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I. Liepājas Universitātes studiju virziena 
„Valodu un kult ūras studijas, dzimtās valodas studijas  

un valodu programmas” 
 vispārējs raksturojums 

 

Studiju virziena izvērtēšana notika 2014. gada 21. janvārī, tai sagatavots studiju 
virziena raksturojums, studiju programmas „Rakstniecības studijas” raksturojums, 
kopsavilkums par studiju virziena attīstības plāniem un virziena raksturojuma 
pielikumi. Izvērtēšanas  rezultāts – akreditācijas komisijas lēmums 2014. gada 25. 
februārī par virziena (t.sk. visu virzienā ietilpstošo studiju programmu) akreditāciju 
līdz 2019. gada 11. jūnijam. 

Tā kā iepriekšējā studiju virziena raksturojumā ietverta informācija par 2013. 
gadu, 2013./2014. studiju gada raksturojumā veikti papildinājumi par 2014. gada 
pavasara semestri. Papildinājumi veikti atsevišķos studiju virziena raksturojuma 
punktos. Ziņojumā ietverti tikai tie punkti, kuri papildināti.  

Pilnībā veidots doktora studiju programmas „Valodniecība” raksturojums, jo 
iepriekšējā gadā tāds netika izstrādāts. 

 
PAPILDIN ĀJUMI PAR 2013./2014. STUDIJU GADU 

9. Studiju programmu uzskaitījums, norādot to apjomu kredītpunktos, 
studiju veidu, iegūstamo grādu, grādu un profesionālo kvalifik āciju vai 
profesionālo kvalifik āciju.  

Studiju programmu papildinājums 2013./2014. studiju gadā: 
Bakalaura studiju programmā 2014. gada martā IZM akceptēja būtisko izmaiņu 

izdarīšanu bakalaura studiju programmā „Eiropas valodu un kultūras studijas”  
(43222): 

1) akceptēts jauns studiju virziens: angļu un spāņu valodas studijas; 
2) paralēli 3 gadīgajai bakalaura programmai (apjoms 120 KRP) akceptēta 4 

gadīgas programmas (apjoms 200 KRP) realizācija, tā paredzēta 
reflektantiem bez priekšzināšanām franču, vācu, krievu un spāņu valodās; 

3) akceptētas izmaiņas uzņemšanas nosacījumos (skat. programmas 
„Eiropas valodu un kultūras studijas” raksturojumu); 

4)  iegūstamais grāds identisks 3 gadīgajai programmai – Humanitāro 
zinātņu bakalaura grāds angļu un franču valodu un kultūras studijās vai 
humanitāro zinātņu bakalaura grāds angļu un krievu valodu un kultūras 
studijās, vai Humanitāro zinātņu bakalaura grāds angļu un vācu valodu un 
kultūras studijās, vai Humanitāro zinātņu bakalaura grāds angļu un spāņu 
valodu un kultūras studijās. 

Uzņemšana jaunajā 4 gadīgajā programmā sākas 2014./2015. studiju gadā. 
Studiju programma kopā ar citām virziena programmām akreditēta līdz 2019. gada 11. 
jūnijam. 

 
10. Studiju virziena Valodu un kultūras studijas īstenošanā iesaistītā 

akadēmiskā personāla saraksts.  
Līdz ar 4 gadīgas bakalaura studiju programmas „Eiropas valodu un kultūras studijas 

ieviešanu papildināti akadēmiskā personāla docējamie kursi. Sk. 1.tabulu. 
  



4 

 

1.tabula  
 

Mācībspēki Kursa nosaukums studiju 
programmā „Eiropas valodu un 

kultūras studijas” (studiju ilgums 
– 4 gadi) 

Kred ītpunkti 

A daļas kursi   
Dagnija  Deimante-
Hartmane, Dr. paed. 

