu ieguldījumu dzīves kvalitātes
uzturēšanā un konkurētspējas nodrošināšanā savas un nākamo
paaudžu ilgtspējīgā attīstībā.

3. Studiju virzienam atbilstošo studiju programmu kopa, tās attīstības
pamatprincipi, perspektīvais novērtējums no Latvijas attīstības plānošanas
dokumentos noteikto valsts attīstības prioritāšu viedokļa
Studiju virziens „Izglītība pedagoģija un sports” ietver šādas studiju programmas ar apakšvirzieniem,
kas veidotas ievērojot pēctecību dažādos izglītības līmeņos pilna cikla studijās:
1) Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma (PBSP) „Logopēdija”;
2) PBSP „Skolotājs” ar apakšvirzieniem: Pirmsskolas izglītības skolotājs, Pamatizglītības skolotājs,
Speciālās izglītības skolotājs, Mūzikas skolotājs, Sporta un deju skolotājs, Vēstures un sociālo zinību
skolotājs;
3) PBSP tālmācības programma „Sākumskolas un pamatskolas mācību priekšmetu skolotājs” (tiek
īstenota sadarbībā ar Rīgas Pedagoģijas un Izglītības vadības akadēmiju – RPIVA) ;
4) Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma (PMSP) „Vispārējās izglītības
skolotājs” ar apakšvirzieniem: profesionālais maģistrs izglītībā (bez specializācijas), Angļu valodas
skolotājs, Vācu valodas skolotājs, Franču valodas skolotājs, Vizuālās mākslas skolotājs (ar tiesībām
pasniegt dizainu), Mājturības un tehnoloģiju skolotājs, Mūzikas skolotājs, Pirmsskolas skolotājs
(metodiķa darbā), Latviešu valodas un literatūras un kulturoloģijas skolotājs, Krievu valodas un
literatūras 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, Matemātikas skolotājs, Informātikas skolotājs, Fizikas skolotājs,
Bioloģijas skolotājs, Vēstures un sociālo zinību skolotājs, Speciālās izglītības skolotājs bērniem ar
dzirdes traucējumiem, Sporta skolotājs;
5) PMSP „Karjeras konsultants” ar apakšvirzieniem: Karjeras konsultants un sociālais pedagogs,
Karjeras konsultants un jaunatnes lietu speciālists;
6) Doktora studiju programma „Pedagoģija”.
Kvalitatīvas izglītības pieejamība nodrošina tautsaimniecības izaugsmi gan īstermiņā, gan
ilgtermiņā. Studiju virzienā tiek aktualizēta gan vertikālā attīstība – formālā veidā, gan horizontālā attīstība
– neformālā veidā. Studiju virziena attīstībā un realizācijā tiek respektēti šādi dokumenti: Izglītības
attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam, Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam
(Latvija 2030), Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam (NAP 2020), Latvijas nacionālo
reformu programma "ES 2020" stratēģijas īstenošanai (NRP), Latvijas augstākās izglītības un augstskolu
attīstības koncepcija 2013.-2020.gadam, Zinātnes, tehnoloģiju attīstības un inovācijas pamatnostādnes
2014.-2020.gadam, Jaunatnes politikas pamatnostādnes 2009.-2018.gadam, Informācijas sabiedrības
attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam.
Ņemot vērā to, ka Latvijas attīstības plānošanas dokumentiem ir arī globāls ietvars, lielākais
izaicinājums izglītībā ir esošo izglītības sistēmu padarīt atvērtu globālajam kontekstam. Nodrošinot globālā
un vietējā konteksta mijiedarbību, tiek attīstītas prasmes vienlaicīgi domāt globāli un rīkoties lokāli. Tas ir
pamats valsts izglītības sistēmas elastīgumam un orientācijai uz globāla līmeņa sadarbību un mobilitāti.
Formālajā izglītībā tas veicinātu profesionālo kvalifikāciju ieguvušo izglītības iestāžu beidzēju iekļaušanos
darba tirgū, un līdz ar to, izglītības un darba tirgus (gan nacionālā, gan globālā) savstarpējo savietojamību.
Mūsdienās veiksmīga sevis īstenošana profesionālajā jomā ir iespējama pārorientējoties no zināšanu
pārneses uz inovāciju kopradīšanu. Tā ir nozīmīga arī līdzsvara radīšanā starp izglītību, zinātni, sabiedrību,
ekonomiku, politiku un tautsaimniecību gan vietējā, gan globālā mērogā.
Studiju virzienā tiek sekmēta daudzpusīga izglītības pieredze, kas nodrošina kompetenču attīstību
personīgajai un profesionālajai pašizpausmei mainīgos apstākļos. Lai tas īstenotos tiek respektēta
sadarbības atvērtība un brīvprātīga partnerība gan ar valsts iestādēm, gan nevalstiskajām organizācijām.
Būtisks ir arī mūsdienu sabiedrības tīklojums, kas veicina studējošo un docētāju mobilitāti nacionālā un
starptautiskā mērogā.
Atsaucoties uz kopīgajām tendencēm Latvijas attīstības plānošanas dokumentos un Eiropā skolotāju
sagatavošanā1 un izvērtējot LiepU studiju virzienā realizētās studiju programmas, studiju virziens tiek
pilnveidots atbilstoši attīstības tendencēm zinātnē un praksē, tādējādi paplašinot absolventu nodarbinātību
un konkurētspēju darba tirgū, kā arī nodrošinot reģionālās intereses, jo studiju virziens „Izglītība,
1

Eiropas Kopienu komisijas paziņojums „Par skolotāju kvalitātes uzlabošanu”, Briselē, 3.8.2007.
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pedagoģija un sports” ir vienīgais reģionā, kas sagatavo profesionāļus izglītības jomā ar plašu kvalifikāciju
spektru. Rezultātā atskaites periodā studiju virzienā ir veiktas šādas būtiskas izmaiņas (Senāta lēmums Nr.
3, 31.10.2016., skatīt 1. pielikumu):
1) ir slēgta akadēmiskā maģistra programma „Izglītības zinātņu maģistrs pedagoģijā” (LiepU
Uzņemšanas komisijas sēdes protokols Nr.01, 12.01.2016.);
2) ir iekļauta jauna 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Pirmsskolas
skolotājs”;
3) ir pilnveidots PBSP „Skolotājs” apakšvirziens „Pirmsskolas izglītības skolotājs”, paplašinot iespējas
profesionālās kvalifikācijas izvēlē: pirmsskolas izglītības un pamatizglītības pirmā posma skolotājs
vai pirmsskolas izglītības skolotājs (papildinot profesionālo statusu ar tiesībām strādāt par sociālo
pedagogu un speciālās izglītības skolotāju pirmsskolā);
4) ir pilnveidots PBSP „Skolotājs” apakšvirziens „Pamatizglītības skolotājs”, precizējot iegūstamo
kvalifikāciju atbilstoši Vispārējās izglītības likumam (http://likumi.lv/doc.php?id=20243) un
paplašinot iespējas profesionālās kvalifikācijas izvēlē: pamatizglītības pirmā posma un
pamatizglītības viena mācību priekšmeta (mūzika/ sports/ angļu valoda/ vācu valoda/ franču valoda)
skolotājs vai pamatizglītības pirmā posma un pamatizglītības divu mācību priekšmetu (latviešu
valoda un literatūra/ matemātika/ bioloģija/ informātika/ vēsture/ sociālās zinības/ mājturība un
tehnoloģijas/ vizuālā māksla/ ģeogrāfija/ fizika) skolotājs;
5) ir papildināta PMSP „Vispārējās izglītības skolotājs” ar šādiem apakšvirzieniem: Speciālās izglītības
skolotājs bērniem ar dzirdes traucējumiem, Sports, Vēstures un sociālo zinību skolotājs;
6) ir dažādota studiju forma un īstenošanas valoda PMSP „Vispārējās izglītības skolotājs”
apakšvirzienā ar studiju ilgumu 1 gads, to piedāvājot pilna laika neklātienē tālmācībā latviešu un
angļu valodās;
7) PMSP „Karjeras konsultants” papildināta ar jaunu apakšvirzienu „karjeras konsultants un skolotājs
mentors”.
Studiju virziena konkurētspēju nodrošina starpdisciplinārās pieejas īstenošana, akcentējot STEM
virzienu iekļaušanu studiju procesā, kas ir saskaņā ar studija virziena izstrādātās stratēģijas 3. punktu
Zinātniskā darbība un inovācijas. Tā, piemēram, bakalaura studiju programmu realizācijā tiek izmantota
Logopēdijas centra Balss un runas izpētes laboratorija. Studenti izmanto KayPentax balss funkcijas
novērtēšanas un attīstīšanas aprīkojumu (Programmas - Voice Range Profile, Multidimensionāla balss
programma MDVP, Elektroglotogrāfija: Real-time EGG Analysis) un praktizē dzirdes funkcijas
novērtējumu ar toņa audiometrijas metodi.
Mūzikas studijā studenti izmanto skaņu ierakstu tehnoloģiju iespējas un Finale nošu rakstīšanas
programmu, kas tiek izmantota studiju kursos „Aranžēšana” un „Populāras mūzikas ansamblis”.
Dažādojot pedagoģiskās pieejas, studentiem tiek piedāvāts iepazīt mūzikas terapijas metodes
pedagoģijā. Tādējādi visu virziena studentu un docētāju rīcībā ir Mūzikas terapijas centrā esošie Karla Orfa
mūzikas instrumenti. Savukārt radošuma centrā ir pieejams gaismas galds, dokumentu kamera, ko izmanto
ne tikai studenti, bet arī pirmsskolēni un pamatizglītības 1.posma skolēni.
Virziena „Izglītība, pedagoģija un sports” programmu saturiskā nodrošinājumā notiek konstruktīva
sadarbība ar Mākslas pētījumu laboratoriju, Vides pētījumu centru, Matemātikas un dabaszinātņu
didaktikas centru. Studiju procesā studentiem ir iespēja apgūt prasmes darboties un izmantot
datorprogrammu cilvēka organisma funkcionālā stāvokļa diagnostikai „OMEGA –M”.
Sadarbojoties ar STEM programmām un izmantojot to nodrošinājumu, kā arī e-vidi (Moodle), tiek
radīti pedagoģiskie nosacījumi profesionāli izglītota, radoša, kompetenta skolotāja sagatavošanai, kurš spēj
risināt aktuālus izglītības jautājumu, izmantojot tehnoloģijas sasniegumus un ir spējīgs konkurēt darba
tirgū. Tas saistās arī ar piedāvāto iespēju studentiem iegūt skolotāja kvalifikāciju studējot profesionālās
augstākās izglītības bakalaura tālmācības programmā „Sākumskolas un pamatskolas mācību priekšmetu
skolotājs”.
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4. Studiju virziena un studiju programmu atbilstība darba tirgus
pieprasījumam, darba devēju aptaujas rezultāti
Darba tirgus situācijas analīze
Studiju virziena absolventu iespējas darba tirgū nosaka izglītības iestāžu pieprasījums pēc
skolotājiem dažādos izglītības līmeņos. Darbaspēka piedāvājuma un pieprasījuma prognozes izglītības
jomā vidējā un ilgtermiņa skatījumā liecina par pieprasījuma samazināšanos un piedāvājuma
palielināšanos, tomēr pastāv arī nopietni riski, jo aptuveni 1/3 daļa skolotāju ir vecāki par 56 gadiem
(www.izm.gov.lv/images/aktualitates/2015/.../LU_10122015.pdf). Kā liecina IZM statistikas dati 54%
skolotāju ir vecāki par 55 gadiem. Vecumā no 25-34 gadiem Latvijas skolās strādā tikai 13% pedagogu. To
apliecina arī Liepājas Izglītības pārvaldes veiktā pētījuma rezultāti – Liepājas pilsētā 9% pirmsskolas
skolotāju ir vecāki par 60 gadiem, bet 27% ir vecumā no 50-59 gadiem. Arī Liepājas skolās pašreiz strādā
9 dabas zinātņu jomas skolotāji, kas vecāki par 65 gadiem un 20 skolotāji vecumā no 60-64 gadiem.
Reģionā pieejamie dati (IZM VIIS datu bāze) liecina, ka, piem., Aizputes novadā 43% pedagogu ir vecāki
par 50 gadiem. Tādējādi Liepājā un reģionā tuvākajā nākotnē būs nepieciešami skolotāji dažādos izglītības
līmeņos – piem., pirmsskolas un pamatizglītības skolotāji, kā arī logopēdi, vēstures un sociālo zinību,
mūzikas un dabas zinātņu jomas skolotāji.
Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) norādījusi, ka joprojām ir skolas,
kurās trūkst konkrētu mācību priekšmetu skolotāji skolotāji. 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.
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 studiju virziena 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.
Tā kā studiju virziens piedāvā apgūt darba tirgū aktuālas kvalifikācijas dažādos izglītības līmeņos,
arī saistībā ar STEM virzieniem un valodu jomā, tad, ņemot vērā iepriekšminēto, kā arī pedagogu
novecošanās tendences un nomaiņas nepieciešamību, studiju virziena „Izglītība, pedagoģija un sports”
studiju programmas varētu tikt vērtētas kā atbilstošas darba tirgus pieprasījumam.

Darba devēju aptaujas rezultāti
Skolas/ iestādes/ uzņēmuma nosaukums, kurā strādā Liepājas Universitātes absolvents/-i.
Aptaujā piedalījās 23 darba devēji, kas pārstāv dažādas izglītības iestādes: 11 pirmsskolas izglītības
iestādes (Liepāja, Durbe, Saldus, Iecava), 5 pamatskolas un internātpamatskolas (Liepāja, Grobiņa,
Pampāļi, Laža), kā arī 7 vidusskolas un ģimnāzijas (Nīca, Kuldīga, Aizpute, Tukums, Mērsrags, Jelgava).
Specialitāte, kuru/-as Liepājas Universitātes absolvents/-i absolvējis/-uši pēdējo 3 gadu laikā.
Darba devēji ir snieguši atbildes par 37 dažādu specialitāšu absolventiem LiepU bakalaura un
maģistra līmeņa programmās. Absolventu iegūtās specialitātes pēdējo 3gadu laikā atspoguļotas 1. attēlā (8.
lpp.)
Lielākais raksturoto absolventu skaits pārstāv bakalaura līmeņa programmu „Skolotājs”
apakšvirzienā „pirmsskolas izglītības skolotājs” (24%) un „pamatizglītības skolotājs (16%).
Maģistra līmeņa programmās lielākais raksturoto absolventu skaits ir PMSP „Vispārējās izglītības
skolotājs” (19%).
Savukārt, mazākais absolventu raksturotais skaits pēdējo 3 gadu laikā ir attiecināms uz PBSP
„Skolotājs” apakšvirzienu „vēstures un sociālo zinību skolotājs” (5,4%).
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1. attēls. Absolvētās studiju programmas
Lielākais raksturoto absolventu skaits pārstāv bakalaura līmeņa programmu „Skolotājs”
apakšvirzienā „pirmsskolas izglītības skolotājs” (24%) un „pamatizglītības skolotājs (16%).
Maģistra līmeņa programmās lielākais raksturoto absolventu skaits ir PMSP „Vispārējās izglītības
skolotājs” (19%).
Savukārt, mazākais absolventu raksturotais skaits pēdējo 3 gadu laikā ir attiecināms uz PBSP
„Skolotājs” apakšvirzienu „vēstures un sociālo zinību skolotājs” (5,4%).
Liepājas Universitātes absolventu teorētiskā un praktiskā sagatavotība (var atzīmēt vairākus aspektus)
Kopumā darba devēji atzīst un novērtē absolventu teorētisko un praktisko sagatavotību kā labu un
atzīst, ka viņi ir spējīgi uzreiz patstāvīgi veikt savus darba pienākumus (44%). 22% respondentu atzīst, ka
absolventiem ir nepieciešamas neilgas mācības darba vietā. Tāpat 22% darba devēju uzskata, ka vērtējumu
izteikt ir grūti, jo absolventi ir ļoti atšķirīgi. Tomēr 2 respondenti (9%) ir atzinuši, ka absolventi ir labi
teorētiski sagatavoti, taču ar nepietiekami apgūtām praktiskām iemaņām. Viens no respondentiem ir
izvēlējies citu atbildes variantu, atklājot, ka absolventiem, kas studējuši klātienē, ir laba teorētiskā un
praktiskā sagatavotība un viņi ir spējīgi uzreiz patstāvīgi veikt savus darba pienākumus, savukārt
absolventiem, kas studējuši neklātienē ir nepieciešamas papildus mācības, lai veiktu savus darba
pienākumus. Tomēr dažus šos atsevišķos gadījumus nevar attiecināt uz situāciju kopumā.
Liepājas Universitātes BAKALAURA LĪMEŅA STUDIJU PROGRAMMU absolventu izvērtējums
atbilstoši Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras (EKI) definētajiem studiju rezultātiem (skatīt 2. tabulu).
2. tabula
Absolventu izvērtējums bakalaura līmeņa studiju programmām
EKI definētie studiju rezultāti

Pilnībā
sasniegts

4.1. Spēj parādīt attiecīgajai zinātnes nozarei vai profesijai raksturīgās
pamata un specializētas zināšanas un šo zināšanu kritisku izpratni, turklāt
daļa zināšanu atbilst attiecīgās zinātnes nozares vai profesijas augstāko
sasniegumu līmenim
4.2. Spēj parādīt attiecīgās zinātnes nozares vai profesionālās jomas
svarīgāko jēdzienu un likumsakarību izpratni
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Drīzāk
sasniegts
7

