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Studiju virziena „Izgl ītība, pedagoģija un sports” att īstības stratēģija 2013.-2018.gadam 

Attīstības stratēģija izstrādāta pamatojoties uz  LiepU attīstības stratēģiju, zinātnes attīstības plānu un  PSDF attīstības stratēģijā (2013.-2018.gadam)  
noteiktajiem prioritārajiem darbības virzieniem. 
Studiju virziena stratēģija apstiprināta PSDF domes sēdē 2013.gada 30.augustā, sēdes protokola Nr.1. 

 
Studiju virziena mērķis  
Nodrošināt iespēju iegūt kvalitatīvu, inovācijās un pētniecībā balstītu augstāko profesionālo un/vai akadēmisko izglītību izglītības zinātnēs, 
studiju virziena intelektuālajiem un materiālajiem resursiem atbilstošās profesionālajās un akadēmiskajās studiju programmās, ievērojot reģiona 
un valsts vajadzības, kā arī Eiropas vienotās izglītības telpas prasības pilna cikla studiju procesa nodrošināšanai. 
 

Studiju virziena uzdevumi 
1. Pilnveidot inovācijās un pētniecībā balstītas izglītības attīstību un studējošo radošu un patstāvīgu līdzdalību studiju procesā, atbalstot 

studentu personības pašrealizāciju un profesionālās identitātes attīstību mūžizglītības kontekstā.  
2. Veicināt studējošo iesaisti pētnieciskajā darbībā un rosināt studiju mobilitāti. 
3. Atbalstīt un rosināt docētāju zinātniski pētniecisko darbību, sadarbībā ar sociālajiem partneriem, kā arī sekmēt pētījumu rezultātu 

iekļaušanu studiju procesā. 
4. Veicināt studiju virziena docētāju un profesoru grupu sadarbību un informācijas apmaiņu starpnozaru kontekstā. 
Att īstības stratēģiskie 

virzieni 
Uzdevumi Sagaidāmais rezultāts 

I. Organizācija un vadība Nodrošināt konstruktīvu sadarbību un komandas darbu virzienā 
„Izgl ītība, pedagoģija un sports” pārvaldībā  

Vienoti starpfakultāšu darbības principi un izpratne 
par virziena attīstību. 

 Pilnveidot sadarbību un komunikāciju ar sociālajiem partneriem 
reģionā. 

Sadarbības līgumi par prakšu un studiju procesa 
nodrošināšanu. 

 Veicināt sadarbību ar citu Latvijas un ārvalstu augstskolu līdzīgu 
studiju virzienu programmām 

Noslēgti sadarbības līgumi 

II.  Personāla politika 
 

Kvalificēta akadēmiskā personāla nodrošināšana un piesaiste 
studiju virziena realizācijā: 

 

 - sistemātiska ārzemju lektoru piesaiste 1-2 vieslektori studiju gadā  
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 - atbilstošas kvalifikācijas tautsaimniecības speciālistu 
piesaiste virziena studiju programmās 

Sabalansēts īpatsvars starp pamatdarbā 
strādājošajiem un piesaistītajiem speciālistiem 

 Zinātniskā potenciāla stabilizēšana un palielināšana  
 -  doktoru/doktorantu piesaiste Piesaistīt virzienā strādājošos doktorus - 3 

palielināt doktorantu skaitu - 4 
III.  Zinātniskā darbība 

un inovācija 
Zināšanu pārnese tautsaimniecībā reģiona un valsts vajadzību 
nodrošināšanai 

Izstrādāti pētījumi, kā arī iestāžu un uzņēmumu 
pasūtījumu darbi bakalaura un maģistra darbos. 
Sadarbība ar absolventiem, darba devējiem. 

 Palielināt IKT iekļaušanu studiju programmu satura realizācijā. Palielināta docētāju IKT pratība un nodrošināta IKT 
iekļaušana studiju kursu realizācijā. 

 Dalība projektos un finansējuma piesaiste  Projektu īstenošanas rezultātā pilnveidots studiju 
programmu saturs un nodrošināta zināšanu 
(inovāciju) pārnese uz tautsaimniecību.  
Nostiprināta sadarbība ar sociālajiem partneriem. 

IV.  Studiju programmu 
pilnveide un attīstība 

Studiju programmas kvalitātes nodrošinājums: 
 

 

 - aktualizēta studiju kursu pieejamība e-vidē Palielināta studiju kursu īstenošana e -studiju formā 
atbilstoši izglītības kvalitātes vērtēšanas kritērijiem 

 - aktualizēts studiju kursu piedāvājums angļu valodā 
ārvalstu studentiem 

Izstrādāts pedagoģijas modulis 20 KP apjomā 
ārvalstu studentiem. 

 Jaunu studiju programmu izveide:  
 - pilnveidot profesionālo maģistra studiju programmu 

„Vispārējās izglītības skolotājs” ar darba tirgum aktuāliem 
apakšvirzieniem (piem., skolotājs logopēds, sports) 

izstrādāti jauni studiju programmas apakšvirzieni 
un programma iesniegta Akreditācijas komisijai uz 
būtiskām izmaiņām. 

V. Infrastrut ūras attīstība Pilnveidot studiju procesa materiāli tehnisko nodrošinājumu Atbilstoši PSDF budžetam, palielināt sadarbību ar 
IKT jomu programmām. 

VI.  Saikne ar sabiedrību Sekmēt studiju virziena atpazīstamību/ publicitāti reģionā, Latvijā, 
Eiropā 

Noslēgti sadarbības līgumi. 
Studējošo skaita palielināšanās. 

 Veicināt sadarbību ar darba devējiem un sociālajiem partneriem 
darba tirgus izpētē un atgriezeniskās saiknes nodrošināšanā ar 
absolventiem. 

Tiek īstenoti kopīgi projekti, kopīgu pētījumu 
prezentācija konferencēs, publikācijas u.c. 
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