Praktiskā angļu valoda  I,II 4,4 

Dzintra Šulce Dr.philol. Latviešu valodas praktikums: 
4rtoēpija un ortogrāfija 

2 

Linda Lauze, Dr.philol. Latviešu valodas praktikums: 
interpunkcija 

2 

Velga Laugale, Dr.philol. Latviešu valodas  kultūra 2 
B daļas kursi   

Inese Veisbuka Mg.tulkošanā 
un terminoloģijā 

Franču valodas pamati: fonētika 2 

Inese Veisbuka Mg.tulkošanā 
un terminoloģijā 

Franču valodas pamati: gramatika 
I,II 

4,4 

Inese Veisbuka Mg.tulkošanā 
un terminoloģijā 

Franču valodas pamati: ortogrāfija 
I,II 

2,2 

Inese Veisbuka Mg.tulkošanā 
un terminoloģijā 

Franču valodas pamati: komunikācija 
I,II 

4,2 

Oļegs Beļajevs Dr.philol. Franču valodas pamati: teksta analīze 
I,II 

2,4 

Marina Novika, Dr.paed. Krievu valodas pamati: fonētika 2 
Larisa Pavlovska, Dr.paed. Krievu valodas pamati: gramatikaI,II 4,4 
Valentīna Kaļiņina, Dr.paed. Krievu valodas pamati: ortogrāfija 

I,II 
2,2 

Valentīna Kaļiņina, Dr.paed. Krievu valodas pamati: teksta 
analīze, II 

2,4 

Valentīna Kaļiņina, Dr.paed. Krievu valodas pamati: komunikācija 
I,II 

4,2 

Elita Balčus Mg.paed.. Vācu  valodas pamati: fonētika 2 
Elita Balčus Mg.paed.,Linda 
Gaile, Mg.Eiropas integrācija 

Vācu  valodas pamati: gramatika I,II 4,4 

Elita Balčus Mg.paed.,Linda 
Gaile, Mg.Eiropas integrācija 

Vācu valodas pamati: ortogrāfija I,II 2,2 

Linda Gaile, Mg.Eiropas 
integrācija 

Vācu valodas pamati: komunikācija 
I,II 

4,2 

Matiass Roggo, 
Dr.phil.,E.Balčus Mg.paed. 

Vācu valodas pamati: teksta analīze 
I,II 

2,4 

Linda Gaile, Mg.Eiropas 
integrācija 

Spāņu valodas pamati: fonētika 2 

Indra Fukse, Mg. 
philol. 

Spāņu  valodas pamati: gramatika 
I,II 

4,4 

Linda Gaile, Mg.Eiropas 
integrācija, Indra Fukse, Mg. 
philol. 

Spāņu valodas pamati: ortogrāfija I,II  2,2 
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Linda Gaile, Mg.Eiropas 
integrācija 

Spāņu valodas pamati: komunikācija 
I,II 

4,2 

Linda Gaile, Mg.Eiropas 
integrācija 

Spāņu valodas pamati: teksta analīze 
I,II 

2,4 

Indra Fukse, Mg. 
philol. 

Spaņu valoda: praktiskā gramatika 
I,II,III,IV 

16 

Linda Gaile, Mg. Eiropas 
integrācija, vieslektors 

Spāņu valoda: leksikostilistika  I,II 4 

Linda Gaile, Mg. Eiropas 
integrācija,  I. Fukse, Mg. 
philol., vieslektors 

Rakstveida un mutvārdu saziņa 
spāņu val.I,II,III,IV 

10 

Linda Gaile, Mg. Eiropas 
integrācija, vieslektors 

Spāņu valoda: praktiskā fonētika 2 

Linda Gaile, Mg. Eiropas 
integrācija,  vieslektors 

Kultūras studijas: Spānija, 
Latīņamerika I,II 

4 

Linda Gaile, Mg. Eiropas 
integrācija, vieslektors 

XX.gs. spāņu literatūra 
oriģinālvalodā 

2 

Linda Gaile, Mg. Eiropas 
integrācija, vieslektors 

Tulkošanas prakse: spāņu val. 2 

Linda  Gaile, Mg. Eiropas 
integrācija, vieslektors 

Ievads valodniecības studijās: spāņu 
val. 

1 
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11. Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla pētnieciskā 
darbība un tā ietekme uz studiju darbu, studējošo iesaistīšana pētniecības projektos, 
kā arī dalība starptautiskajos projektos, Latvijas Zinātnes padomes un citu 
institūciju finansētajos projektos pārskata periodā. 