12

Drīzāk
netika
sasniegts
0

7

12

0

4.3. Spēj, izmantojot apgūtos teorētiskos pamatus un prasmes, veikt
profesionālu, inovatīvu vai pētniecisku darbību, formulēt un analītiski
aprakstīt informāciju, problēmas un risinājumus savā zinātnes nozarē vai
profesijā, tos izskaidrot un argumentēti diskutēt par tiem gan
speciālistiem, gan ar citām iesaistītajām pusēm
4.4. Spēj patstāvīgi strukturēt savu mācīšanos un profesionālo pilnveidi,
parādīt zinātnisku pieeju problēmu risināšanā, uzņemties atbildību un
iniciatīvu, veicot darbu individuāli, komandā vai vadot citu cilvēku darbu,
pieņemt lēmumus un rast radošus risinājumus mainīgos vai neskaidros
apstākļos
4.5. Spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju un to izmantot,
pieņemts lēmumus un risināt problēmas attiecīgajā zinātnes nozarē vai
profesijā, parādīt, ka izprot profesionālo ētiku, izvērtēt savas profesionālās
darbības ietekmi uz vidi un sabiedrību un piedalīties attiecīgās
profesionālās jomas attīstībā
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Lūdzu komentējiet iepriekšējo jautājumu, sevišķi, ja norādījāt, ka rezultāts netika sasniegts vai drīzāk netika
sasniegts (precizējot, kas tieši netika sasniegts, vai drīzāk netika sasniegts).
Kopumā virzienā esošo studiju programmu absolventi spēj darboties apgūtajā profesijā, jo pārzina
attiecīgās profesijas prasības, spēj demonstrēt attiecīgajai profesijai raksturīgās pamata un specializētas
zināšanas un šo zināšanu kritisku izpratni, turklāt daļa zināšanu atbilst attiecīgās zinātnes nozares vai
profesijas augstāko sasniegumu līmenim. Pilnībā sasniegta un drīzāk sasniegta ir absolventu spēja izprast
un atbilstoši situācijai lietot profesionālās jomas svarīgāko jēdzienus un likumsakarības.
Savukārt visplašākā spektra novērtējums ir sniegts absolventu spējai izmantot apgūtos teorētiskos
pamatus un prasmes, veikt profesionālu, inovatīvu vai pētniecisku darbību, formulēt un analītiski aprakstīt
informāciju, problēmas un risinājumus savā zinātnes nozarē vai profesijā, tos izskaidrot un argumentēti
diskutēt par tiem gan speciālistiem, gan ar citām iesaistītajām pusēm. 73% no darba devējiem ir atzinuši,
kā šie studiju rezultāti ir pilnībā sasniegti vai drīzāk sasniegti, taču 27% darba devēju norāda, ka šie rezultāti
drīzāk netika sasniegti. Mūsuprāt tas saistīts ar nepietiekošu praktisko pieredzi. Lai gan lielākā daļa no
absolventiem jau studiju laikā strādā izvēlētajā profesijā, tomēr to nevar attiecināt uz visiem. Tāpēc
nepietiekošā darba pieredze liedz pilnībā demonstrēt visu šo studiju rezultātu spektru.
89% darba devēju atzīst, ka absolventi pilnībā sasnieguši vai drīzāk sasnieguši spēju patstāvīgi
strukturēt savu mācīšanos un profesionālo pilnveidi, parādīt zinātnisku pieeju problēmu risināšanā,
uzņemties atbildību un iniciatīvu, veicot darbu individuāli, komandā vai vadot citu cilvēku darbu, pieņemt
lēmumus un rast radošus risinājumus mainīgos vai neskaidros apstākļos. Savukārt 11% atzīst, ka šis
rezultāts drīzāk netika sasniegts. Šo faktu var saistīt ar dažu pirmsskolas izglītības skolotāju
nepietiekošajām zināšanām mācību priekšmetu metodikās, ka arī ar to, ka mācītā teorija daudzās jomās ir
novecojusi. Tas būtu attiecināms uz docētāju profesionalitāti un viņu spēju pārzināt mūsdienu pedagoģiskās
pieejas pirmsskolas izglītības praksē. Tāpēc studiju programmas realizācijā ir piesaistīti profesionāļi –
praktiķi.
5% darba devēju norāda uz to, ka rezultāts drīzāk netika sasniegts spējā patstāvīgi iegūt, atlasīt un
analizēt informāciju un to izmantot, pieņemt lēmumus un risināt problēmas attiecīgajā zinātnes nozarē vai
profesijā, parādīt, ka izprot profesionālo ētiku, izvērtē savas profesionālās darbības ietekmi uz vidi un
sabiedrību un piedalīties attiecīgās profesionālās jomas attīstībā. Šo vērtējumu sniedzis viens darba devējs,
viņš arī norādījis, ka tas saistāms ar absolventa nedrošību. Citādi šis konkrētais darba devējs absolventu
raksturo kā atbildīgu, ieinteresētu savā profesijā, ar pietiekoši labām teorētiskajām zināšanām un
praktiskajām iemaņām.
Liepājas Universitātes MAĢISTRA LĪMEŅA STUDIJU PROGRAMMU absolventu izvērtējums atbilstoši
Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras (EKI) definētajiem studiju rezultātiem (skatīt 3. tabulu).
Kopumā visi darba devēji absolventu studiju rezultātus ir vērtējuši kā pilnīgi sasniegtus vai drīzāk
sasniegtus. Tikai viens darba devējs kā drīzāk nesasniegtu rezultātu ir minējis absolventa spēju parādīt
padziļinātas vai paplašinātas zināšanas un izpratni, no kurām daļa atbilst attiecīgās zinātnes nozares vai
profesionālās jomas jaunākajiem atklājumiem un kuras nodrošina pamatu radošai domāšanai vai
pētniecībai, tajā skaitā darbojoties dažādu jomu saskarē. Mūsuprāt tas būtu vērtējams kā atsevišķs gadījums,
kas nebūtu attiecināms uz visiem absolventiem.
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3. tabula
Absolventu izvērtējums maģistra līmeņa studiju programmām
EKI definētie studiju rezultāti

Pilnībā
sasniegts

5.1. Spēj parādīt padziļinātas vai paplašinātas zināšanas un izpratni, no
kurām daļa atbilst attiecīgās zinātnes nozares vai profesionālās jomas
jaunākajiem atklājumiem un kuras nodrošina pamatu radošai domāšanai
vai pētniecībai, tajā skaitā darbojoties dažādu jomu saskarē
5.2. Spēj patstāvīgi izmantot teoriju, metodes un problēmu risināšanas
prasmes, lai veiktu pētniecisku darbību, vai augsti kvalificētas
profesionālas funkcijas
5.3. Spēj argumentēti izskaidrot un diskutēt par sarežģītiem vai
sistemātiskiem attiecīgās zinātnes nozares vai profesionālās jomas
aspektiem gan ar speciālistiem, gan ar citām iesaistītajām pusēm
5.4. Spēj pastāvīgi virzīt savu kompetenču pilnveidi un specializāciju,
uzņemties atbildību par personāla grupu darba rezultātiem un to analīzi,
veikt uzņēmējdarbību, inovācijas attiecīgajā zinātnes nozarē vai profesijā,
veikt darbu, pētniecību vai tālāku mācīšanos sarežģītos un
neprognozējamos apstākļos un, ja nepieciešams, tos pārveidot, lietojot
jaunas pieejas
5.5. Spēj patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt sarežģītas zinātniskas un
profesionālas problēmas, pamatot lēmumus, un, ja nepieciešams, veikt
papildus analīzi
5.6. Spēj integrēt dažādu jomu zināšanas, dot ieguldījumu jaunu zināšanu
radīšanā, pētniecības vai profesionālās darbības metožu attīstībā, parādīt
izpratni un ētiski atbildību par zinātnes rezultātu vai profesionālās
darbības iespējamo ietekmi uz vidi un sabiedrību

Drīzāk
sasniegts
4

4

Drīzāk
netika
sasniegts
1

8

2

0

6

4

0

7

3

0

6

4

0

5

5

0

Komentāros darba devēji arī atzīst, ka vienlīdz svarīga nozīme rezultātu sasniegšanā ir gan
universitātes devumam, gan arī paša studējošā motivācijai, kādēļ ir izdarīta izvēle turpināt studijas maģistru
programmā. Pozitīvu atzinumu darba devējs ir izteicis par studiju programmas „Karjeras konsultants”
absolventi, kura sadarbībā ar kolēģi ieviesa ir ieviesusi skolā e-mācību vidi un pašreiz ir direktora vietniece
tālmācības jautājumos. Absolvente turpina studijas doktorantūras programmā un veic mentora darbu gan
topošajiem skolotājiem, gan jaunajiem skolotājiem.
Kaut arī respondentu kopa nav liela, taču atbildes iezīmē dažas tendences, kas būtu ņemamas vērā
pilnveidojot un aktualizējot studiju virziena „Izglītība, pedagoģija un sports” studiju programmas:
1) bakalaura un maģistra studiju programmu absolventu profesionālās kompetences atbilst darba tirgus
prasībām un nodrošina viņu konkurētspēju. Absolventi spēj risināt problēmjautājumus, spēj
pielāgoties jaunām situācijām, prot plānot un īstenot savu profesionālo darbību atbilstoši darba tirgus
prasībām, sociālajām vajadzībām un inovatīvajām izglītības zinātnes un prakses tendencēm;
2) darba devēji pozitīvi vērtē studiju virziena orientāciju uz profesionālu izglītību darbībai mainīgos
sociālekonomiskos apstākļos un kompetenču spektra paplašināšanu,
3) iegūtie dati liek izvērtēt docētāju profesionālo pilnveidi un sekmēt ciešāku teorijas un prakses
saistību;
4) studēju rezultātu sasniedzamību ietekmē arī pašu studentu interese, motivācija un attieksme.
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5. Studiju virziena stipro un vājo pušu, iespēju un draudu analīze
Studiju virziena „Izglītība, pedagoģija un sports” SVID analīze (skatīt 5. tabulu) veikta pamatojoties
uz: 1) LiepU attīstības stratēģiju 2016.-2020.gadam, 2) Pedagoģijas un sociālā darba fakultātes
pašnovērtējuma ziņojumiem par pārskata periodu, 3) Studiju virzienā iekļauto studiju programmu
pašnovērtējumos iekļautajiem materiāliem pārskata periodā.
5. tabula
Studiju virziena SVID analīze

-

-

-

-

-

-

IEKŠĒJIE FAKTORI
STIPRĀS PUSES
VĀJĀS PUSES
Regulārs darbs studiju procesa kvalitātes uzlabošanā, - Augstskolas akadēmiskā personāla tālākizglītības
veicinot pedagogu un studējošo sadarbību un
resursu nepietiekamība, kā rezultātā notiek lēna
nodrošinot demokrātisku atmosfēru studiju procesā.
pāreja uz holistisku pieeju studiju procesā, satura
Docētāju kvalifikācijas izaugsme, darbojoties
integrāciju un modulāro sistēmu.
projektos, piedaloties zinātniskās konferencēs.
- Nepietiekami aktīva studentu iesaistīšanās zinātniski
Veiksmīga sadarbība ar Liepājas pilsētas
pētnieciskajās aktivitātēs.
vispārizglītojošām skolām pedagoģisko prakšu
- Ierobežotas svešvalodas zināšanas studentiem, kas
realizēšanā.
mazina LiepU bibliotēkā pieejamās zinātniskās
Stabilas tradīcijas skolēnu iesaistīšanā pētniecībā
literatūras izmantošanas iespējas un kavē mobilitāti.
izglītības zinātnēs.
- Prakses trīspusēja nodrošināšana – studējošā prakses
Aktīva un daudzveidīga zinātnisko atziņu un
realizācijā izglītības iestādē ir jāiesaistās arī
pētniecības popularizēšana.
augstskolas pārstāvim.
Pašvaldības finansiāls atbalsts vieslektoru piesaistei
- Neapmierinošs materiāli tehniskās bāzes
studiju procesā.
nodrošinājums – tehniskais aprīkojums un darbnīcas.
Pašvaldības ikgadēja balva zinātniskās darbības
- Nelielais budžeta vietu skaits un studiju maksa.
novērtēšanai.
- LiepU zinātniskā personāla novecošanās. Jaunu
Izglītības zinātņu institūta pētnieku reģionālā un
zinātņu doktoru sagatavošanas un piesaistes
starptautiskā darbība izglītības zinātņu un
nepietiekama intensitāte.
starpnozaru zinātniskā pētniecībā.
- Finansiālo resursu trūkums jauno zinātnieku
Ilgstoša sadarbība ar ārējām institūcijām, kas
motivēšanai un piesaistei akadēmiskajam un
nodrošina kvalitāti, saikni ar sabiedrību (Liepājas
zinātniskajam darbam.
pilsētas Izglītības pārvaldi, Liepājas pilsētas sporta
- Ierobežoto finanšu resursu dēļ docētāju slodzē
metodisko apvienību, skolotāju metodiskajām
zinātniski pētnieciskais darbs netiek iekļauts.
apvienībām, pilsētas un reģiona izglītības iestādēm,
Liepājas muzeju, Liepājas zonālo valsts arhīvu,
„Kurzemes Vārdu” u. c.).
ĀRĒJIE FAKTORI
IESPĒJAS
DRAUDI
Jaunu kvalifikāciju piedāvājums.
- Latvijas izglītības un zinātnes sistēmu kopumā
Mūžizglītības un tālākizglītības kursu izstrāde un
negatīvi turpina ietekmēt nepamatoti politiski
pilnveide.
lēmumi, turpinot samazināt valsts budžeta apjomu
Vietējās pašvaldības atbalsts studentu prakses vietu
skolotāju izglītības programmām, kas ilgtermiņā
nodrošināšanai.
neveicina stabilu un ilgtspējīgu izglītotas sabiedrības
Studentiem tiek nodrošinātas iespējas papildināt
attīstības modeli (tai skaitā skolotāju atalgojuma
zināšanas ERASMUS programmas ietvaros ārzemju
sistēmas nepilnības, skolotāju pensionēšanās
augstskolās.
sistēmas nepilnības, skolotāja palīga institūcijas
Metodiskās literatūras fonda papildināšana,
nepieciešamība (īpaši iekļaujošās izglītības nostādnes
izmantojot ESF projektā izstrādātos materiālus.
kontekstā)).
LiepU atbalsts studiju kursu izstrādei Moodle vidē.
- Tuvāko 5–7 gadu demogrāfiskās situācijas prognoze
Docētāju zinātniskā un metodiskā potenciāla
Latvijā liek rēķināties ar 3–8 % samazinājumu
paaugstināšana, kvalificētu vieslektoru piesaiste.
studentu skaita ziņā.
Materiālās bāzes pilnveidošana ar mūsdienu
- Nepietiekamais finansējums zinātnei un mācībspēku
prasībām atbilstošu aprīkojumu un tehnoloģijām.
lielais noslogojums dažādu nelietderīgu un ne
Doktorantūras studiju starptautiskās sadarbības
vienmēr pamatotu dokumentu rakstīšanā.
paplašināšana.
- Studiju vietas bāzes finansējuma aprēķina metodika
Pētniecības jomu un tematikas attīstīšana atbilstoši
neatbilst reālajām izmaksām prakšu nodrošināšanai
valsts pētniecības prioritātēm, kā arī saistībā ar
- Materiālās situācijas pasliktināšanās, iedzīvotāju
pilsētas un reģiona stratēģiskās attīstības vajadzībām,
maksātspējas pazemināšanās un studentu nespēja
segt ar studijām saistītās izmaksas.
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izmantojot sadarbības saiknes ar sociālajiem
partneriem.
- Pētījuma rezultātu publiskošanas intensitātes
palielināšana.

- Jauno zinātnieku motivācijas zudums turpināt
pētniecības un akadēmisko karjeru Latvijā.
- Disproporcijas veidošana, uzturēšana un
pastiprināšana starp Rīgu un reģioniem, neveicinot
zinātniskās pētniecības policentrisku attīstību valstī.
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6. Studiju virziena vadība: pārvaldības struktūra
Studiju virziens „Izglītība, pedagoģija un sports” tiek īstenota Pedagoģijas un sociālā darba fakultātē
(bakalaura un maģistra studiju līmenī) un LiepU Izglītības zinātņu institūtā (doktora studiju līmenī). Studiju
virziena attīstību koordinē un vada studiju virziena padome. Fakultātē virziena administrēšanā atbildīgās
personas ir fakultātes dekāns, nodaļas vadītājs, savukārt IZI – institūta direktors un Zinātniskā padome.
Visu studiju programmu īstenošanas procesā nozīmīgi ir studiju programmu direktori un apakšvirzienu
vadītāji. Tā kā profesionālā maģistra studiju programmas „Vispārējās izglītības skolotājs” realizācija tiek
īstenota sadarbībā ar citām LiepU fakultātēm, tad PSDF paplašinātā fakultātes dome, kurā tiek pārstāvētas
visas jomas, kurās tiek īstenoti apakšvirzieni, apstiprina visus ar šo studiju programmu saistītos
nepieciešamos dokumentus, piem., studiju plānus un izmaiņas tajos, prakšu uzdevumus, studiju kursu
aprakstus u.c.
Doktora studiju programmas īstenošanā kā viens no nozīmīgiem aspektiem ir studējošo zinātniskā
darbība, tādēļ IZI Zinātniskā padome veic doktora studiju procesa pārvaldību, studiju plāna un studiju kursa
aprakstu apstiprināšanu, izvērtē un apstiprina doktorantu ikgadējos individuālos studiju plānus un atskaiti
par gada plāna izpildi, pilnveido un apstiprina Promocijas eksāmena saturu un komisiju, regulāri uzklausa
doktorantu priekšaizstāvēšanas prezentācijas, veic zinātniskās darbības izvērtēšanu un akceptē promocijas
darba iesniegšanu aizstāvēšanai.
Studiju virziena pārvaldības efektivitāte tiek nepārtraukti pilnveidota. Līdz šim ir sakārtoti studējošo
piederības jautājumi fakultātei, novēršot maģistra studiju programmas „Vispārējās izglītības skolotājs”
sadrumstalotību, kā arī izstrādāts modelis efektīvai sadarbības pilnveidei ar IZI. Studiju virziena
pārvaldības shēma ir pievienota 2. attēlā.