 
Saņemtie apbalvojumi 2013. gadā: 
- HMZF docente, Dr. philol. Anda Kuduma saņēma Liepājas Domes Gada balvu 
zinātnē; 
- maģistra studiju programmas „Rakstniecības studijas” absolvente Sigita 
Ignatjeva saņēma Liepājas Domes gada balvu zinātnē  par izcilu maģistra 
pētījumu. 
Pieteikti projekti:  

- Cooperation for innovation and the exchanges of good practices (ERASMUS+ ) 
projektā Distance Education – the Education for Future.  
Dalībnieki: HMZF svešvalodu docētāji, kuri strādā profesionālajā maģistra studiju 
programmā „Vispārējās izglītības skolotājs”.  Projekta realizācijas mērķis – izstrādāt 
profesionālās maģistra studiju programmas „Vispārējās izglītības skolotājs” 
tālmācības realizācijas modeli, atsevišķas šī modeļa daļas (studiju materiāli 
MOODLE vidē u.tml.) integrējot bakalaura studiju programmas „Eiropas valodu un 
kultūras studijas” darbā.  
Koordinatore – lektore Indra Kalniņa 

- Valsts pētījumu programma Letonika  
Projekta pieteicējs: LiepU Kurzemes Humanitārais institūts. Dalībnieki: KHI 
pētnieki un HMZF docētāji. 
 

Projekta Lituanistikos (baltistikos) centrų, lietuvių bendruomenių ir Lietuvos 
mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo stiprinimas (2012.–2014.)/ 
darbības rezultāti 2013./2014. studiju gadā: 

1) Kauņas V.Dižā universitātes docentes Aurēlijas Mīkolaitītes vieslekciju 
cikls bakalaura studiju programmas „Baltu filoloģija un kultūra” 
studentiem kursa „Baltijas literatūra” ietvaros 2013. gada decembrī; 

2) HMZF docentes Dz. Šulces un asoc. prof. Zandas Gūtmanes stažēšanās V. 
Dižā universitātē 2014. gada jūnijā; 

3) LiepU bibliotēkas fondu papildinājums (literatūra lietuviešu valodā).  
 
 

12. Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla galveno 
zinātnisko publikāciju un sagatavotās mācību literatūras saraksts pārskata periodā. 

Akadēmiskā personāla zinātniskās darbības pārskats par 2013. gadu pieejams: 
http://www.liepu.lv/uploads/files/2013_zin_parskats.pdf 

Informācija par 2014. gadu tiks apkopota 2014. gada decembrī. 
 

15.3. Studējošie, kas studējuši ārvalstīs studējošo apmaiņas programmu 
ietvaros, norādot apmaiņas programmu un valsti. Sk. 2.tabulu. 
 

2. tabula 
Studiju 

gads 
Studiju programma Valsts Studentu 

skaits 
Programma 

2013./2014. Eiropas valodu un kultūras 
studijas 

Slovākija 2 ERASMUS  
Zviedrija 1 ERASMUS 
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Lietuva  2 ERASMUS 
Baltu filoloģija un kultūra 
 

Lietuva 2 ERASMUS 
Vācija 1 ERASMUS 

 Latviešu filoloģija Zviedrija 2 ERASMUS 
  KOPĀ 10  
 

Secinājumi: Salīdzinājumā ar 2012./2013. studiju gadu, kad ERASMUS iespējas 
izmantoja 7 „Valodu un kultūras studiju”  virziena studenti, studentu mobilitāte 
uzlabojusies.  

 
15.4. Ārvalstu studējošo skaits studiju virzienā kopumā, kā arī sadalījumā 

pa studiju programmām, norādot studiju ilgumu, valsti. Sk.3.tabulu. 
3.tabula 

 
Studiju 

gads 
Valsts Studiju programma Studentu 

skaits 
Studiju 
ilgums 

2013./2014. Turcija  „Eiropas valodu un kultūras 
studijas” 

4 6 mēneši 

 Grieķija  „Eiropas valodu un kultūras 
studijas” 

1 5 mēneši 

  KOPĀ 5  
 
Secinājumi: Salīdzinājumā ar 2012./2013. studiju gadu, kad „Valodu un 

kultūras studiju” virziena programmās bija 3 ārzemju studenti (ERASMUS), ārvalstu 
studentu skaits nedaudz palielinājies.  
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Akadēmiskās bakalaura studiju programmas  
„Baltu filolo ģija un kult ūra” (kods 43 222) raksturojums 

 
PAPILDIN ĀJUMI PAR 2013./2014. STUDIJU GADU 

12. Informācija par studējošajiem: 

12.1. studējošo skaits (pilna laika studijas). Sk.4.tabulu. 
4.tabula 

                         Imatrikulēti Eksmatrikulēti 

Nosaukums 2011. 2012. 2013.  Kopā 2011. 2012. 2013.  Kopā 

Baltu 
filoloģija un 
kultūra 

15 19 13  37 11 10 10  31 

Secinājumi : 2013./2014. studiju gadā samazinājies imatrikulēto studentu skaits. 
 
12.3. absolventu (ja tādi ir) skaits 

2014. gadā studiju programmā bija 5 absolventi.  
 

13. Studējošo aptaujas un to analīze 
2014. gadā aptaujāti 17 programmas studenti (1. kurss – 5; 2.kurss – 7,  
3.kurss – 5) 
Studentu atbildes uz jautājumiem (izlases veidā): 

 
Cik lielā mērā Jūs kopumā apmierina izvēlētā studiju programma?  
Pilnīgi apmierina 10 
Daļēji apmierina 7 

Daļēji neapmierina 0 

Pilnīgi neapmierina 0 

Nav atbildes 0 

 
Cik lielā mērā Jūs piekrītat/nepiekrītat apgalvojumam par Jūsu studiju 
programmu: Šī ir iespēja bez īpašas piepūles iegūt izglītību? 
Pilnīgi piekrītu 2 
Daļēji piekrītu 1 

Daļēji nepiekrītu 2 

Pilnīgi nepiekrītu 12 

Nav atbildes 0 
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Kādas ir studiju programmas stiprās puses?  

-Gudri, fantastiski, zinoši pasniedzēji, pozitīva atmosfēra 
-Zināšanu plašums, daudzpusība 
-Iespēja apgūt lietuviešu valodu  
 
Kādas ir studiju programmas vājās puses?  

-Liels studiju apjoms, ļoti liela slodze 
-Trūkst sabalansētības 
-Nav prakses vai praktiskas ievirzes  
 
Kā varētu uzlabot studiju programmu?  

-Sabalansēt studiju prasības 
-Mazināt patstāvīgo darbu apjomu 
-Ieviest praksi/praktiskas ievirzes kursus  
 
Secinājumi salīdzinājumā ar iepriekšējo izvērt ēšanas periodu: 

Studentu apmierinātība ar studiju programmu kopumā ir palielinājusies 
(2012./2013. studiju gadā ar programmu pilnībā apmierināti bija 8, daļēji apmierināti 
– 9 studenti). Tiek atzīmētas tās pašas stiprās puses, kas iepriekš. Joprojām studenti 
pamatā noraida apgalvojumu, ka studiju programmā iespējams bez piepūles iegūt 
izglītību. Šajā sakarā svarīgi apzināties, ka studenti kā vienu no programmas 
trūkumiem atkārtoti atzīmē lielo slodzi. Turpmākajā periodā jāturpina sabalansēt 
prasības dažādos studiju kursos. 2013./2014. studiju gadā īpaši izcelts viens 
programmas trūkums – praktiskas ievirzes nepietiekamība. Praktiskas ievirzes kursu 
īpatsvara palielināšana, teorētisko un praktisko prasmju ciešāka savija ir viens no 
nākamajā studiju gadā  risināmajiem jautājumiem. 

 
14. Absolventu aptaujas un to analīze 

2014. gadā aptaujā piedalījušies tikai trīs programmas absolventi, līdz ar to ir 
problemātiski izdarīt kopējus un pamatotus secinājumus. Absolventu izteiktais 
vērtējums noteikti saistāms ar to, ka neviens no aptaujātajiem nestrādā ar studijām 
saistītā profesijā. 2 no aptaujātajiem uzskata, ka viņu profesionālās sagatavotības 
līmenis ir labs, 1 – slikts; 1 no aptaujātajiem programmu ieteiktu citiem, 2 – 
neieteiktu. Visi absolventi iesaka teorētiskās studijas vairāk saistīt ar praksi, kas cieši 
sasaucas ar studentu ieteikumiem programmas uzlabošanai.  
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Bakalaura programmas „Baltu filoloģija un kult ūra” 
attīstības plāns 2010. /2011. – 2015. /2016. studiju gadam 

5.tabula 

Risināmie jautājumi Veicamie uzdevumi Izpildes laiks Atbildīgais par 
izpildi 

Izpilde 2013./2014. st.g.  