2. attēls. Studiju virziena „Izglītība, pedagoģija un sports” pārvaldības shēma
Studiju virziena pārvaldība notiek saskaņā ar LiepU Senātā apstiprinātiem vairākiem dokumentiem,
kuri reglamentē administratīvā, akadēmiskā personāla un studējošo savstarpējās attiecības, balstīti uz
demokrātijas principiem:
1. Nolikums par pamatstudijām un augstākā līmeņa studijām (apstiprināts LiepU Senātā 20.12.2010.,
ar grozījumiem 18.04.2011., 19.12.2011.).
2. Nolikums par gala pārbaudījumiem, valsts pārbaudījumiem un valsts noslēguma pārbaudījumiem
(apstiprināti LiepU Senātā 20.12.2010., grozījumi 25.04.2016.).
3. Noteikumi par mācībspēku un studējošo savstarpējiem pienākumiem un tiesībām (apstiprināti LiepU
Senātā 21.02.2011.).
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4. Noteikumi par studiju kursa / moduļa pārbaudījumiem (apstiprināti LiepU Senātā 20.05.2016.).
5. LiepU iekšējās kārtības noteikumi studējošiem (apstiprināti LiepU Senātā 21.02.2011.).
6. Darba kārtības noteikumi Liepājas Universitātes darbiniekiem (apstiprināti LiepU Senātā
23.05.2011., grozījumi/precizējumi, rektora 14.04.2015. rīkojums Nr. 17-v).
7. Liepājas Universitātes intelektuālā īpašuma pārvaldības noteikumi (apstiprināti 22.02.2016.)
8. KVS ir izveidotas procedūras, kas saistītas ar studiju procesu, kurās skaidri noteiktas administratīvā,
akadēmiskā personāla un studējošo savstarpējās attiecības:
a. Personas ierakstīšana studējošo sarakstā 1. kursā (aprakstīts Uzņemšanas process, nosakot
pretendentu un administratīvā personāla savstarpējos pienākumus un darbība);
b. Personas ierakstīšana studējošo sarakstā vēlākajos studiju posmos, pārnākot no citas augstskolas
vai atjaunošanas kārtība (aprakstīts process, nosakot pretendentu un administratīvā personāla
savstarpējos pienākumus un darbības);
c. Personas ierakstīšana studējošo saraktā, ja studējošais maina studiju programmu vai studiju
formu (aprakstīts process, nosakot pretendentu un administratīvā personāla savstarpējos
pienākumus un darbības);
d. Studiju rezultātu atspoguļošana studējošā studiju kartē (aprakstīts process, nosakot studentu,
mācībspēku administratīvā personāla savstarpējos pienākumus un darbības);
e. Akadēmiskā atvaļinājuma piešķiršanu un atgriešanās pēc akadēmiskā atvaļinājuma (aprakstīts
process, nosakot studentu, mācībspēku administratīvā personāla savstarpējos pienākumus un
darbības);
f. Studējošā izslēgšana no studējošā saraksta pēc paša vēlēšanās (aprakstīts process, nosakot
studentu, mācībspēku administratīvā personāla savstarpējos pienākumus un darbības);
g. Studējošā izslēgšana no studējošo saraksta nenokārtotu akadēmisko saistību dēļ, finansiālo
saistību dēļ (aprakstīts process, nosakot studentu, mācībspēku administratīvā personāla
savstarpējos pienākumus un darbības).
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7. Studiju virziena resursi (tai skaitā finanšu resursi) un materiāltehniskais
nodrošinājums
7.1. Finanšu resursi
LiepU ikgadējais kopējais budžets sastāv no naudas plūsmas budžeta, ko veido augstskolas ienākošie
un izejošie naudas līdzekļi plānotajam kalendārajam gadam. Finanšu resursi studiju virzienam atbilstošo
studiju programmu īstenošanas veido:
 valsts pamatbudžeta transferti augstākajai izglītībai,
 studiju maksas ieņēmumi.
Studiju finansējumu no valsts budžeta līdzekļiem piešķir katru kalendāro gadu saskaņā ar MK
12.12.2006. noteikumiem Nr. 994. “Kārtība, kādā augstskolas un koledžas tiek finansētas no valsts budžeta
līdzekļiem” un vienošanās starp Izglītības un zinātnes ministrijas un Liepājas Universitātes par noteikta
skaita speciālistu sagatavošanu.
Studiju maksa tiek segta no fizisko un/vai juridisko personu līdzekļiem. Studiju maksu apmēru,
atlaides un samaksas kārtību katram studiju gadam nosaka un apstiprina LiepU Senāts.
Naudas līdzekļu izdevumu plānošana notiek atbilstoši LiepU normatīvajiem dokumentiem par
pamatbudžeta plānošanu, nosakot: personāla likmju skaitu nākamajam katram akadēmiskajam gadam
atbilstoši MK 28.07.2009. noteikumiem Nr. 836 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” un LiepU
normatīvajiem dokumentiem, kā arī atlīdzības plānu katram budžeta gadam (personāla likmju skaitu var
pārskatīt un precizēt, ņemot vērā uzņemšanas rezultātus) un fakultāšu finanšu resursu noteikto procenta
apmēru, kas tiek piešķirts no attiecīgās fakultātes pārraudzībā esošo studiju jomu kopējiem finanšu
resursiem plānotajam kalendārajam gadam atbilstoši Kārtībai fakultāšu finanšu resursu piešķiršanai un
izmantošanai (apstiprināta ar LiepU rektora v.i. 02.02.2016.rīkojumu Nr.10-v).
LiepU pamatbudžetā katru kalendāra gadu tiek izveidots zinātniskās darbības attīstības fonds. Par tā
sadali fakultātēm/ institūtiem lemj Zinātnes padome.
Finansējums literatūras iegādei, periodikas un elektronisko datu bāžu abonēšanai iekļauts LiepU
kopējā pamatbudžetā. Visām studija virziena programmām ir nodrošināti studiju un pētniecības resursi
LiepU bibliotēkā.
Katru kalendāro gadu LiepU un LiepU Studentu padome, lai atbalstītu un sekmētu studējošo
pašpārvaldes darbību, atjauno sadarbības līgumu un nosaka piešķirto finansējumu no LiepU pamatbudžeta,
kas nav mazāks par vienu divsimto daļu no gada budžeta, atbilstoši Augstskolas likumam 53.pantam.
Finansējuma nodrošinājuma analīze notiek katru gadu, un apstiprina Senāts.
Katrai studiju programmai, kura iekļauta studiju virzienā, ir veikta studiju programmas izmaksu
kalkulācija (skatīt 18.3. punktus studiju programmu raksturojumos).
PSDF studiju virziena realizācijai katru gadu tiek piešķirts LiepU finansējums, kas tiek izlietots
šādām pozīcijām:
1) docētāju dalībai starptautiskās konferencēs (gan Latvijā, gan ārzemēs), kas atspoguļojas ikgadējās
zinātniski pētnieciskās darbības sasniegumu un radošās darbības atskaitēs, tādējādi apliecinot
finansējuma izmantošanas lietderību (piem., docētāju un studentu līdzdalībai starpaugstskolu
seminārā („Ģimenes sports”, LSPA), dalība starptautiskā mūzikas konkursā (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 iespēju robežās.

7.2. Studiju virzienā iesaistītā akadēmiskā personāla kvalifikācija, tā atbilstība studiju
virzienam atbilstošo studiju programmu īstenošanai
Studiju virzienā strādājošo docētāju kvalitatīvais sastāvs atbilst Augstskolu likumam un Ministru
kabineta prasībām Nr. 481. Studiju virziena realizācijā iesaistītā akadēmiskā personāla kvalifikācija ir
atbilstoša studiju programmas specifikai un īstenošanas nosacījumiem, kā arī normatīvo aktu prasībām
izglītības jomā. Mācībspēki ir profesionāļi savā zinātnes nozarē, kas apliecinājuši savu kompetenci nozares
pētniecībā un e-vides izmantošanā studiju procesā, kā arī piedalījušies starptautiskos projektos un
izstrādājuši mācību līdzekļus un materiālus. Studiju virziena studiju programmu īstenošanā ir piesaistīti arī
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profesionāļi savā specialitātē un ar praktiskā darba stāžu attiecīgajā jomā - galvenokārt tajos studiju kursos,
kas saitīti ar mācību priekšmetu metodikām, praksēm, specifiskiem nozares kursiem. Īpaši tas attiecināms
uz PBSP „Skolotājs”, „Logopēdija” un PMSP „Vispārējās izglītības skolotājs”, tādējādi šo docētāju maiņa
par labu pamatdarbā strādājošajiem nav iespējama.
Studiju virziena realizācijā kopumā ir iesaistīti 124 mācībspēki – 65 no tiem ir ievēlēti LiepU
(52,4%). No ievēlētajiem docētājiem 43 vai 66,1% ir ar doktora grādu, savukārt neievēlēto mācībspēku
vidū ir 8 ar doktora zinātnisko grādu (13,55% no 59 neievēlētajiem docētājiem).
Sadarbībā ar RPIVA īstenotajā tālmācības studiju programmas „Sākumskolas un pamatskolas
mācību priekšmetu skolotājs” realizācijā ir iesaistīti 40 mācībspēki, no kuriem 15 ir ievēlēti LiepU un
14 ievēlēti RPIVA.
Studiju virziena akadēmiskā personāla raksturojums, norādot informāciju, vai mācībspēki ir ievēlēti
akadēmiskajā amatā un cik no tiem ir ar doktora zinātnisko grādu, ir atspoguļots 6. tabulā.
6. tabula
Akadēmiskā personāla raksturojums
Akadēmiskā personāla raksturojums

Studiju programma
Kopējais
skaits

Ievēlēti

1.līmeņa studiju programma
„Pirmsskolas skolotājs”
PBSP „Logopēdija”
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15 (78,9%)

Ar doktora grādu
(no ievēlētajiem)
10 (66,6%)

Ar doktora grādu
(no neievēlētajiem)
1 (25%)

36

22 (61%)

14 (63,6%)

2 (14,2%)

PBSP „Skolotājs”

76

51 (67,1%)

33 (64,7%)

1 (4%)

PBSP tālmācības programma
„Sākumskolas un pamatskolas
mācību priekšmetu skolotājs”
PMSP „Karjeras konsultants”

40

29 (72,5%)

22 (75,8%)

6 (27,2%)

14

9 (64,2%)

7 (77,7%)

3 (60%)

PMSP „VIS”

95

56 (58,9%)

39 (69,6%)

2 (5%)

Visu studiju virzienā iesaistīto mācībspēku valsts valodas zināšanas atbilst MK 7.07.2008.
noteikumiem Nr. 733. Akadēmiskā personāla pievienotajos CV ir norādītas arī angļu valodas un citu
svešvalodu zināšanas, kas ir pietiekamā līmenī, lai īstenotu studiju kursus valodu jomas apakšvirzienos,
nodrošinātu studiju kursus ERASMUS+ apmaiņas studentiem, kā arī darbotos starptautiskos projektos.
Docētāju, kas nodrošina jaunizveidoto pilna laika neklātienes tālmācības formā realizējamo PMSP „VIS”
apakšvirzienu angļu valodā, valodas zināšanas atbilst B2, C1 un C2 līmeņiem saskaņā ar Europass valodas
prasmes novērtējuma līmeņiem, kas ir pietiekošs kvalitatīvai studiju programmas realizācijai.

7.3. Studiju virziena metodiskais, informatīvais (tai skaitā bibliotēkas resursu) un
materiāltehniskais nodrošinājums, tā atbilstība apgūstamo profesiju reglamentējošo
normatīvo aktu prasībām
Studentu rīcībā ir bibliotēka ar abonementu un brīvpieejas lasītavām, kā arī ir pieejama studijām
nepieciešamo materiālu pavairošanas un iesiešanas iespēja.
Bibliotēka no 1992. gada strādā ar bibliotēku informācijas sistēmu „Alise”, kas ietver visu
bibliotekāro procesu (bibliogrāfisko datu apstrādi, komplektēšanu, cirkulāciju – lasītāju reģistrāciju un
informācijas vienību izsniegšanu/saņemšanu, pasūtīšanu/rezervēšanu, OPAC, WebPAC u. c.)
automatizāciju.
LiepU elektroniskais katalogs nodrošina bibliogrāfiskās informācijas meklēšanu bibliotēkas
veidotajās lokālajās datubāzēs (elektroniskajā katalogā, Akadēmiskā personāla publikāciju datu bāzē,
promocijas darbu datu bāzē un Noslēguma darbu datu bāzē), kā arī attālināto meklēšanu, pieslēdzoties
virtuālajam
Augstskolu
un
speciālo
bibliotēku
kopkatalogam
(http://alise.liepu.lv/Alise/lv/federatedsearch.aspx)
vai
Liepājas
Universitātes
katalogam
(http://alise.liepu.lv). Tas ļauj studentam no jebkuras vietas pieslēgties bibliotēkai un sekot līdzi grāmatu
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izsniegumam, nodošanas termiņiem, pieprasīt termiņa pagarinājumu, kā arī dod iespēju rezervēt
nepieciešamo literatūru, vai iestāties rindā pēc tās.
Par informācijas resursu jaunumiem iespējams uzzināt universitātes tīmekļa vietnē
(http://www.liepu.lv/lv/223/jaunieguvumi) un LiepU bibliotēkas ikmēneša informatīvajā biļetenā
„Lasonis”. Bibliotēkas krājumā ir pieejamas gan LiepU, gan Latvijā, gan ārvalstīs izdotas grāmatas, dažādi
turpinājumizdevumi, mācību līdzekļi, kas ir aktuāli konkrētajā studiju programmā.
Liepājas Universitātes bibliotēka sniedz Starpbibliotēku abonementa (SBA) un Starptautiskā
starpbibliotēku abonementa (SSBA) pakalpojumus. Veiksmīga sadarbība notiek ar dokumentu piegādes
servisu SUBITO, Latvijas Nacionālo bibliotēku u.c. Latvijas un ārvalstu bibliotēkām.
Bibliotēkas krājuma komplektēšana notiek saskaņā ar Komplektēšanas politiku un KVS procedūru
A-10-2 Bibliotēkas fondu komplektēšana. Komplektēšana notiek pēc LiepU mācībspēku un pētnieku
pieprasījumiem, atbilstoši LiepU studiju un pētniecības virzieniem. Grāmatas tiek iepirktas gan Latvijā,
gan ārzemēs. Iegādājoties grāmatas, tiek meklētas un pētītas izdevīgākās iegādes vietas. Nepieciešamais
eksemplāru skaits tiek saskaņots ar mācībspēkiem (skatīt 8. tabulu).

8. tabula
Studiju virzienā „Izglītība, pedagoģija un sports” saņemto izdevumu skaits atskaites periodā

Daba. Vides zinātnes

2013
Eks. Nos.
22
17

2014
Eks. Nos.
23
13

2015
Eks. Nos.
23
11

2016
Eks. Nos.
2
2

Daiļliteratūra

59

58

56

48

37

36

37

36

Datorzinātnes. E-studijas

17

17

7

6

4

3

20

14

Filozofija. Ētika. Estētika. Loģika

10

10

11

11

4

4

1

1

Folklora. Mitoloģija. Tradīcijas

10

10

67

16

6

5

3

2

Ģeogrāfija

25

3

28

6

3

2

9

1

Izglītība. Pedagoģija

209

82

317

124

255

104

69

32

Māksla. Mūzika

81

49

102

82

84

68

29

19

Matemātika. Fizika

105

66

56

30

48

48

1

1

Psiholoģija

48

27

51

45

25

21

11

8

Sabiedriskās zinātnes (vispārīgi)

8

8

3

2

8

4

6

4

Sports

1

1

5

1

2

2

0

0

Vēsture

39

20

63

31

30

20

21
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Drukātā veidā lasītavā pieejami 10 nosaukumu žurnāli pedagoģijā (Das Kind, Forum logopadie,
Mans Mazais, Psiholoģija ģimenei un skolai, Логопед u.c.), elektroniski e-LiepU pieejami izdevumi Skolas
Vārds un Pirmsskolā, bet izmantojot Liepājas Universitāte abonētās tiešsaistes datu bāzes „Letonika”,
„EBSCO eBooks”, „EBSCO”, „ScienceDirect”, “Cambridge Journals Online”, „Scopus” un “Web of
Science”, kuras ir pieejamas arī ārpus augstskolas telpām, kopumā izglītībā un pedagoģijā ir pieejami
vairāk kā 1000 žurnāli.
LiepU infrastruktūra ir piemērota studiju programmas īstenošanai. Studiju procesa nodrošināšanai
tiek izmantotas jaunākās informācijas un komunikācijas tehnoloģijas – datorklases, multimediji, internets,
e-studiju vide Moodle (moodle.liepu.lv), kurā ievietotos materiālus students var izmantot visu studiju laiku,
bibliotēka, mācību priekšmetu metodikas kabineti. Piemēram, matemātikas un informātikas skolotāju
sagatavošanai ir iekārtots metodikas kabinets, kas aprīkots ar videokonferenču aparatūru, interaktīvo tāfeli,
datu projektoru, dokumentu kameru, grafisko projektoru un uzskates materiāliem, nodrošināts interneta
pieslēgums. Kabinetā ir pieejami ESF projekta „Dabaszinātnes un matemātika” mācību un metodiskie
materiāli, kā arī plašs specializēts mācību literatūras klāsts. Fizikas laboratorija nokomplektēta ar ierīcēm
laboratorijas darbu veikšanai visa fizikas kursa apjomā.
Vizuālās mākslas un mājturības un tehnoloģiju skolotāju sagatavošanai tiek izmantotas Humanitāro
un mākslas zinātņu fakultātes telpas mākslinieciski radošai darbībai darbnīcās Kuršu ielā 20: 4 telpas
teorētisko studiju kursu apgūšanai, vizuālās mākslas darbnīcas: grafikā, veidošanā, zīmēšanā un
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gleznošanā, konstruēšanas – piegriešanas auditorija, 5 liela izmēra (2 x 4m) pārvietojamie stendi veikto
darbu eksponēšanai. Studiju procesā ir iespēja izmantot 46 mazos molbertus un 20 lielos molbertus.
Grafikas darbu veikšanai ir iespēja izmantot oforta un estampa presi. Rasēšanai iegādāti specializētie galdi.
Kā studiju materiāls tiek izmantota arī Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātē izstrādāto studiju darbu un
bakalaura darbu bāze studiju programmās “Māksla”, „Dizains”, „ Vizuāli plastiskā māksla” un „Lietišķā
māksla”.
Studiju programmas materiāli tehniskais un metodiskais nodrošinājums atbilst studiju programmas
mērķiem un uzdevumiem. LiepU fakultātēs ir sešas datoru klases, kas nodrošinātas ar nepieciešamo
programmatūru un interneta pieslēgumu. Fakultāšu rīcībā ir video/datu projektori, interaktīvās tāfeles un
grafiskie projektori, kuri tiek intensīvi izmantoti gan datoru klasēs, gan arī citās auditorijās lekciju un
semināru materiālu demonstrēšanai, metodiku kabineti ar uzskates un metodiskajiem materiāliem, e-studiju
vide Moodle. Lai uzlabotu studiju kvalitāti un nodrošinātu studējošo patstāvīgās studijas, docētāji tiek
veicināti aktīvāk iesaistīties studiju materiālu sagatavošanā Moodle vidē. Studenti ar mācībspēkiem var
sazināties, izmantojot e-pastu, Skype vai Moodle vidi.
Lai realizētu studiju programmas, universitātē ir sekojošs materiāli tehniskais nodrošinājums:
1) Datori – 80;
2) Video projektori – 26;
3) Interaktīvās tāfeles – 3;
4) Kopētāji – 4;
5) Foto, videokameras – 3;
6) Studentiem ir katrā no studiju korpusiem ir pieejams brīvpieejas bezvadu tīkls (kopumā ir uzstādīti
36 bezvadu tīkla pieejas punkti);
7) Ir uzstādīta moderna tīkla aparatūra, kas nodrošina datortīkla virtualizāciju un izveidots CAMPUS
datortīkla savienojums starp visiem studiju korpusiem;
8) Studentiem pieejams vairākas zinātnisko publikāciju datubāzes – EBSCO, Letonika, ScienceDirect,
SCOPUS, Web of Science, Cambridge Journals Online, CABI Leisure Tourism un Project MUSE.;
9) Universitāte studiju procesa nodrošināšanai izmanto informatīvās sistēmas:
 Bibliotēkas informatīvās sistēma „Alise”,
 E-studiju vide „Moodle”;
 Latvijas augstskolu informatīvā sistēma – LAIS.
Liepājas Universitātes studentiem imatrikulācijas procesā tiek izsniegtas pieejas studiju procesa
uzskaites Latvijas augstskolu informatīvajai sistēmai (LAIS), kas pieejama globālā tīmekļa interneta adresē
www.lais.lv.
Sadarbībā ar RPIVA īstenotajai profesionālās augstākās izglītības bakalaura tālmācības programmai
„Sākumskolas un pamatskolas mācību priekšmetu skolotājs”, RPIVA nodrošina e-studiju programmas
sistēmu, kurā ietilpst šādi resursi:
 Datu bāze – lietotāju dati, e-kursi (izņemot datnes);
 Virtuāli izdalītie resursi: procesors Intel Xeon E5620 2,4 GHz 4 kodoli, 16 GB RAM, 120 GB HDD,
Operētājsistēma: Microsoft Windows Server 2012 R2, Datu bāze: Microsoft SQL Server 2012;
 WEB
serveris – lietotāju saskarne, funkcionālie moduļi, e-kursi (tikai datnes)
Aparātresursi: procesors Intel Xeon E5410 2,3 GHz 4 kodoli, 8 GB RAM, 300 GB HDD;
 Operētājsistēma: Microsoft Windows Server 2008 R2, WEB serveris: Microsoft IIS 7.5, PHP
modulis: v.5.4.32
 Moodle: v.2.8.1
 pieeja RPIVAs elektronisko resursu katalogam
(http://www.rpiva.lv/index.php?mh=bem&search=Pedago%ECija).
Starpnozaru sadarbības īstenošanas nodrošinājums sadarbībai ar STEM virzieniem atspoguļots
3. punktā.
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8. Zinātniskās pētniecības (radošās darbības) īstenošana studiju virziena
ietvaros
Latvijas Republikas Zinātnisko institūciju reģistrā Liepājas Universitāte ir reģistrēta kā viena
zinātniskā institūcija (reģistrācijas Nr. 172085, 15.09.2008.), tāpēc institūtu un fakultāšu darba
koordinēšanā svarīga loma ir Zinātnes padomei, zinātnes budžeta sadalē un izlietojuma pārraudzībā – arī
Budžeta komisijai.
Zinātniskās darbības un pētniecības pārvaldības koleģiālā institūcija ir Zinātnes padome, kas
atbilstoši Liepājas Universitātes Satversmes 18. punktam pārzina zinātniskās pētniecības darba
organizācijas un koordinācijas jautājumus, kas saistoši visām LiepU zinātņu nozarēm, tostarp izglītības
zinātnēm.
Kopš 2007. gada 1. septembra LiepU darbojas Izglītības zinātņu institūts, kurā pētniecības personāla
daļslodzes amatos pašlaik ievēlēti 13 mācībspēki. Nav pētnieka, kura darbs netiek izmantots vismaz vienā
no studiju virziena programmām. Institūta darbība ļauj pētniecības attīstīšanai piesaistīt zinātniskās
darbības bāzes finansējumu, kas tiek izlietots pētnieku atalgojumam, kā arī tādas infrastruktūras uzturēšanai
un pilnveidei, kas izmantojama arī studentiem, piem., datu bāzu abonēšanai LiepU bibliotēkā, auditoriju IT
aprīkojuma atjaunošanai. Zinātniskās darbības infrastruktūras finansējums ir LiepU kopējā budžeta daļa,
par tās mērķtiecīgu izlietojumu lemj Budžeta komisija.
Līdz ar Izglītības zinātņu institūta darbības attīstīšanu Pedagoģijas un sociālā darba fakultātes
mācībspēku pētnieku grupu sastāvs ir mazinājies, tāpēc institūta un fakultātes specifisko tēmu un virzienu
definēšana jāturpina. Fakultātes sastāvā ir Logopēdijas centrs – galvenais metodiskais un pētniecības
atbalsts studiju programmai “Logopēdija”, kā arī šāda satura studiju kursiem citās virziena programmās.
Zinātniskajai darbībai paredzēto augstskolas finansējumu no valsts pamatbudžeta veido līdzekļi, ko
konkursa kārtībā (projekti) iegūst augstskolā strādājošie zinātnieki, kā arī līdzekļi doktora studiju
programmām (MK noteikumi Nr. 994, 17. punkts).
LiepU pamatbudžetā no pašieņēmumiem tiek veidots zinātniskās darbības attīstības fonds, kura
mērķis ir palielināt starptautiski citējamo publikāciju un monogrāfiju skaitu, atbalstīt dalību starptautiskās
konferencēs, īpaši tajos gadījumos, kad pētniekiem vai mācībspēkiem nav projektu finansējuma. Fonda
lielums katru gadu ir mainīgs, tas pilnībā nefinansē visus pieteikumus, tomēr ir veicinājis starptautiski
citējamu publikāciju stabilitāti vairākos LiepU pētniecības virzienos, arī izglītības zinātnēs.
Izglītības zinātņu institūts organizē un attīsta pedagoģijas nozares doktorantūru un promociju,
sadarbojoties ar tiem pedagoģijas nozares LZP ekspertiem, kas strādā tikai fakultātē. LiepU Zinātnes
padome koordinē visu fakultāšu un zinātnisko institūtu zinātniskās un mācību metodiskās literatūras
izdošanu izdevniecībā LiePA. Mācību un zinātniskās literatūras izdošanu finansē projekti, fiziskās un
juridiskās personas, kā arī LiepU pamatbudžetā izdevniecībai paredzētais finansējums.
Zinātniskās pētniecības pārvaldības shēma attiecībā uz studiju virzienu atspoguļota 3. attēlā.
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3. attēls. Zinātniskās pētniecības (radošās darbības) pārvaldības shēma studiju virzienam
LiepU mācībspēku zinātniski pētnieciskā un radošā darbība un tās rezultāti tiek veikta saskaņā ar
Zinātniskās darbības stratēģijā 2016.–2020. gadam noteiktajiem mērķiem un sasniedzamajiem rezultātiem.
Studiju programmā iesaistītie mācībspēki darbojas LiepU pētniecības struktūrvienībās, piemēram, Kurzemes
Humanitārajā institūtā, Izglītības zinātņu institūtā, Socioloģisko pētījumu centrā un Mākslas pētījumu laboratorijā.
Zinātniski pētnieciskā (radošā) darbība norisinās saskaņā ar ikgadējo plānu, ko apstiprina LiepU
Senāts. Pārskats par akadēmiskā personāla veikto zinātnisko un radošo darbību pašnovērtējuma ziņojuma
atskaites periodā ir pievienots 4. pielikumā. Detalizēta informācija pieejama arī LiepU mājaslapā
https://www.liepu.lv/lv/263/petniecibas-parskati.
Akadēmiskā personāla zinātniskās un radošās darbības rezultāti ir atbilstoši MK Studiju programmu
licencēšanas noteikumiem Nr.230, attiecībā uz nepieciešamajiem kvalitatīvajiem rādītājiem studiju
virzienam piesaistītajam akadēmiskajam personālam. 4.pielikumā ir pievienots mācībspēku zinātnisko
publikāciju saraksts recenzējamos izdevumos, izdotie mācību līdzekļi, pētniecības projekti un
mākslinieciskās jaunrades sasniegumu saraksts, kas raksturo studiju virzienā iesaistītā akadēmiskā
personāla profesionālo kompetenci docējamo studiju kursu nodrošināšanā. Tā kā studiju virziena realizācijā
ir iesaistītas visas LiepU fakultātes, tad arī zinātniskās pētījuma jomas ir plaša spektra, piem., māksla,
humanitārās zinātnes, matemātika, informātika, dabaszinātnes, kā arī sociālās zinātnes. Zinātniskos
pētījumus augsti vērtētās datu bāzēs Web of Science un SCOPUS ir publicējuši gan LiepU pētnieki, gan
akadēmiskā personāla pārstāvji, piem., A.Samuseviča, A.Līdaka, V.Frišfelds, A.Grickus, I.Miķelsone,
A.Kastiņš, L.Pavītola, I.Klāsone, D.Bethere, P.Jurs u.c. Savukārt radošās darbības jomā izcili sasniegumi
ir I.Valcei, I.Klāsonei, O.Blauzdei, H.Erbam, M.Krūmiņam, R.Gabaliņam u.c.
Studiju virzienam piesaistītie jomas profesionāļi visiem ir darba stāžs profesionālās darbības jomā,
kas atbilst kritērijiem (MK noteikumi Nr. 230, 18.4.punkts). Daļa jomas profesionāļu ir aktīvi iesaistījušies
gan starptautisku projektu aktivitātēs, gan arī reflektē savu profesionālo pieredzi starptautiskās publikācijās,
piem., V.Pole, E.Ņikiforova, K.Žīmante I.Griškēviča, J.Dehtjars, L.Gaile, Z.Tumševica u.c., savukārt
I.Kalniņa iesaistījusies projektu aktivitātēs gan kā to vadītāja, gan dalībniece.
Atsevišķu mācībspēku, kas ievēlēti 2015./2016. studiju gadā, publikāciju skaits ir norādīts
proporcionāli nostrādātajam laikam studiju programmas īstenošanā, piem., D.Kūma, D.Barute, kam ir arī
pedagoģiskā darba stāžs skolā. Daļa akadēmiskā personāla, kas savas zinātniskās darbības rezultātus

23

prezentējuši 2016.gada 2. pusgadā, piem., 2. starptautiskajā mūžizglītības konferencē ICLEL-2016, kur
publikācijas ir paredzētas citājamos žurnālos un Web of Science datu bāzē, ir norādījuši, ka raksti ir
iesniegti un pieņemti publicēšanai.
Akadēmiskā personāla pētnieciskās un radošās darbības rezultātu integrācija studiju procesā
nodrošina studiju kursu programmu satura pilnveidi un veicina studentu pētniecisko darbību. Docētāju
pētnieciskais darbs atspoguļojas studiju kursu saturā kā novitāte, bet sagatavotie mācību līdzekļi sekmē
studiju kursu apguvi, palīdz veiksmīgāk organizēt patstāvīgo darbu un atvēl vairāk laika diskusijām.
Docētāju pētījumu tematika un pētnieciskās darbības virzieni atklāj valsts un reģiona aktuālās problēmas
mūsdienu pedagoģiskajā procesā saistībā ar profesionālo kvalifikāciju apakšvirzieniem, piemēram,
izglītības un audzināšanas problēmu risināšana mainīgajā sabiedrībā, skolotāju izglītības problēmu
kvalitatīvā analīze un attīstības perspektīvas ilgtspējīgas darbības kontekstā multikulturālā sabiedrībā,
studentu veselīga dzīvesveida izpratne un veselīga dzīvesveida paradumu veidošanās, pāreja no
pirmsskolas uz sākumskolu kā pedagoģiska un sociālpedagoģiska problēma, skolas pedagoģija – mācību
priekšmetu didaktika, mākslas pedagoģijas elementu izmantošana darbā ar bērniem un dabas zinību metodisko
aspektu īstenošana, muzikāli radošās darbības, instrumentspēles un mūzikas mācības metodikas aspekti u. c.
Studentu zinātniskā darba sasaiste ar mācībspēku zinātnisko darbību – akadēmiskā personāla
pētnieciskās darbības integrācija studiju procesā izpaužas kā viņu zinātniski metodiskajās publikācijās
atspoguļoto pētnieciskās darbības metožu un secinājumu ieviešana praksē, atbilstošu bakalaura un maģistra
darbu tēmu piedāvāšanā studentiem un studējošo iepazīstināšanā ar pētniecības metožu izmantojumu šo
darbu izstrādē. Studiju virziena studentu pētījumu tematika un pētnieciskās darbības virzieni atklāj valsts
un reģiona aktuālās problēmas mūsdienu pedagoģiskajā procesā saistībā ar izvēlēto specializāciju. Pētījumi
gan saturiski, gan organizatoriski tiek plānoti atbilstoši studiju programmu specifikai un atspoguļo
konkrētus pedagoģiskā procesa aspektus saistībā ar studiju programmas izvirzītajiem mērķiem, piemēram:
Skolēnu sagatavošana matemātikas stundās ar ekonomikas attīstību un finansēm saistītu uzdevumu
risināšanai, IKT izmantošana svešvalodas stundās, Starppriekšmetu saiknes aktualizācija mūzikas mācībā,
Skolēnu matemātisko spēju attīstības veicināšanas iespējas vidusskolā, Mācību motivācijas veidošana
vidusskolas posma skolēniem, Mākslinieciskās darbības pilnveidošanas iespējas kulturoloģijā, Radošo
metožu un darba formu izmantošana krievu valodas kā svešvalodas stundās, Skolēnu rakstīto tekstu
izmantošana radošās rakstīšanas procesā, Rakstu prasmes attīstības iespējas multikulturālā skolas vidē u.
c.
Studējošie piedalās arī konferencēs – gan kā referenti, gan organizētāji. Tā, piemēram, Larisa Petre
(2016. gada absolvente) piedalījās 13.starptautiskā zinātniskā konferencē „Valodu apguve: problēmas un
perspektīva” ar referātu (kopautorībā ar Dr. paed. Marinu Noviku): Выбор текста для чтения на русском
как иностранном языке в средней школе (Lasāmā teksta izvēle krievu valodas kā svešvalodas stundās
vidusskolā), savukārt Laura Lazdupa (2016. g. absolvente) ir Erasmus+ projekta Numeracy@English
koordinatore Kalētu skolā. Tas ir skolu partnerības projekts ar mērķi veicināt matemātikas un svešvalodu
tiešās un starpnozaru prasmes, izmantojot inovatīvas metodes (http://kaletuskola.lv/lv/projekti). Oļesja
Adilova (PMSP „VIS” studente) piedalījās 12. starptautiskā zinātniskā konferencē „Valodu apguve:
problēmas un perspektīva” ar referātu Integrētas stundas svešvalodu apguvē pamatskolā. Daļēji ir

īstenota 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. 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.
Studiju virziena „Izglītība, pedagoģija un sports” docētāji un studenti ir iesaistījušies ERAF, ESF
projektos, NORD Plus, gan ERASMUS projektos sadarbībā ar Latvijas un citu valstu augstskolām.
Var secināt, ka docētāju aktivitāte atskaites periodā ir bijusi saistībā ar dažādu ESF projektu
realizāciju, atbilstoši pārstāvētajai pētniecības jomai un docējamajiem kursiem – piemēram, ESF projekts
„Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogu kompetences
paaugstināšana”, „Inovatīva un praksē balstīta pedagogu izglītības ieguve un mentoru profesionālā
pilnveide”, „Vispārējās izglītības pedagogu tālākizglītība”, „Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem
atbalsta sistēmas izveide”, „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas
apstākļos” Projektu rezultātā paredzēta pedagogu studiju programmu izveide, pilnveide un īstenošana, kā
arī metodisko materiālu izstrāde izglītības procesa nodrošināšanai (J.Grava, S.Lanka, A.Līdaka,
A.Samuseviča, L.Pavītola, I.Miķelsone, L.Latsone, D.Bethere u.c.).
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Nozīmīgākie nacionāla un starptautiska līmeņa pētnieciskie un radošie projekti, kas realizēti atskaites
periodā, iesaistoties gan studentiem, gan docētājiem, ir atspoguļoti 9.tabulā, savukārt detalizēts īstenoto
projektu aktivitāšu raksturojums atrodams LiepU zinātniskās un radošās darbības pārskatos
(https://www.liepu.lv/lv/263/petniecibas-parskati) un Studiju virziena ziņojumam pievienotajā Pielikumā
par 2016./2017. studiju gadu.

9. tabula
Būtiskākie atskaites periodā realizētie projekti
LiepU –
Projektā
projekta
iesaistītais
Projekta nosaukums
īstenotājs
akadēmiskais
/partneris
personāls
Projekti, kuros iesaistīti studenti un jomas profesionāļi – ieguvumi:
 starptautiska pieredze, profesionālās kompetences pilnveide,
 sadarbības un līdzdalības izpratne un īstenošana darbībā, darbs komandā,
 sadarbība ar izglītības iestādēm, Izglītības pārvaldi, pilsētas Domi,
 atbalsta materiāls skolotājiem darbam ar interaktīvu mācību materiālu,
 studiju procesa kvalitātes pilnveide.
1.
ERASMUS IP Intercultural Education for
LiepU –
Svetlana Lanka,
Sustainability – wise education for a decent life
sadarbības Anita Līdaka
(IES) (2013)
partneris
Nr.
p.k.

2.

ERASMUS IP Using schools for developing
European Citizenship (USDEC3), 2014

LiepU –
sadarbības
partneris

Svetlana Lanka,
Anita Līdaka

3.

COMENIUS CREANET – Network on Creativity
in Preschool Education. (Nr.510473-2010-LLP-ITCOMENIUS-CNW)

LiepU –
sadarbības
partneris

Linda Pavītola,
Ilze Miķelsone,
Jana Grava,
Juris Pavītols

4.

Erasmus+ KA2 Partnerības projekts Enhancing
quality in ECEC through participation ECEC
(Early childhood education and care) (2015 –
2017)

LiepU –
sadarbības
partneris

Linda Pavītola,
Jana Grava

5.

ESF Projekts Izglītojamo ar funkcionāliem
traucējumiem atbalsta sistēmas izveide
(Vienošanās
Nr.2010/0330/1DP/1.2.2.4.1/10/IPIA/VIAA/001)

LiepU –
sadarbības
partneris

Dina Bethere,
Anita Līdaka,
Santa Striguna

Projekti, kuros iesaistīts akadēmiskais personāls – ieguvumi:
akadēmiskā personāla profesionālā pilnveide,
mācību metodisko materiālu izstrāde un pilnveide,
pētījumu rezultāti, tālākizglītības programmu izstrāde,
studiju kursu pilnveide,
studiju procesa kvalitāte.
6.
ESF un VISC projekts Izglītojamo ar
LiepU –
funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas
sadarbības
izveide
partneris
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Gundega
Tomele

Projektā
iesaistītie
studējošie/ jomas
profesionāļi

Normunds
Karpičs, Jeļena
Dzērvēna (PBSP
„Skolotājs”)
Grēta
Parfjonova,
Dairis Šinkevičs
(PBSP
„Skolotājs”),
Līga Kalniņa
(PBSP
„Logopēdija”)
Liepājas Kristīgā
PII: Vineta Pole,
Nora Kirhnere,
Studenti: Linda
Beča, Linda
Stiebre (PBSP
„Skolotājs”), Ilze
Ābele (PMSP
„VIS”)
Vineta Pole
(Liepājas
kristīgā PII) un 3
Liepājas PII
Anna Plostniece,
Janīna
Ponomarjova
(spec.izglības
ekspertes)

Vienošanās Nr. 2010/0330/1DP/
1.2.2.4.1/10/IPIA/VIAA/001
Valsts pētījumu programma Inovatīvi risinājumi
sociālajā telerehabilitācijā Latvijas skolās
iekļaujošās izglītības kontekstā INOSOCTEREHI
(2014 – 2017) (Nr 10-4/VPP-8/7)
Erasmus LLP Network Tuning Standards &
Quality of Educational Programs for SpeechLanguage Therapy in Europe (NetQues)
(177075-LLP-1-2010-1-FR-ERASMUS-ENWA)

LiepU –
sadarbības
partneris

Dina Bethere,
vadošā
pētniece

LiepU –
sadarbības
partneris

Baiba Trinīte

2011.–2013. ESF projekts „Izglītojamo ar
funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas
izveide”,
(Nr. 2010/0330/1DP/1.2.2.4.1./10/IPIA/VIAA/001)
Erasmus+ KA2 Project Infinitus (2014 – 2016)
(Nr. KA200-2014-005)

LiepU –
sadarbības
partneris

Dina Bethere,
Kaiva Žīmante

LiepU –
sadarbības
partneris

Dina Bethere,
Ingūna
Griškēviča

11.

ESF Using Schools for Developing European
Citizenship

LiepU –
sadarbības
partneris

Aira Klampe,
Indra Kalniņa

12.

COMENIUS T ra n s it io n s a n d
mu l til in g u a l i sm – TRAM (2009–2013)

LiepU –
sadarbības
partneris

Dina Bethere,
Linda Pavītola

13.

LIFE+ project Baltic Info Campaign on Hazardous
Subsatances Nr. LIFE10 INF/EE/108

LiepU –
sadarbības
partneris

Olga Glikasa
Ludmila Karule

7.

8.

9.

10.

Projekti radošās darbības jomā – ieguvumi:
attīsta un pilnveido studentu un docētāju radošo pašizpausmi,
starptautiska pieredze radošās darbības jomā,
apakšvirziena Mūzikas skolotājs studentiem – profesionālo prasmju pilnveide starptautiskā kontekstā,
muzicēšanas prasmju pilnveide.
14. VKKF projekts Liepājas Universitātes sieviešu
kora „Atbalss” dalība 2. Eiropas Koru spēlēs
Magdeburgā, Vācijā (2015.)
15.

VKKF projekts Aizputes izcilās personības mūzikā.
(2015-2016)

16.

VKKF projekts Kurzemes Dziesmu svētki (20152016).
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LiepU –
projekta
īstenotājs

Ilze Valce

LiepU koris
„Atbalss”

LiepU –
projekta
īstenotājs
LiepU –
projekta
īstenotājs

Ilze Valce

LiepU koris
„Atbalss”

Ilze Valce

LiepU koris
„Atbalss”

9. Informācija par ārējiem sakariem
9.1. sadarbība ar darba devējiem, profesionālajām organizācijām Latvijā un ārvalstīs
10. tabula
Informācija par sadarbības ar darba devēju organizācijām un citiem sadarbības partneriem ietekmi uz studiju virziena īstenošanu
N.p.k.

Sadarbības partneri

Sadarbības saturs

Sadarbība ar sociālajiem partneriem
Liepājas
pilsētas Katru
gadu
piešķir
1.
dome
finansējumu
ārzemju
viesdocētāju piesaistei un
studiju
procesa
nodrošināšanai.

2.

Liepājas
Izglītības
pārvalde (LIP)

Konferences
„2.Starptautiskā
mūžizglītības un vadības
konferencē” partneris/
„2nd International
conference on Lifelong
Learning and Leadership for
All” (ICLEL)
Prakšu vietu nodrošināšana
studējošajiem

Sadarbības ietekme uz studiju programmām
Sadarbība ar darba devējiem
1) Maria Teresa Santos (Bejas Politehniskais institūts, Portugāle) laika periodā no 24. līdz 28. novembrim vadīja
seminārus un lekcijas par tēmu „The challenges of Inclusive Education at school and class level” skolotāju
programmas studentiem.
2) Pedro Jose' Arrifano Tadeu (Guardas Politehniskais institūts, Portugāle) laika periodā no 25. līdz
28.novembrim vadīja praktiskās nodarbības un seminārus „Construction and Exploration of Tangram”,
„Solving problems by using the Tangram” pedagoģijas jomas un sociālās labklājības jomas studentiem.
3) Mogens Larsen Stenderup (University of Northern Jutland, Dānija) laika periodā no 14.oktobra līdz
27.oktobrim 2013. gadā vadīja seminārus un lekcijas par tēmu „Izglītības tīkla izpratne un konstruēšana:
improvizācijas un radošuma izpēte.
4) Britta Nørgaard (University College of Northern, Dānija) laika periodā no 24.10. - 30.10.2012. gadam vadīja
lekcijas un seminārus, atklājot jaunākos sasniegumus izglītībā, vadīja studiju kurus ”Professional work in the
moderns society: central themes as ethics, recognition, inclusion and communication” (3 ECTS).
5) Kay S. Dennis, Ed. D. (Park University, ASV) laika periodā no 12.05.- 26.06.2013. vadīja lekcijas un
seminārus studiju kursā „Intercultural Communication ( 3 ECTS).
Finansējums tiek izmantots arī profesionāļu piesaistei studiju virziena īstenošanā.
Studiju virzienā strādājošo docētāju iespējas publicēt savas publikācijas citējamības datu bāzēs, atbilstoši
universitāšu kvalitātes kritērijiem: WEB of SCIENCE, SCOPUS.
Izdevniecības: UVa Online Judge; PEGEM AKADEMI; International Journal of Human Sciences

Noslēgts abpusējs līgums, kas ļauj realizēt pedagoģiskās prakses visās Liepājas pilsētas pirmsskolas un
vispārizglītojošajās mācību iestādēs, kā arī internātpamatskolā.

Papildus vienošanās
par „Pedagogu aizvietošanas
un studentu brīvprātīgā
darba dienestu”
Trīspusējs līgums starp
LiepU, LIP un Liepājas
pirmsskolas
izglītības
iestādem
sadarbībai ar
Reggio Emilia pirmsskolas
izglītības
iestādi
„Lazdynelis” Viļņā, Lietuvā.
3.

Gori
Valsts
Pedagoģijas
universitāti (Gruzija

4.

Jozefa
Pilsudska
Varšavas
Fiziskās
izglītības akadēmiju

5.

Sakarijas Universitāti
(Turcija)

Līgums par docētāju un
studentu mobilitāti, kopīgu
projektu
un
studiju
programmu izstrādi, dalību
zinātniskajos pētījumos.
Trīspusējs līgums starp
LiepU Jozefa Pilsudska
Varšavas Fiziskās izglītības
akadēmiju un Latvijas Sporta
pedagoģijas akadēmiju par
savstarpēju sadarbību un
atbalstu zinātnes stiprināšanā
un attīstīšanā, zinātniskā
personāla izaugsmē.
Sadarbības
līgums
par
kopdarbību
starptautiski
zinātniskas
konferences
organizēšanā.

Docētāji tiek iesaistīti skolēnu zinātniski pētnieciskās darbības pilnveidošanā. Tiek vadīti semināri skolotājiem
par zinātniski pētniecisko darbu izstrādi. LiepU docētāji piedalās arī skolēnu zinātnisko darbu izvērtēšanā. Tas
sekmē topošo studentu pētnieciskās darba iemaņas un veido loģisku skolas un augstskolas studiju pēctecību.
LiepU docētāji tiek iesaistīti tālākizglītības programmu īstenošanā, kas sekmē akadēmiskās un empīriskās prakses
vienotību.
Starp LiepU un LIP ir sadarbības vienošanās par pedagogu aizvietošanas un studentu brīvprātīgā darba dienestu.
Pedagogu aizvietošanas un studentu brīvprātīgā darba dienests ir Liepājas Universitātes pedagoģisko un citu
programmu studējošo brīvprātīgs darbs ar mērķi nodrošināt pedagogu aizvietošanu un/vai darbojoties kā skolotāju
palīgiem Liepājas pilsētas izglītības iestādēs pēc Izglītības pārvaldes pieprasījuma. Tādējādi studentiem tiek
nodrošināta iespēja pilnveidot savas profesionālās kompetences un izprast brīvprātīgā darba būtību un nozīmi.
Brīvprātīgā dienesta darbība aizsākta 2011. gadā. 2016./2017. studiju gadā aktīvu darbību uzsāka 8 studentes.
Studējošiem ir iespēja apgūt Reggio Emilia izglītības pieeju, praktizēties tās īstenošanā. Atbilstoši tai, LiepU ir
izveidots Radošuma centrs. Tajā gan docētāji, gan studenti, gan pirmsskolas izglītības skolotāji un pirmsskolas
audzēkņi var īstenot un apgūt radošas darbības un radošo pašizteikšanos atbilstoši Reggio Emilia izglītības
filozofijai.

Sadarbība ar ārvalstu augstskolām
Ir īstenota docētāju mobilitāte un dalība konferencēs. Attīstot ideju par kopīgu studiju programmu, LiepU virzienā
„ Izglītība, pedagoģija un sports” tiek piedāvāta PMSP „Vispārējais izglītības skolotājs” 1.gads angļu valodā, kas
interesentiem no citām valstīm, t.sk. no Gruzijas sniegs iespēju iegūt profesionālo maģistra grādu izglītībā.
Sadarbības rezultātā ir noteikti kopīgie zinātniski pētnieciskie virzieni: (1) ģimenes sports; (2) holistiskā pieeja
bērna audzināšanā ģimenes sporta īstenošanai pirmsskolas izglītībā Latvijā un ārvalstīs; (3) fiziskās aktivitātes
līmeņa novērtēšana pirmsskolas vecuma bērniem; (4) fiziskās sagatavotības novērtēšana pirmsskolas vecuma
bērniem; (5) fiziskās sagatavotības un veselību veicinošu fizisko aktivitāšu programmu izstrāde pirmsskolas
vecuma bērniem; (6) kopīgu ģimenes pasākumu organizēšana un vadīšana u.c.
Tādējādi PBSP „Skolotājs” apakšvirzienā sporta un deju skolotājs studējošie praktizējas apgūt prasmes darboties
un izmantot datorprogrammu cilvēka organisma funkcionālā stāvokļa diagnostikai „OMEGA –M”.
Visu trīs augstskolu docētāji un studenti piedalās kopīgos metodiskos semināros un apgūst praktiskas iemaņas
ģimenes sporta organizēšanā (konkrēti apakšvirziena „pirmsskolas izglītības skolotājs” docētāji un studenti).
Konference tika īstenota Liepājas Universitāte, 21.-23.07.2016. Skat. http://iclel.com Konferences publikācijas
iekļautas citējamības datu bāzēs, atbilstoši universitāšu kvalitātes kritērijiem: WEB of SCIENCE, SCOPUS.
Izdevniecības: UVa Online Judge; PEGEM AKADEMI; International Journal of Human Sciences.
Konferencē piedalījās 15 virzienā strādājošie docētāji
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6.

Guardas Politehnisko
institūtu (Portugāle)

7.

Bejas
Politehnisko
institūtu (Portugāle)

8.

Latvijas Universitāti,
Daugavpils
Universitāti,
Rīgas
pedagoģijas
un
Izglītības
vadības
akadēmiju,

9.

Starptautiskās
Izglītības
Humanizācijas
akadēmijas (IAHE)/
International
academy for the
humanization of
education
Eiropas logopēdu
asociācija (CPLOL)
un Latvijas logopēdu
asociācija)

10.

2
3

Sadarbības
līgums
par
studentu un mācībspēku
apmaiņu
ERASMUS+
programmas ietvaros.
Bilaterālais
sadarbības
līgums ERASMUS+ ietvaros
skolotāju sagatavošanas un
izglītības zinātnes jomās.

Skatīt informāciju par LiepU Erasmus+ studentu dalību mobilitātē (9. pielikums)

Skatīt informāciju par LiepU Erasmus+ studentu dalību mobilitātē (9. pielikums)

Sadarbība ar Latvijas augstskolām
Sadarbība studiju procesa Sadarbībā ar Daugavpils Universitāti, Latvijas Universitāti tiek organizēti ikgadējie maģistrantu lasījumi,
pilnveidošanā un attīstībā, zinātniski metodiskās konferences .
zinātniski pedagoģiskās un Tiek īstenota kopīga e-studiju programmas ar Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmiju
pieredzes apmaiņā, kopīgu
programmu
īstenošanā,
studiju iespēju nodrošināšana
studiju programmas darbības
pārtraukšanas gadījumā.
Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu nevalstiskajām organizācijām, biedrībām, asociācijām
Starptautisku
konferenču Dalība konferencēs, kongresos, projektos ļauj izprast jaunākās izglītības tendences un iekļaut tās studiju kursos
organizēšana, projekti, un un studentu zinātniski pētniecisko darbu organizācijā un vadībā.
publikācijas.
Sīkāka info par sadarbību, projektiem, konferencēm – skat.
http://www.uni-hildesheim.de/iahe/index.php/ru/component/content/?view=featured

Studiju
programma
„Logopēds” veidota pēc
Eiropas logopēdu asociācijas
(CPLOL)2
logopēdu
pamatizglītības
standarta
Revision of the Minimum
Standard
for
Initial
Education3.

Studiju programmas Logopēdija realizācijā tiek ievērotas CPLOL un Latvijas logopēdu asociācijas (turpmāk
LLA) definētās vadlīnijas logopēdijas speciālistu izglītībā – studiju un zinātnisko pētījumu logopēdijā, izglītības
un medicīnas zinātnēs vienotība, kā arī izglītība komunikācijas, runas un valodas traucējumu profilakses
kontekstā. Studiju programmas ietvaros notiek studentu, speciālistu un sabiedrības informēšana un izglītošana
par jaunākajiem sasniegumiem logopēdijas jomā Latvijā un pasaulē.

Comité Permanent de Liaison des Orthophonistes- Logopèdes de l’Union Européenne/ Standing Liaison Committee of E.U. Speech and language therapists and logopedists
http://cplol.eu/images/Documents/education/Revised_Min_Standards_2007_la.pdf
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11.

12.

Starptautiskā
Kooperatīvās
mācīšanās asociācija /
International
Association for the
Study for
Cooperation in
Educatuon (IASCE)
un Latvijas
Augstskolu pedagogu
sadarbības asociācija
(LAPSA) Latvian
Association for
Cooperation in
Education (LACE)

LAPSA
un
LiepU
Pedagoģijas un sociālā draba
fakultātes līdzdalība un
partnerība konferenču un
semināru organizēšanā un
vadīšanā.”

KASTALIA –
Skolotāju izglītības
sadarbības tīklojums
Eiropā (The Teacher
Education Network in
Europe)

Tiek aktualizēta studējošo un
docētāju mobilitāte, kā arī
sekmēta sadarbība dažādās
izglītības jomās un visos
izglītības līmeņos

LAPSA piedalījās Liepājas pilsētas domes Izglītības projektu līdzfinansēšanas konkursā un īstenoja projektu
„Liepājas Universitātes un Liepājas pilsētas vispārizglītojošo un profesionālo izglītības iestāžu partnerība
ilgtspējīgai attīstībai mūžizglītības kontekstā” (Līguma Nr.: LIP/2016-13.) Projekta realizācijā tika iesaistīti
sadarbības partneri - LiepU un Sakarijas Universitāte (Turcija). Mērķi - veicināt Liepājas Universitātes, Liepājas
vispārizglītojošo un profesionālo izglītības iestāžu partnerību un izpratni par izglītību ilgtspējīgai attīstībai
mūžizglītības kontekstā, aktivizējot docētāju un skolotāju sadarbības pieredzi vietējā kopienā, veicināt LiepU
docētāju un studentu, Liepājas pilsētas vispārizglītojošo un profesionālo skolu direktoru un skolotāju izpratni par
aktualitātēm Eiropas un pasaules izglītības telpā, partnerības īstenošanu kopienas ilgtspējīgai attīstībai, kā arī
partnerības tīklojuma izveidi kopienā un ārpus tās. Galvenie pasākumi, kas tika organizēti mērķgrupām bija ASV
un Itālijas profesoru vieslekcijas un starptautiski organizēti darbsemināri, kuros, balstoties uz principu
“mācīšanās darot un darot mācīties” bija iespēja attīstīt un pilnveidot partnerības un līdzdarbības izpratni.
LAPSA sadarbībā LiepU PSDF un citās organizācijām un augstskolām īstenoja Eiropas gada attīstībai
2015. projektu „NVO un AII (augstākās izglītības iestāžu) partnerība attīstības sadarbībai izglītībā”/
Partnership of NGOs and HEIs (Higher Education Institutions) for Development Cooperation in Education.
Projekts veicināja NVO un AII (augstākās izglītības iestāžu) partnerību attīstības sadarbībai izglītībā, izstrādājot
un īstenojot partnerībā balstītus izglītības pasākumus Latvijas augstskolās un NVO, formālās, neformālās,
informālās izglītības iestādēs, tādējādi aktivizējot docētāju, studentu un mentoru attīstības sadarbības pieredzi
dažādos izglītības līmeņos, un veidot solidaritāti attīstības sadarbībai globālā kontekstā ar partneriem attīstības
valstīs. Rezultātā tika izstrādāta glokalizācijas metodoloģija, izstrādāta vienota izpratne par attīstības sadarbības
saturu, kas tika integrēta augstskolu skolotāju studiju programmās. Izveidoti 10 izvēles studiju uzdevumi.
Projekta rezultāti publicēti: Miķelsone, I., Odiņa, I., Grigule, L.(2016). Globālās izglītības saturs attīstības
sadarbībai formālā un neformālā izglītības vidē. /Pedagoģija: teorija un prakse VIII. Pedagoģija- attīstības
sadarbībai. Liepāja: LiepU– 81.-94. lpp. ISSN1407-9143.
Projektā līdzdarbojās starptautiskie partneri no Gori Valsts Pedagoģijas universitāti (Gruzija).
Skat. –www.lapas.lv
Sadarbības tīklojums iekļauj 15 augstākās izglītības institūcijas, kas nodrošina plaša spektra skolotāju izglītību
visos izglītības līmeņos. Ikgadējos semināros tiek iepazītas dažādu valstu izglītības sistēmas (piem., Somijas
2016.g., Horvātijas 2015.g., Portugāles 2014.g. utt.) un nozīmīgākie aspekti tiek izzināti un iekļauti studiju
programmas saturā, rosinot studentu motivāciju dalībai ERASMUS+ apmaiņas programmā un prakšu iespēju
izmantošanā.
KASTALIA
informatīva
rokasgrrāmata
pieejama
https://issuu.com/michelevanleke/docs/kastalia_handbook_2016.
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9.2. augstskolas vai koledžas starptautiskās sadarbības un internacionalizācijas politika studiju virziena īstenošanas kontekstā, tās īstenošana
un ietekme uz studiju un pētniecības procesu
LiepU internacionalizācijas plāna mērķis: noteikt uzdevumus universitātes internacionalizācijai, kas ietver starptautisku studiju programmu realizēšanu, ārvalstu
studentu piesaisti un atlasi, starptautiskās mobilitātes īstenošanu, starptautiskās sadarbības veidošanu, kā arī starptautiskas studiju vides nodrošināšanu.
Internacionalizācija ir nozīmīga LiepU darbā: tā nodrošina studiju programmu un procesu attīstīšanu atbilstoši starptautiskajā praksē pieņemtajiem kvalitātes
kritērijiem, dod iespēju pasniedzējiem paplašināt starptautisko sadarbību, iesaistoties starptautiskos studiju un zinātnes projektos vai programmās, un piesaistīt ārvalstu
pasniedzējus.
LiepU internacionalizācijas plāns ir izstrādāts, pamatojoties uz LiepU stratēģiju 2016.-2020. gadam (skatīt 11. tabulu).
11. tabula
Liepājas Universitātes internacionalizācijas plāns 2016.–2020. gadam
I. Ārvalstu studentu skaita pakāpeniska palielināšana
Rīcība

Rezultatīvais rādītājs

2016

Dalība starptautiskās programmās, izglītības izstādēs un to lietderības analīze
Projektu pieteikumi kredītu mobilitātēm uz
Dalība starptautiskajā Erasmus+
Serbiju, ASV, Krieviju, Kazahstānu, Koreju,
programmā
Gruziju
Pilna laika studentu piesaiste no Serbijas,
Krievijas, Kazahstānas, Korejas, Gruzijas.
Papildus līdzekļi organizatorisko izdevumu
segšanai.
Nostiprināta sadarbība starp Latvijas un Indijas
Dalība Latvijas Augstākās izglītības
augstākās izglītības iestādēm.
centrā Indijā „Study in Latvia”
Samazinātas reklāmas izmaksas.
Dalība Augstākās izglītības eksporta
apvienībā (AIEA)

Vienots portāls www.studylatvia.eu par izglītību
Latvijā, t.sk., LiepU.
Daļēji segtas dalības maksas ārvalstu izglītības
izstādēs.
Informācijas par LiepU iekļaušana
starptautiskajos reklāmas materiālos
(drukātajos, interneta portālos u.c.); video
īsfilmu veidošana par LiepU
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Rādītāja vērtība
2020

Finansiālais avots

Šobrīd realizējam Erasmus+
projektu ar ASV, tikko
apstiprināts projekts ar
Serbiju

Realizēti vismaz 3
apstiprināti projekti ar
dažādām valstīm – notiek
apmaiņas studentu un
vieslektoru uzņemšana

ERASMUS+
finansējums

Vismaz 5 studenti no Indijas
bakalaura programmās un 3
studenti maģistra
programmās
Nodrošināta informācijas
pieejamība par studiju
iespējām LiepU

Vismaz 10 studenti no
Indijas bakalaura
programmās un 5 studenti
maģistra programmās
Nodrošināta informācijas
pieejamība par studiju
iespējām LiepU

1400,00 EUR
(dalības maksa gadā,
LiepU budžets)
1000,00 EUR (dalības
maksa gadā, LiepU
budžets)

Palielinājies studentu skaits no valstīm, kurās
LiepU piedalījusies izstādēs
Palielinājies lietišķo kontaktu un partneru skaits.
Iespēja tikties ar studentiem klātienē, veikt
eksamināciju.
Informācijas par LiepU studiju piedāvājumu
Liepājas pilsētas starptautiskās
ārvalstu pilna laika studentiem iekļaušana
sadarbības tīkla izmantošana
Liepājas
pilsētas
Domes
prezentācijas
materiālos.
LiepU līdzdalība Liepājas pilsētas Domes
starptautiskajās vizītēs.
LiepU Ārzemju sakaru daļas, studentu un absolventu dalība sadarbības tīklos un
aktivitātēs:
Aktīvākas komunikācijas veicināšana starp
Aktīva organizācijas Erasmus
Student Network (ESN), kurā
esošajiem pilna laika ārvalstu studentiem un
darbojas LiepU studenti, atbalstīšana
potenciālajiem reflektantiem no ārvalstīm.

Minimālais studentu skaits
katrā bakalaura studiju
programmā – 10; katrā
maģistra studiju programmā
– 5.
Mērķtiecīga informācijas par
studiju iespējām LiepU
sasaiste ar Domes
informāciju

Minimālais studentu skaits
katrā bakalaura studiju
programmā – 15; katrā
maģistra studiju
programmā – 10.
Mērķtiecīga informācijas
par studiju iespējām LiepU
sasaiste
ar
Domes
informāciju

LiepU budžets

Tiek veicināta ārvalstu
studentu ātrāka integrācija

Tiek veicināta ārvalstu
studentu ātrāka integrācija

~ 500,00 EUR
(Erasmus+ budžets)

Lielāks ārvalstu studentu pieteikumu skaits
Dalība tiešsaistes mārketinga
aktivitātēs:
www.masterstudies.com,
www.bachelorstudies.com,
platforma DreamApply,
Paplašināts studiju programmu un vasaras skolu piedāvājums svešvalodās:
Papaplašināts studiju programmu piedāvājums –
Jaunu studiju programmu izstrāde
studiju programmas “Eiropas valodas un kultūras
angļu valodā
studijas” piedāvājuma izstrāde angļu valodā.
Palielinājies ārvalstu pilna laika studentu skaits.
Popularizēta LiepU ārvalstu studentu vidū.
Vasaras skola potenciālajiem pilna
Pieaudzis ārvalstu studentu skaits.
laika/ apmaiņas programmu
studentiem

Uzņemti vismaz 3 studenti
bakalaura un maģistra
programmās

Uzņemti
vismaz
studenti bakalaura
maģistra programmās

3000,00 EUR (LiepU
budžets)

2016. gada rudenī uzņemti 2
studenti

Stabila studentu plūsma
(vismaz 10 uzņemti
studenti)

LiepU budžets

Noorganizēta vasaras skola

Noorganizēta vasaras skola

1

Vismaz 2

Izdevumu segšana no
iemaksātajām dalības
maksām.
Dalība VIAA projektā
par dalības maksas
segšanu un vieslektoru
piesaisti
Projektu finansējums
Dalības maksa

Starptautiskas starpnozaru LiepU
doktorantu un jauno zinātnieku
konferences/ semināri/ skolas.

Doktorantu zinātnisko kontaktu paplašināšana.
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10
un

Domes finansējums

LiepU administratīvo procedūru pilnveide un informatīvo materiālu izstrāde
svešvalodās:
Ar Senāta lēmumu apstiprināta ārvalstu studentu
Izstrādāta un aktualizēta ārvalstu
uzņemšanas kārtība 2016.-2020. gadam.
studentu uzņemšanas kārtība
Kārtības īstenošanas pārraudzība un pilnveide.
Aktuālās informācijas un reklāmas Izdoti bukleti angļu valodā par LiepU;
nodrošināšana
(stendi,
bukleti, informācijas lapas angļu valodā; reklāmkarogi
informācijas lapas, LiepU interneta u.c.
vietne angļu valodā u.c.)
II. Starptautiskas studiju vides nodrošināšana
Rīcība

Rezultatīvais rādītājs

Izstrādāts dokuments

Aktualizēts dokuments

Regulāra informācijas
aktualizēšana

Regulāra informācijas
aktualizēšana

2016

LiepU nodrošina atbilstošu svešvalodu prasmju un starpkultūru komunikācijas
izpratnes līmeni:
Pakāpeniski pieaug to LiepU docētāju skaits,
Studiju programmas ārvalstu
kuriem izsniegts starptautisks vai valodu centra
studējošajiem īsteno kvalificēti
pasniedzēji, kuru studiju programmas
izsniegts sertifikāts.
īstenošanas svešvalodu līmenis B2 vai
augstāks, nepieciešamības gadījumā
nodrošinot svešvalodas kursus.
Uzlabojas LiepU servisa kvalitāte.
Amata pienākumiem atbilstošs
svešvalodu zināšanu līmenis
vispārējam personālam, kas strādā ar
ārvalstu studējošajiem.
Kursi docētājiem, administratīvajam Noorganizēti kursi, lai sekmētu LiepU docētāju
un darbinieku izpratni par to, kas jāņem vērā,
un tehniskajam personālam par
strādājot ar studējošajiem no dažādām valstīm
starpkultūru komunikāciju un
un kultūrām.
dažādu kultūru atšķirībām
LiepU nodrošina latviešu valodas kursu ārvalstu studentiem un veicina viņu
pilnvērtīgu iekļaušanos studiju un ārpusstudiju vidē:
Latviešu
valodas
pamatkurss Ārvalstu studenti labāk iekļaujas Liepājas/
Latvijas vidē.
ārvalstu studentiem.
Ārvalstu studenti piedalās LiepU ārpusstudiju
Neformālās ārpusstudiju
un neformālajos pasākumos kopā ar Latvijas
nodarbības, diskusijas, radošās
studentiem.
darbnīcas, ekskursijas Latvijas
vēstures un kultūras iepazīšanai.
Aptaujas, lai iegūtu informāciju par Problēmu izzināšana, analīze un rīcība studiju
ārvalstu studentu apmierinātību ar satura, studiju un ārpusstudiju vides pilnveidei.
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Rādītāja vērtība
2020

LiepU budžets
ERASMUS+ projekta
budžets
Finansiālie izdevumi,
EUR

Precizējama svešvalodu
kursu nepieciešamība

Pieaudzis pasniedzēju
skaits ar svešvalodu līmeni
B2 un augstāku

LiepU budžets

Precizējama svešvalodu
kursu nepieciešamība

Paaugstinājies vispārējā
personāla svešvalodu
zināšanu līmenis

LiepU budžets

Kursu sagatavošana

Noorganizēti un īstenoti
kursi

LiepU budžets

Tiek īstenots latviešu
valodas pamatkurss
Regulāri notiek ārpusstudiju
aktivitātes gan LiepU, gan
attiecīgajā fakultātē

Tiek īstenots latviešu
valodas pamatkurss
Regulāri notiek
ārpusstudiju aktivitātes gan
LiepU, gan attiecīgajā
fakultāte
Notiek regulāra anketēšana
un rezultātu izvērtēšana

Notiek regulāra anketēšana
un rezultātu izvērtēšana

studiju kvalitāti un procesu, kā arī
problēmām, ar kurām viņiem ir nācies
saskarties studijās vai sadzīvē.
LiepU veicina ārvalstu viespasniedzēju un vieszinātnieku īpatsvara pieaugumu
LiepU:
Dalība Erasmus+ projektā (t.sk. Vismaz 20 ārvalstu vieslektoru uzņemšana
programmas un partnervalstis, piem. vienā akadēmiskajā gadā.
ASV, Serbija), kas LiepU ik gadu
nodrošina
vismaz
20
ārvalstu
vieslektoru.
Apstiprināta Liepājas Universitātes dalība
Dalība Erasmus+ 2. pamatdarbības
kopīgajā projektā –„Piloting ECVET to the
aktivitātē „Kapacitātes stiprināšana
national VET system of Russia and Uzbekistan”
augstākajā izglītībā partnervalstīs”
– LiepU docētāju ārvalstu mobilitātes, apmācību
organizēšana LiepU u.c.
LiepU gadskārtējās starptautiskās
Konferenču ārvalstu dalībnieku referāti ļauj
zinātniskās konferences tiek rīkotas
iepazīties ar aktuālajiem dažādu nozaru
kopā ārvalstu universitātēm un
pētījumiem un to autoriem.
pētniecības institūcijām, veicinot
ārvalstu zinātnieku dalību tajās.
LiepU īstenotie starptautiskie
Projektu dalībnieku pētniecības vizītes LiepU.
pētniecības projekti piesaista ārvalstu
Ārvalstu pētnieku vadītas nodarbības
pētniekus.
studentiem.
LiepU attīsta studiju materiālo bāzi un infrastruktūru:
Palielinātas iespējas individualizētai valodu
Svešvalodu un latviešu valodas
apguvei.
apguves modernizācijai darbojas
lingafonijas kabinets.
Tiek iegādāta nepieciešamā literatūra
Bibliotēka tiek papildināta ar
svešvalodā.
zinātnisko literatūru svešvalodās,
Tiek abonētas LiepU studiju virzieniem
tiek abonētas studiju un pētniecības
atbilstīgās datu bāzes.
virzienus atbalstošās datu bāzes.

Docē 20 ārvalstu
viespasniedzēji

Katru studiju gadu par 20
% pieaug ārvalstu
viespasniedzēju skaits

Erasmus+ budžets

Ārvalstu viespasniedzēju
uzņemšana

Tiek īstenota aktīva
mācībspēku apmaiņa

Erasmus+ budžets

3 ar ārvalstu sadarbības
partneriem rīkotas
konferences.

Vismaz 6 dažādu nozaru
konferences

Pieaug ārvalstu pētnieku
vizīšu skaits un uzturēšanās
laiks LiepU

Pieaudzis ārvalstu pētnieku
vizīšu skaits un
uzturēšanās laiks LiepU

Konferenču
finansējums.
Liepājas Domes
līdzfinansējums.
Projektu finansējums.
Projektu finansējums.

Iegādāts lingafonijas
kabinets

Modernizēts lingafonijas
kabinets un valodu
apguves metodika
Tiek nodrošināta studijām
un pētniecībai
nepieciešamā literatūra
svešvalodās un datu bāzu
pieejamība

Tiek nodrošināta studijām
un pētniecībai nepieciešamā
literatūra svešvalodās un
datu bāzu pieejamība

LiepU budžets
LiepU budžets
Projektu finansējums

Atbilstoši Eiropas Padomes Konvencijai par augstākās izglītības kvalifikāciju atzīšanu Eiropas reģionā (1997), LiepU ir izstrādātas 3 KVS procedūras apmaiņas
programmas realizēšanai:
1) S-5-I LiepU studentu ERASMUS+ apmaiņas studiju organizēšana ārvalstīs https://kvs.liepu.lv/procedura_v2.php?p=10
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LiepU studentam, dodoties apmaiņas studijās, ir jāveic, sadarbībā ar programmas direktoru, kursu salīdzināšana ar ārvalstīs piedāvātajiem. Tiek izveidots kursu
salīdzināšanas protokols, kuru jāiesniedz attiecīgajā fakultātē un ĀSD. Pēc atgriešanās LiepU no ārvalstu augtskolas, students veic atkārtotu apgūto studiju kursu
salīdzināšanu. Pēc salīdzināšanas protokola iesniegšanas LiepU, studentam iegūtie vērtējumi ārvalstu augtskolā tiek ievadīti LiepU LAIS sistēmā.
2) S-5-III LiepU studentu ERASMUS+ prakses organizēšana ārvalstīs https://kvs.liepu.lv/procedura_v2.php?p=12
3) S-5-II Apmaiņas studentu (t.sk. ERASMUS+) uzņemšana LiepU https://kvs.liepu.lv/procedura_v2.php?p=11
Ir izstrādātas divas kārtības: ar rektora 20.10.2014. rīkojumu Nr.65-v apstiprinātas Pieteikšanās un atlases kārtība LiepU studentiem STUDIJU
MOBILITĀTEI ERASMUS+ apmaiņas programmā un Pieteikšanās un atlases kārtība LiepU studentiem PRAKSES MOBILITĀTEI ERASMUS+ apmaiņas
programmā.

9.3. studējošo un akadēmiskā personāla starptautiskās apmaiņas kvantitatīvie rādītāji
LiepU studējošo Erasmus+ mobilitātes apmaiņas programmā (outgoing) piedalījušies 104 studenti, no tiem 13% studenti no studiju virziena „Izglītība,
pedagoģija un sports” (studentu sarakstu skatīt 5. pielikumā). Analizējot iemeslus salīdzinoši nelielajai studējošo dalībai apmaiņas programmā, var minēt to, ka: 1)
studenti paralēli studijām ir uzsākuši darbu. Bieži tas jau ir darbs profesijā, tādējādi studenti izvēlās saglabāt šīs darba attiecības, ko ne vienmēr būs iespējams izdarīt
aizbraucot apmaiņas programmā; 2) ir zināma nedrošība un nevēlēšanās pieņemt jaunus izaicinājumus; 3) ir gan nepietiekošas valodas prasmes, gan neticība savām
valodas prasmēm.
Konstruktīvākā sadarbība ir izveidojusies ar Granādas Universtāti (Spānijā), ko par savu apmaiņas programmas augstskolu ir izvēlējušies 46% virzienā
„Izglītība, pedagoģija un sports” studenti. 23% studenti ir devušies uz Guardas Politehnisko institūtu Portugālē (skatīt 12. tabulu)
12. tabula
Ārvalstu augstskolās studējošo apmaiņas studentu skaits (pa valstīm)
Valsts
Spānija
Portugāle
Anglija
Dānija
Grieķija

Studējošo skaits
6
3
2
1
1

%
46%
23%
15%
8%
8%

Ienākošie (incoming) Erasmus+ mobilitātes studenti savu studiju plānu veido gan no savas izvēlētās pamatprogrammas studiju kursiem, gan no citu virzienu
piedāvātājiem studiju kursiem. Studiju virziens „Izglītība, pedagoģija un sports” piedāvā šādus studiju kursus: „Starpkultūru izglītība”; „ Kultūras mantojums
izglītībā”; „ Mūzika izglītībā”; „Sociālais darbs pasaulē”; „Sociālā psiholoģija”; „Kreativitāte izglītībā”; „Kooperatīvā mācīšanās”; „ Karjeras izglītība” (Career
education); „Instrumentu spēle”; „Ģitārspēle”; „Solo dziedāšana”; „Fitness”; „Pilates”; „Bodybuilding”; „Peldēšana”; Joga”.
Ienākošo studentu sarakstu skatīt 6. pielikumā, savukārt to dinamika atspoguļota 4. attēlā.
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2,5
2
1,5

2013./2014.m.g.

1

2014./2015.m.g.

0,5

2015./2016.m.g.

0

2016./2017.m.g.

4. attēls Ienākošo ārvalstu apmaiņas studentu dinamika
Analizējot ienākošo akadēmiskā personāla mobilitāti, līdzīgi kā studējošie, viņi strādā ar vairāku studiju virzienu studentiem. Apmaiņas programmas pasniedzēji
piedāvā atvērta tipa lekcijas, kurās var piedalīties visi interesenti. 7. pielikumā un 5. attēlā atspoguļota informācija par mācībspēkiem (akadēmiskais personāls), kuru
ienākošā mobilitāte tika konkrēti pieteikta virzienā „Izglītība, pedagoģija un sports”.
14
12
10
8
6
4
2
0

2013./2014.m.g.
2014./2015.m.g.
2015./2016.m.g.

Kopā m.g.
Lietuva
Portugāle
Vācija
Beļģija
Turcija
Šveice
Dānija
Polija
Austrija
Somija
Portugāle
Ungārija

2016./2017.m.g.

5. attēls. Studiju virzienā ienākošā akadēmiskā personāla mobilitāte
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Studiju virzienā ienākošās darbinieku mobilitātes ir saistītas ar studiju programmu salīdzināšanu, prakses vietu iepazīšanu. Ienākošas darbinieku mobilitātes
vairāk ir notikušas no Turcijas augstskolām un Somijas. Par šo mobilitāšu rezultativitāti liecina fakts, ka arī ienākošie studenti ir vairāk no Turcijas augstskolām
(skatīt 8.pielikumu).
Savukārt LiepU izejošā akadēmiskā personāla un darbinieku mobilitāte atspoguļota 9. pielikumā. Studiju virziena docētāji un doktoranti iesaistās ERASMUS
starptautiskajās aktivitātēs, lasot lekcijas ārzemju augstskolu studentiem, kā arī uzņemot ārzemju augstskolu docētājus Liepājas Universitātē. Ir izveidojusies sadarbība
ar žurnālu “European Scientific Journal” (profesore A.Līdaka ir redakcijas kolēģijas locekle), Guardas Politehniskā Institūta zinātniskā žurnālu „EGITANIA
SCIENCIA” (profesore A.Līdaka ir zinātniskās komitejas locekle, profesore I.Klāsone – iesniegto rakstu recenzente), Šauļu Universitātes žurnālu "Social Education"
(profesore A.Līdaka ir zinātniskās komitejas locekle), Šauļu Universitātes žurnālu „Teacher Education” (profesore A.Samuseviča ir redkolēģijas locekle), ilggadēja
sadarbība ar Dr. Ulrike Kurth, - Vācijas Kultūras un Izglītības Vestfāles Foruma vadītāju (profesores A.Līdaka, A.Samuseviča, doktoranti P.Jurs, M.Priedoliņa,
M.Ročāne), Lietuvas Šauļu mākslas galeriju „Laptai” (profesore Inta Klāsone), Internationale Akademie für Entwicklungs – Rehabilitation und Pädiatrische
Fortbildung (starptautiska sadarbība izglītības un zinātnes jomā – G. Tomele), 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).
Sadarbība zinātniskās pētniecības jomā ir izveidojusies arī ar Sakarijas Universitāti (Turcija), starptautisku zinātnisku konferenču organizēšanā - Starptautiskā
mūžizglītības un vadības konference/ICLEL- International Conference on Lifelong Learning and Leadership for All (www.iclel.com), kur zinātniskās redkolēģijas
locekļu vidū ir asociētās profesores I.Miķelsone un L.Pavītola. Konferences izdotais rakstu krājums tiek indeksēts Web of Science datu bāzē. Asoc.prof. Linda Pavītola
ir arī zinātniskās redkolēģijas locekle Varmijas Mazūrijas Universitātes (Polija), Sociālo zinātņu fakultātes, Nacionālās starptautiskās konferences „Izglītības horizonti”
(National Scientific Conference in the series of Educational Horizons) konferences rakstu krājumam.
Akadēmiskā personāla izejošā mobilitāte atspoguļota 6. attēlā.
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

2013./2014.m.g.
2014./2015.m.g.
2015./2016.m.g.
2016./2017.m.g.

6. attēls. Akadēmiskā personāla izejošās mobilitātes pa valstīm (Erasmus+ programma)
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Kopsavilkumu akadēmiskā personāla un studējošo mobilitātei skatīt 13. tabulā.
13. tabula
Studiju virziena akadēmiskā personāla un studējošo mobilitāte
Pārskata periods
2013./2014.m.g.
2014./2015.m.g.
2015./2016.m.g
2016./2017.m.g.

Akadēmiskais personāls
Ienākošā mobilitāte
Izejošā mobilitāte
Skaits*
%
Skaits
%
10
47
8
42
8
32
8
33
12
38
5
10
1
7
31

Studējošie
Ienākošā mobilitāte
Izejošā mobilitāte
Skaits
%
Skaits
%
2
8
6
10
1
5
4
15
2
14
3
14
2
15
0
0

LiepU starptautiskās sadarbības un internacionalizācijas politika studiju virziena īstenošanas kontekstā, tās īstenošana un ietekme uz studiju un pētniecības procesu ir
raksturota 14. tabulā.
14. tabula
Studiju virziena akadēmiskā personāla izejošās mobilitātes (Erasmus+ programma)

Pārskata periods

2013./2014.m.g.

Akadēmiskā
personāla pārstāvja
vārds, uzvārds
Juris Pavītols

Granādas Universitāte (Spānija)

Madara Priedoliņa

Granādas Universitāte (Spānija)

Jana Grava
Ilze Miķelsone
Linda Pavītola

Kordobas Universitāte (Spānija)
Kordobas Universitāte (Spānija)
Granādas Universitāte (Spānija)
Sv.Kirila un sv. Metodija Universitāte
Veļiko Tarnovo
Sv.Kirila un sv. Metodija Universitāte
Veļiko Tarnovo

Svetlana Lanka
Anita Līdaka
2014./2015.m.g.

Augstskola, uz kuru pārstāvis devies

Mirdza Paipare

Apmaiņas mērķis
Lasīt lekcijas (pedagoģiskās tradīcijas, demokrātijas un kultūras
identitātes attīstība). Uzlabot savas profesionālās kompetences, iegūt
jaunu pieredzi starpkultūru dialoga kontekstā
Lasīt lekcijas (izglītības sistēma Latvijā, nākotnes skolotāju
pašizglītošanās) . Pieredzes apmaiņas ar Spānijas kolēģiem
Pieredzes apmaiņa un nostiprināt un iegūt jaunus kontaktus
Pieredzes apmaiņa un nostiprināt un iegūt jaunus kontaktus
Pieredzes apmaiņa un nostiprināt un iegūt jaunus kontaktus
Pieredzes apmaiņa un nostiprināt un iegūt jaunus kontaktus
Pieredzes apmaiņa un nostiprināt un iegūt jaunus kontaktus
Lasīt lekcijas (mākslas un mūzikas terapija – Latvijas situācijas
raksturojumus; mūzikas terapijas elementu izmantošana skolās);
nostiprinātesošos un iegūt jaunus kontaktus

Augsburgas Universitāte (Vācija)
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2015./2016.m.g

2016./2017.m.g.

Olga Blauzde

Augsburgas Universitāte (Vācija)

Lasīt lekcijas (mūzikas terapijas process;improvizācijas metodes
teraipeitiskie un pedagoģiskie aspekti); nostiprināt esošos un iegūt jaunus
kontaktus

Anita Līdaka

Guardas Politehniskais institūts
(Portugāle)

Pieredzes apmaiņa un nostiprināt un iegūt jaunus kontaktus

Svetlana Lanka

Guardas Politehniskais institūts
(Portugāle)

Pieredzes apmaiņa un nostiprināt un iegūt jaunus kontaktus

Linda Pavītola
Ilze Miķelsone

Sakarijas Universitāte (Turcija)
Sakarijas Universitāte (Turcija)

Dina Bethere

Marmaras Universitāte (Turcija)

Jana Grava

Marmaras Universitāte (Turcija)

Mirdza Paipare

Lietuvas Izglītības zinātņu universitāte
(Lietuva)

Jana Grava
Juris Pavītols
Linda Pavītola

Granādas Universitāte (Spānija)
Zadaras Universitāte (Horvātija)
Zadaras Universitāte (Horvātija)

Dina Bethere

Rostokas Universitāte (Vācija)

Linda Pavītola
Vineta Pole

Somijas Austrumu Universitāte
(Somija)
Lisabonas Politehniskais institūts
(Portugāle)

Pieredzes apmaiņa un nostiprināt un iegūt jaunus kontaktus
Pieredzes apmaiņa un nostiprināt un iegūt jaunus kontaktus
Pieredzes apmaiņa un nostiprināt un iegūt jaunus kontaktus. Iepazīt jauno
partneraugtskolu
Pieredzes apmaiņa un nostiprināt un iegūt jaunus kontaktus. Iepazīt jauno
partneraugtskolu
Lasīt lekcijas (mūzikas terapteits – jauna profesija Latvijā: izgl’tības
iespējas Latvijā; mūzikas terapijas perspektivas Latvijā); nostiprināt un
iegūt jaunus kontaktus
Pieredzes apmaiņa un nostiprināt un iegūt jaunus kontaktus
Pieredzes apmaiņa un nostiprināt un iegūt jaunus kontaktus
Pieredzes apmaiņa un nostiprināt un iegūt jaunus kontaktus
Lasīt lekcijas (Latvijas pieredze darbā ar bērniem ar speciālām
vajadzībām; ikdienas darbs ar bērniem ar speciālām vajadzībām u.c.);
nostiprināt un iegūt jaunus kontaktus
Lasīt lekcijas (mūzikas izglītība Latvijā Eiropas kontekstā; Latvijas
mūzikas kultūras mantojums); nostiprināt un iegūt jaunus kontaktus
Pieredzes apmaiņa, iepazīt jauno partneraugstskolu

Jana Grava

Lisabonas Politehniskais institūts
(Portugāle)

Pieredzes apmaiņa, iepazīt jauno partneraugstskolu

Anita Līdaka
Svetlana Lanka

Koimbras Universitāte (Portugāle)
Koimbras Universitāte (Portugāle)

Pieredzes apmaiņa, iepazīt jauno partneraugstskolu
Pieredzes apmaiņa, iepazīt jauno partneraugstskolu

39

Studiju virziena akadēmiskā personāla ienākošās mobilitātes
Pārskata periods

2013./2014.m.g.

2014./2015.m.g.

Pētnieka/
vieslektora vārds,
uzvārds

Augstskola, no kuras ir
pētnieks/vieslektors

Apmaiņas mērķis

Inga Šimkutė

Šauļu Universitāte (Lietuva)

Lasīt lekcijas speciālās izglītības studentiem (darbs ar pirmsskolas vecuma
bērniem ar kustību traucējumiem)

Pedro José Arrifano
Tadeau

Guardas Politehniskais institūts
(Portugāle)

Lasīt lekcijas skolotāju izglītības studentiem (spēļu izmantošana
pirmsskolā un sākumskolā)

Hans Ulrich
Schmidt

Augsburgas Universitāte (Vācija)

Lasīt lekcijas mūzikas terapijas studentiem

Tonius
Timmermann

Augsburgas Universitāte (Vācija)

Lasīt lekcijas mūzikas terapijas studentiem

Margarita
Maniušienė

Klaipēdas Valsts koledža

Lasīt lekcijas skolotāju izglītības studentiem (radošumu veicinošs mācību
process)

Judita Kiaulakyte

Klaipēdas Valsts koledža

Lasīt lekcijas topošajiem mūzikas skolotājiem par Lietuvas koru
repertuāru, vadīt koru diriģēšanas praktiskās nodarbības

Lieven Jacobs

Limburgas Katoļu universitātes koledža

Lasīt lekcijas skolotāju izglītības studentiem (WEB 2.0 rīku izmantošana
mācību procesā)

Fatma Aksoy

Anadolu Universitāte (Turcija)

Pieredzes apmaiņa, nostiprināt un iegūt jaunus kontaktus, apmeklēt
pirmsskolas izglītības iestādes Liepājā

Mogens Larsen
Stenderup

University College of Northern Jutland
(Dānija)

Lekcijas par radošumu un improvizāciju mācību procesā

Jean - Luc Dorier

Ženēvas Universitāte (Šveice)

Lasīt lekcijas par matemātikas didaktikas jautājumiem

Reda Vismantiene

Klaipēdas Universitāte (Lietuva)

Lasīt lekcijas topošajiem pirmsskolas un sākumsskolas skolotājiem

Lien Martens

Tomasa Mora Universitāte (Beļģija)

Lasīt lekcijas logopēdijas studentiem (augmentatīvā un alternatīvā
komunikācija, AAC)
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2015./2016.m.g

Lina Garšve

Šauļu Universitāte (Lietuva)

Lasīt lekcijas skolotāju izglītības studentiem (starpkultūru izglītība,
multikulturālisms u.c.)

Serkan Gurkan

Kodžaeli Universitāte (Turcija)

Lasīt lekcijas skolotāju izglītības studentiem (svešvalodu mācīšanas
metodika)

Özlem Aslan Bagci

Sakārijas Universitāte (Turcija)

Sezen Seymen
Bilgin

Kodžaeli Universitāte (Turcija)

Tezcan Ozlem

Kodžaeli Universitāte (Turcija)

Yagci Cigdem

Kodžaeli Universitāte (Turcija)

Agnieszka Žyta

Olštinas Universitāte (Polija)

Pieredzes apmaiņa, iepazīt LiepU, iepazīstināt ar savu augstskolu

Katarzyna
Ćwirynkało

Olštinas Universitāte (Polija)

Pieredzes apmaiņa, iepazīt LiepU, iepazīstināt ar savu augstskolu

Sandra
Grigaravičiūte

Lietuvas Izglītības zinātņu universitāte
(Lietuva)

Lasīt lekcijas topošajiem vēstures un sociālo zinību skolotājiem

Vilmante Aleksiene

Lietuvas Izglītības zinātņu universitāte
(Lietuva)

Lasīt lekcijas mūzikas terapijas studentiem

Elena Fitzthum

Vīnes Mūzikas un skatuves mākslas
universitāte

Lasīt lekcijas mūzikas terapijas studentiem

Gizem Günçavdı

Kodžaeli Universitāte (Turcija)

Pieredzes apmaiņa un nostiprināt un iegūt jaunus kontaktus, iepazīstināt ar
savu augstskolu

Nur Keskin

Kodžaeli Universitāte (Turcija)

Pieredzes apmaiņa un nostiprināt un iegūt jaunus kontaktus, iepazīstināt ar
savu augstskolu

Lale Kardeniz

Kodžaeli Universitāte (Turcija)

Pieredzes apmaiņa un nostiprināt un iegūt jaunus kontaktus, iepazīstināt ar
savu augstskolu

Anne Eskelinen

Laurea Lietišķo zinātņu universitāte
(Somija)

Pieredzes apmaiņa un nostiprināt un iegūt jaunus kontaktus

Carita Saarikivi

Laurea Lietišķo zinātņu universitāte
(Somija)

Pieredzes apmaiņa un nostiprināt un iegūt jaunus kontaktus

Pieredzes apmaiņa un nostiprināt un iegūt jaunus kontaktus, pirmsskolas
izglītības iestādes apmeklējums
Pieredzes apmaiņa un nostiprināt un iegūt jaunus kontaktus, iepazīstināt ar
savu augstskolu
Pieredzes apmaiņa un nostiprināt un iegūt jaunus kontaktus, iepazīstināt ar
savu augstskolu
Pieredzes apmaiņa un nostiprināt un iegūt jaunus kontaktus, iepazīstināt ar
savu augstskolu
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2016./2017.m.g.

Catarina Olim

Portugāle

Lasīt lekcijas logopēdijas studentiem (materiālu izgatavošana)

Carlos de Sousa
Reis

Koimbras Universitāte (Portugāle)

Lasīt lekcijas skolotāju izglītības studentiem

Attila Koszeghy

Debrecenas Reformētā teoloģiskā
Universitāte (Ungārija)

Lasīt lekcijas LiepU studentiem, dibināt jaunus kontaktus, iepazīstināt ar
savu augstskolu

9.4. sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām un koledžām, kuras īsteno līdzīgus studiju virzienus un līdzīgas studiju programmas
Skatīt 15. tabulu
15. tabula
Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām un koledžām
N.p.k.
1.

Sadarbības saturs
LiepU bibliotēka sniedz Starpbibliotēku abonementa
(SBA) un Starptautiskā starpbibliotēku abonementa
(SSBA) pakalpojumus. Veiksmīga sadarbība ir izveidota ar
dokumentu piegādes servisu SUBITO, Latvijas Nacionālo
bibliotēku u. c. Latvijas un ārvalstu bibliotēkām.
Par īpašu Latvijas mērogā ir uzskatāms krājums
valodniecībā, fizikā, matemātikā, mākslā (jaunie mediji),
speciālā pedagoģijā un mūzikas terapijā. SBA
pieprasījumos no LiepU bibliotēkas dominē šo nozaru
krājums.

2.

Sadarbību ar citām augstskolām vai koledžām notiek
kopīgu konferenču, projektu organizēšanā un realizēšanā,
līdzdalība starptautisku asociāciju darbā.

3.

Sadarbība ar zinātniskajām institūcijām:
1. promocijas darbu vadīšana un recenzēšana,
2. specializētu promocijas darbu tēmu profesionāla vadība,

Sadarbības partneri
2015
2014
2013
41
26
16
Kopējais iekšzemes starpbibliotēku
abonementu skaits (SBA)
-No citām Latvijas bibliotēkām
38
22
13
saņemto dokumentu skaits
-Uz citām Latvijas bibliotēkām
3
4
3
nosūtīto dokumentu skaits
0
7
0
Starptautisko starpbibliotēku
abonementu skaits (SSBA)
-No citām ārvalstu bibliotēkām
0
7
0
saņemto dokumentu skaits
-Uz citām ārvalstu bibliotēkām
0
0
0
nosūtīto dokumentu skaits
Sakarijas Universitāte/ Sakarya University (Turcija), Hildesheimas Universitāte (Vācija), J.Gudrā vārdā
nosauktā Novgorodas Valsts universitāte/ Yaroslav – the – Wise Novgorod State University Mašerova vārdā
nosauktā Vitebskas Valsts universitāte/ Vitebsk State University named after P. M. Masherov (Baltkrievija)
Gori Valsts universitāte (Gruzija); u.c.
Latvijas Universitāte, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija, Latvijas Lauksaimniecības universitātē,
Daugavpils Universitāte, Rīgas Pedagoģijas un Izglītības vadības akadēmija, Rēzeknes Tehnoloģiju
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3. pedagoģijas zinātnes nozīmīgu jautājumu aktualizācija
atsevišķu zinātnieku skatījumā.

5.
6.

Sadarbība ar starptautiskajām organizācijām notiek
projektu realizācijā, konferenču organizēšanā, dokumentu
izstrādē.
Prakses īstenošana citās augstskolās
Iespējas apgūt atsevišķus studiju moduļus, studiju kursus

7.

Sadarbības līgumi par kopīgu studiju programmu

4.

akadēmija (noslēgts sadarbības līgums), Rīgas Stradiņa universitāte (iesaistīšanās Pedagoģijas promocijas
padomes darbā un promocijas eksāmenu darbā),
Ventspils Augstskola (iesaistīšanās Pedagoģijas eksāmenu komisijas darbā un atbilstoša profila pētnieku
iesaiste promocijas eksāmenu norisē), Liepājas Izglītības pārvalde un tai pakļautās institūcijas (praktisku
pētījumu īstenošana pedagoģijas zinātnes jomā, pētījumu aprobācijas iespējas un apspriešana, pētījumu
popularizēšana.
Starptautiskās izglītības humanizācijas akadēmija/ International academy for the humanization of education;
KASTALIA Skolotāju izglītības sadarbības tīklojums Eiropā/ The Teacher Education Network in Europe;
Association for the Study for Cooperation in Educatuon (IASCE); Eiropas logopēdu asociācija (CPLOL).
Studentu prakses mobilitātes skatīt 10.pielikumā (6 studenti).
Nav
Rīgas Pedagoģijas un Izglītības vadības akadēmiju ir kopīga profesionālā bakalaura studiju programma
„Sākumskolas un pamatskolas mācību priekšmetu skolotājs”.
Noslēgts sadarbības līgums starp Liepājas Universitātes doktora studiju programmu “Pedagoģija” un Šauļu
Universitātes doktora studiju programmu edukoloģijā, kas paredz apgūt starptautisko pieredzi pedagoģijas
doktora studiju programmu īstenošanā un starpdisciplināro doktora studiju programmu izglītības zinātņu
jomā pilnveides iespējas.
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9.5. studiju programmas vai institūcijas starptautiskie sertifikāti, akreditācijas u. tml.
Nav.

10. Kvalitātes nodrošinājums un garantijas
10.1. Ikgadēja studiju virziena un tam atbilstošo studiju programmu iekšējās
pašnovērtēšanas un kvalitātes pilnveidošanas sistēmas nepārtraukta darbība
2016.gada Senāta sēdē tika apstiprināta Liepājas Universitātes attīstības stratēģija 2016.–2020.
gadam. Stratēģijā nodefinēts LiepU virsmērķis – „nodrošināt pētniecībā balstītas, reģionam nepieciešamas,
Latvijas un starptautiskā mērogā konkurētspējīgas un kvalitatīvas augstākās profesionālās, akadēmiskās
izglītības un mūžizglītības ieguves iespējas, veicinot zināšanās un profesionālajās kompetencēs balstītu
tautsaimniecības attīstību un radošas, kultūrorientētas sabiedrības nostiprināšanos”, un noteikti studiju un
mūžizglītības attīstības mērķi, zinātniskās darbības, pētniecības un inovāciju attīstības mērķi, cilvēkresursu
pārvaldības mērķi, finanšu pārvaldības mērķi un projektu pārvaldības mērķi ar rezultatīvajiem rādītājiem.
Lai nodrošinātu virsmērķa un mērķu izpildi, LiepU ir jāņem vērā ārējās prasības kvalitātes
nodrošināšanai un sadarbības partneru un iesaistīto pušu viedoklis. Lai realizētu virsmērķi un mērķus LiepU
izmanto attīstības un plānošanas dokumentus un iekšējo kvalitātes vadības sistēmu (turpmāk – KVS), kura
ir sertificēta atbilstoši ISO 9001:2009 standartam (LiepU kvalitātes nodrošināšanas shēmu skatīt 7.attēlā).

7. attēls. LiepU kvalitātes nodrošināšanas shēma
LiepU KVS sistēmā ir izveidotas procedūras, kas reglamentē studiju programmu veidošanu,
licencēšanu un akreditāciju. Pamatojoties uz izmaiņām studiju programmu/ virzienu akreditācijā, izstrādāta
normatīvo dokumentu bāze (procedūras, noteikumi), kas palīdz ieviest gan jaunus studiju virzienus, gan
programmas. Atsevišķas procedūras nosaka gan studiju kursu, gan studiju plānu sagatavošanu,
apstiprināšanu un izmaiņu vadību. Ir izveidotas procedūras, kuras reglamentē nodarbību ikgadējo studiju
plānu izveidi un to izmaiņu vadību, kā arī nodarbību sarakstu sagatavošanu un izmaiņu vadību.

LiepU KVS sistēmā ir izveidotas procedūras, kas reglamentē studiju procesu - uzņemšanu, studiju
gaitu, prakses, apmaiņas ERASMUS+ studiju iespējas, gala/valsts pārbaudījumus. Ir izveidotas procedūras
par mācībspēku novērtēšanu, studentu vispārējās apmierinātības aptauju, absolventu un darba devēju
viedokļu noskaidrošanu.
Sistēmā ir aprakstītas arī procedūras, kuras nodrošina atbalstu studiju procesa nodrošināšanai –
personāla vadība, finanšu vadība, IT, bibliotēkas un saimniecisko resursu vadība, dokumentu vadība,
projektu vadība, informācijas aprites un sabiedrības informēšanas vadība, kā zinātnes un pētniecības
vadības procesi.
Nolikumu, noteikumu un citu normatīvo dokumentu izstrādē un to izpildes kontrolē aktīva ir LiepU
Studentu padomes izvirzīto pārstāvju darbība. Studenti darbojās šādās LiepU institūcijās: LiepU
Satversmes sapulcē, LiepU Senātā, Fakultāšu domēs, Studiju padomē, Zinātnes padomē, Bibliotēkas
padomē, Stipendiju piešķiršanas komisijā, LiepU Senāta stipendijas piešķiršanas komisijā, Kredītu
piešķiršanas komisijā, Studiju programmu Padomēs.

10.2. Iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas atbilstība prasībām, kas noteiktas
Standartos un vadlīnijās kvalitātes nodrošināšanai Eiropas augstākās izglītības telpā
Iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas atbilstība ESG standarta prasībām atspoguļot 16. tabulā,
kurā katram ESG kritērijam ir norādīti atbilstošie LiepU Senāta apstiprinātie dokumenti vai rektora
rīkojumi, kā arī atbilstošā KVS procedūra, kas apliecina universitātes darbības atbilstību standartam.
16. tabula
Iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas atbilstība ESG standarta prasībām
ESG kritērijs
1.1.Augstskolām jābūt
QA politikai

LiepU Senāta apstiprinātais dokuments
/ rektora rīkojums
LiepU Attīstības stratēģija 2016-2020

KVS procedūra

https://www.liepu.lv/uploads/files/LiepU_s
trategija_2020_majas%20lapai.pdf

1.2. Programmu
veidošana un
apstiprināšana

“Noteikumi studiju programmu/ virzienu
izstrādei, licencēšanai un akreditācijai”

1.3.Studentcentrēta
mācīšanās,
pasniegšana un
novērtēšana

Noteikumi
par
pārbaudījumiem

S-7 Studiju kursu izstrādāšana,
apstiprināšana un izmaiņu vadība
Par studiju kursu aprakstu izstrādāšanu,
aktualizēšanu un izmantošanu. Procedūrā
skaidri definēti kursa autora, studiju
programmas direktora un fakultātes
dekāna / nodaļas vadītāja pienākumi
studiju kursa izstrādei un aktualizēšanai,
ka arī noteikta kārtība kursa publiskošanai
sistēma LAIS. Procedūrā noteikta arī
kārtība studiju kursa un mācībspēka darba
novērtēšanai.

studiju

kursa

S-2-I Studiju rezultātu atspoguļošana
studējošā studiju kartē

https://www.liepu.lv/lv/673/noteikumi

Procedūrā
aprakstīti
mācībspēku
pienākumi un termiņi studiju kursu
pārbaudījumu vērtējumu ierakstīšanai
LAIS, fakultāšu atbildīgo darbinieku
pienākumi, kontroles mehānisms.

Nolikums par gala pārbaudījumiem, valsts
pārbaudījumiem un valsts noslēguma
pārbaudījumiem

S-3-III Studējošā izslēgšana no
studējošo saraksta, izsniedzot diplomu

https://www.liepu.lv/lv/672/nolikumi

Procedūrā aprakstīta kārtība, valsts/gala
pārbaudījumu organizēšanai – studentu
un darbinieku pienākumi, darbības un
termiņi.

Noteikumi par mācībspēku un studējošo
savstarpējiem pienākumiem un tiesībām
https://www.liepu.lv/lv/673/noteikumi

1.4. Uzņemšana,
studiju gaita,
diplomatzīšana

Uzņemšanas noteikumi pamatstudijās
2016./2017. studiju gadam
Uzņemšanas noteikumi maģistrantūrā
2016./2017. studiju gadam
Uzņemšanas noteikumi doktorantūras
studijās 2016./2017. studiju gadam
https://www.liepu.lv/lv/37/uznemsanasnoteikumi

S-1-I-V_Vienotā
pieteikšanās
pamatstudijām. Procedūrā aprakstīta
kārtība
un
darbības
uzņemšanas
pamatstudijās procesa organizācijai –
atbildības un pienākumi gan studentiem,
gan LiepU uzņemšanas darbiniekiem
S-1-I Personas ierakstīšana studējošo
sarakstā 1.kursā. Procedūrā aprakstīta
kārtība
un
darbības
uzņemšanas
maģistrantūrā un doktorantūrā
(arī
papilduzņemšanai)
procesa
organizācijai – atbildības un pienākumi
gan studentiem, gan LiepU uzņemšanas
darbiniekiem

Nolikums par pamatstudijām un augstākā
līmeņa studijām
https://www.liepu.lv/lv/672/nolikumi
Doktora studiju nolikums
https://www.liepu.lv/lv/672/nolikumi

S-1-II Personas ierakstīšana studējošo
sarakstā vēlākos studiju posmos,
pārnākot no citas augstskolas vai
atjaunošanās kārtībā
Procedūrā aprakstīta kārtība, kādā notiek
studentu uzņemšana vēlākajos posmos –
studentu un darbinieku pienākumi,
darbības un termiņi.
S-1-III Personas ierakstīšana studējošo
sarakstā, ja studējošais maina studiju
programmu vai studiju formu
Procedūrā aprakstīta kārtība, kādā notiek
studiju formas vai studiju programmas–
studentu un darbinieku pienākumi,
darbības un termiņi.
S-2-II
Akadēmiskā
piešķiršana

atvaļinājuma

Procedūrā aprakstīta kārtība, kādā tiek
piešķirts akadēmiskais atvaļinājums –
studentu un darbinieku pienākumi,
darbības un termiņi.
S-2-III Atgriešanās no akadēmiskā
atvaļinājuma
Procedūrā aprakstīta kārtība, kādā notiek
studentu atgriešanās no
akadēmiskā
atvaļinājuma – studentu un darbinieku
pienākumi, darbības un termiņi.
S-3-II
Studējošā
izslēgšana
no
studējošo
saraksta
nenokārtotu
akadēmisko vai finansiālo saistību dēļ

Procedūrā aprakstīta kārtība, kādā tiek
students tiek eksmatrikulēts finansiālo vai
akadēmisko parādu dēļ – studentu un
darbinieku pienākumi, darbības un
termiņi.
Klausītāju reģistrācijas un uzskaites
kārtība Liepājas Universitātē
https://www.liepu.lv/lv/673/noteikumi
LiepU iekšējās kārtības noteikumi
studējošajiem
https://www.liepu.lv/lv/673/noteikumi
https://www.liepu.lv/lv/673/noteikumi

S-4 Prakšu organizēšana un prakšu
vietu novērtēšana

Ar praksi saistītie dokumenti

Procedūrā aprakstīta kārtība prakses
organizēšanai – studentu un darbinieku
pienākumi, darbības, dokumenti, termiņi.

Noteikumi par praksi LiepU

https://www.liepu.lv/lv/675/praksudokumenti
Pieteikšanās un atlases kārtība LiepU
studentiem studiju mobilitātei Erasmus+
apmaiņas programmā
https://www.liepu.lv/lv/49/studentustudiju-mobilitate

S-5-I LiepU studentu ERASMUS+
apmaiņas
studiju
organizēšana
ārvalstīs Procedūrā aprakstīta kārtība
LiepU studentu studiju organizēšanai
ārvalstīs – studentu un darbinieku
pienākumi, pieteikumi, reģistrācija,
līgumi, salīdzinājuma protokoli un studiju
kursu atzīšana.

Exchange Programme for Outgoing
Students

S-5-II Apmaiņas studentu
ERASMUS+) uzņemšana LiepU

https://www.liepu.lv/en/66/exchangeprogramme-for-outgoing-students

Procedūrā aprakstīta kārtība ERASMUS+
studentu studiju organizēšanai LiepU –
studentu un darbinieku pienākumi
pieteikumi, līgumi, lekciju saraksti.

(t.sk.

S-5-III LiepU studentu ERASMUS+
prakses organizēšana ārvalstīs
Pieteikšanās un atlases kārtība LiepU
studentiem prakšu mobilitātei Erasmus+
apmaiņas programmā
https://www.liepu.lv/lv/50/studentupraksu-mobilitate
Stipendiju piešķiršanas nolikums
https://www.liepu.lv/lv/672/nolikumi
Noteikumi par konkursu uz valsts budžeta
finansētajām studiju vietām
https://www.liepu.lv/lv/673/noteikumi
Kārtība studiju kursu atzīšanai Liepājas
Universitātē
https://www.liepu.lv/lv/673/noteikumi

Procedūrā aprakstīta kārtība LiepU
studentu prakses organizēšanai ārvalstīs –
studentu un darbinieku pienākumi,
pieteikumi, reģistrācija, līgumi.

1.5.Akadēmiskais
personāls
Standarts:
augstskolām
jānodrošina savu
pasniedzēju
kompetence.
Procedūrām savu
pasniedzēju
pieņemšanai darbā
jābūt taisnīgām un
atklātām.
1.6. Mācību līdzekļi
un atbalsts
studentiem

Noteikumi par studiju kursa
pārbaudījumiem

S-2-I Studiju rezultātu atspoguļošana
studējošā studiju kartē

https://www.liepu.lv/lv/673/noteikumi

Procedūrā aprakstīti mācībspēku
pienākumi un termiņi studiju kursu
pārbaudījumu vērtējumu ierakstīšanai
LAIS, fakultāšu atbildīgo darbinieku
pienākumi, kontroles mehānisms.

Nolikums par gala pārbaudījumiem, valsts
pārbaudījumiem un valsts noslēguma
pārbaudījumiem

S-3-III Studējošā izslēgšana no
studējošo saraksta, izsniedzot diplomu

https://www.liepu.lv/lv/672/nolikumi

Procedūra aprakstīta kārtība studējošo
valsts/ gala pārbaudījumu organizēšanai
un diplomu sagatavošanai.

Nolikums par vēlēšanām akadēmiskajos
amatos

A-5-I Akadēmiskā personāla atlase un
novērtēšana

https://www.liepu.lv/lv/672/nolikumi

Procedūrā aprakstīta mācībspēku darba
kvalitātes novērtēšana un iespējamās
rīcības nepilnību novēršanai.
LiepU personāla attīstības politika 2012.–
2018.
(nav publiski pieejama, ir KVS)

Visa
informācija
par
bibliotēkas
piedāvājumu pieejama LiepU mājas lapas
sadaļā BIBLIOTĒKA:
- Aktuālā informācija par jaunumiem
https://www.liepu.lv/lv/137/aktualitates
- Lasītava (elektroniskie katalogi,
uzziņas, grāmatas, periodika, kopēšana)
https://www.liepu.lv/lv/197/katalogi

A-10-II Bibliotēkas fonda
komplektēšana
Procedūrā aprakstīta kārtība LiepU
bibliotēkas
fondu
papildināšanai,
pamatojoties
uz
mācībspēku
pieprasījumiem
par
nepieciešamo
literatūru

- Elektronisko resursu lasītava
(elektroniskie katalogi, internets,
datubāzes pieejamie katalogi
https://www.liepu.lv/lv/824/elektroniski
e-resursi
Brīvpieejas mācību materiāli
https://moodle.liepu.lv/login/index.php
Brīvpieejas datortklase
1.7. Informācijas
vadība

Studiju virzienu pašnovērtējuma ziņojumi
https://www.liepu.lv/lv/1002/studijuvirzienu-20142015
(tiek aprakstīta informācija par studiju
programmu atbilstību darba tirgum;
analizēti iepriekšējo periodu studiju
virzienu attīstības plāni un veidoti jaunie
nākamajam periodam paredzētie studiju
virzienu attīstības plāni; aprakstīti studiju
virzienam pieejamie resursi (tai skaitā
finanšu resursi) un materiāltehniskais
nodrošinājums studējošo un absolventu
skaitu; studentu un absolventu aptaujas
rezultātiem;
analizēta
programmas
attīstības plāna izpilde iepriekšējā periodā
un veidots programmas attīstības plāns
nākamajam periodam.)

Fakultāšu pašnovērtējumi
(tiek aprakstīts fakultātes vadības darbs
studiju
jomā;
fakultātes
iekšējā
komunikācija un informācijas aprites
sistēma; studentu sekmju analīze;
studentu skaita dinamikas un studiju
pārtraukšanas iemeslu analīze, kā arī
analizēts iepriekšējā perioda fakultātes
pilnveides plāns un izvirzīti uzdevumi
nākamajam periodam).
Ziņojuma izstrādē piedalās fakultātes
administrācija, mācībspēki, darbinieki un
studējošo pārstāvji, tiek apstiprināts
fakultātes domē.

Ziņojuma izstrādē piedalās fakultātes
administrācija, darbinieki un studējošo
pārstāvji, tiek apstiprināts fakultātes domē.
1.8. Sabiedrības
informēšana

Par augstskolas darbību - vadības
pārskats

Vadības pārskats.

https://www.liepu.lv/lv/1047/vadibasparskats
par studiju programmām un kritērijiem
uzņemšanai tajās:
Uzņemšanas noteikumi pamatstudijās
2016./2017. studiju gadam

Uzņemšanas noteikumi pamatstudijās
2016./2017. studiju gadam

Uzņemšanas noteikumi maģistrantūrā
2016./2017. studiju gadam

Uzņemšanas noteikumi maģistrantūrā
2016./2017. studiju gadam

Uzņemšanas noteikumi doktorantūras
studijās 2016./2017. studiju gadam

Uzņemšanas noteikumi doktorantūras
studijās 2016./2017. studiju gadam

https://www.liepu.lv/lv/37/uznemsanasnoteikumi
programmu sagaidāmajiem rezultātiem
un piešķiramo kvalifikāciju:
https://www.liepu.lv/lv/30/pamatstudijas
https://www.liepu.lv/lv/1001/sakumskolasun-pamatskolas-macibu-prieksmetuskolotajs
https://www.liepu.lv/lv/265/magistrantura
https://www.liepu.lv/lv/279/doktorantura
par izmantotajām pasniegšanas,
mācīšanās un pasniegšanas un
vērtēšanas procedūrām, minimālās
sekmīgās atzīmes
Kārtība studiju kursu atzīšanai Liepājas
Universitātē
https://www.liepu.lv/lv/673/noteikumi
Noteikumi par studiju kursa
pārbaudījumiem
https://www.liepu.lv/lv/673/noteikumi
Nolikums par gala pārbaudījumiem, valsts
pārbaudījumiem un valsts noslēguma
pārbaudījumiem
https://www.liepu.lv/lv/672/nolikumi
par absolventiem:
https://www.liepu.lv/lv/971/jaunieabsolventi--specialisti-sava-joma

VS-1-III Absolventu apmierinātības
mērīšana
Katru studiju gadu tiek teikta arī
elektroniska
absolventu
aptauja,
pamatojoties uz savāktajiem absolventu
kontaktiem. Aptaujas rezultāti pieejami
LiepU KVS, rezultāti tiek sagatavoti gan
fakultāšu griezumā, gan katrai studiju
programmai atsevišķi, ko attiecīgi tad
fakultātes dekāns iekļauj fakultātes
Pašnovērtējuma ziņojumā un studiju
programmu direktori studiju programmu/

studiju
virzienu
ziņojumos.
1.9. Programmu
apsekošana un
regulāra pārbaude
Standarts:
augstskolas periodiski
izvērtē programmas, lai
pārliecinātos, ka tās
sasniedz mērķus un, ka
tās atbilst studentu un
sabiedrības
vajadzībām.

Studiju virzienu pašnovērtējuma ziņojumi
https://www.liepu.lv/lv/1002/studijuvirzienu-20142015

pašnovērtējumu

VS-1-I Studentu vispārējās
apmierinātības mērīšana
Katru studiju gadu 2. semestra sākumā
teikt
veikta
Studējošo vispārējās
apmierinātības aptauja. Aptaujā tiek
aptaujāti visi LiepU studenti. Aptaujas
rezultāti pieejami LiepU KVS, rezultāti
tiek sagatavoti gan fakultāšu griezumā,
gan katrai studiju programmai atsevišķi,
ko attiecīgi tad fakultātes dekāns iekļauj
fakultātes pašnovērtējuma ziņojumā un
studiju
virzienu
pašnovērtējumu
ziņojumos. Kopējais studentu viedoklis
un komentāri pieejami LiepU KVS
sistēmā.
VS-1-II Darba devēju apmierinātības
mērīšana
Darba devēju apmierinātību LiepU tiek
analizēta, veicot gala/valsts pārbaudījumu
komisiju priekšsēdētāju anketēšanu, kā
arī
iekļauj
prakses
izvērtējuma
veidlapā
jautājumus par studentu
teorētiskajām zināšanām, praktiskajām
iemaņām un ieteikumiem turpmākām
studijām un darbam.
VS-1-III Absolventu apmierinātības
mērīšana
Katru studiju gadu tiek teikta arī
elektroniska
absolventu
aptauja,
pamatojoties uz savāktajiem absolventu
kontaktiem. Aptaujas rezultāti pieejami
LiepU Kvalitāte vadības sistēmā, rezultāti
tiek sagatavoti gan fakultāšu griezumā,
gan katrai studiju programmai atsevišķi,
ko attiecīgi tad fakultātes dekāns iekļauj
fakultātes Pašnovērtējuma ziņojumā un
studiju programmu direktori studiju
programmu/
studiju
virzienu
pašnovērtējumu ziņojumos.

10.3. Studiju turpināšanas iespējas un finansiālās garantijas, ja likvidē vai reorganizē kādu
no studiju virzienam atbilstošajām studiju programmām
Studiju programmu likvidēšanas gadījumā LiepU ir noslēgusi līgumus ar citām Latvijas augstākās
izglītības iestādēm, kas realizē līdzīgas studiju programmas, kas apliecina, ka studējošajiem tiks
nodrošināta iespēja turpināt izglītības ieguvi citā augstskolā. Noslēgto līgumu kopijas ir pievienotas
11. pielikumā.
PILNAIS PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA TEKSTS:
https://kvs.liepu.lv/datnes.php?mape=%2FIeksheejie+mormatiivie+dokumenti%2FStudiju+process%2C+
studenti%2FStudiju%20virzienu%20pasnovertejumi_2016._2017.st.g./