Studiju programmas 
popularizēšana un 
reflektantu piesaiste 

 

Studiju programmas 
reklamēšana Latvijā sadarbībā ar 
LiepU Sabiedrisko attiecību daļu 

2010./2011. – 
2015./2016.st. 
gadā 

Programmas 
direktore, SAD 
vadītāja 

Līdzdalība visos LiepU studiju programmu 
informatīvajos pasākumos (īpaši aktīva programmas 
studentu līdzdalība), tomēr 2013./2014. st. g. 
reflektantu skaits  ir samazinājies. 

 Studiju programmas studentu 
iesaistīšanās studentu zinātnes 
un radošuma nedēļas 
pasākumos, šo pasākumu 
popularizēšana 
vispārizglītojošās skolās 

2010./2011. – 
2015./2016.st. 
gadā 

Programmas 
direktore 

Visi programmas studenti iesaistījušies studentu 
zinātniskajā konferencē un HMZF fakultātes 
konferences organizēšanā; 3. kursa studenti konferencē 
uzstājušies ar referātiem;  izplatīta informācija par 
konferenci. 

Sadarbība ar Latvijas 
augstskolām 

Mācībspēku pētniecisko sakaru 
tālāka attīstīšana ar citām 
radniecīgām studiju 
programmām Latvijā 

2010./2011. – 
2015./2016.st. 
gadā 

Programmas 
direktore un 
profilējošo 
nozaru 
(valodniecība, 
literatūrzinātne) 
vadītāji 

Citu Latvijas augstskolu mācībspēku līdzdalība LiepU 
Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes 
organizētajās konferencēs „Vārds un tā pētīšanas 
aspekti”, „Aktuālas problēmas literatūras zinātnē”. 
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Studentu pētniecisko sakaru 
attīstīšana un paplašināšana ar 
citām radniecīgām studiju 
programmām Latvijā 

2010./2011. – 
2015./2016.st. 
gadā 

Programmas 
direktore, 
zinātnes 
prorektore 

2013./2014. st. g. studentu pētnieciskie sakari palikuši 
iepriekšējā līmenī. Citu humanitāro zinātņu studentu 
zinātnisko konferenču apmeklējums nav apmierinošs. 

Sadarbība ar ārvalstu 
augstskolām 

Studiju programmas 
reklamēšana ārvalstu 
augstskolās, kurās tiek apgūta 
baltu filoloģija, sadarbībā ar 
LiepU Ārējo sakaru daļu; studiju 
piedāvājums ERASMUS 
apmaiņas programmas 
studentiem 

2010./2011. – 
2015./2016.st. 
gadā 

Programmas 
direktore, 

Ārējo sakaru 
daļas vadītāja 

Aktualizēts iepriekšējā gadā izstrādātais studiju kursu 
piedāvājums ERASMUS studentiem. 
Saglabājies „Baltu filoloģijas un kultūras” studentu 
skaits, kuri studē ERASMUS programmā (3). Studentu 
mobilitāte: Kristīne Kniploka – Maincas Universitāte 
Vācijā; Rita Mizēna, Ieva Birzniece – Viļņas 
universitāte Lietuvā. 
Nepieciešams attīstīt docētāju mobilitāti.   
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Sadarbības tālāka attīstīšana ar 
Klaipēdas Universitāti, Šauļu 
Universitāti, Vītauta Dižā 
Universitāti u.c. 

2010./2011. – 
2015./2016.st. 
gadā 

Programmas 
direktore, 
atsevišķu kursu 
docētāji  

Iesaistīšanās Vītauta Dižā universitātes projektā 
Lituanistikos (baltistikos) centrų, lietuvių 
bendruomenių ir Lietuvos mokslo ir studijų 
institucijų bendradarbiavimo stiprinimas (2012–
2014),  koordinatore – Ieva Ozola.  
Rezultāti:  
1) docētāju stažēšanās Kauņā (Dz. Šulce, 
Z.Gūtmane); 
2) zinātniskas konferences apmeklējums (I. 
Genese-Plaude, D. Straupeniece);  
3) studentu piedalīšanās lietuviešu valodas 
apguves kursos; 
4) Kauņas V. Dižā universitātes docentes 
Aurēlijas Mīkolaitītes vieslekciju cikls 
programmas 2. kursa studentiem kursa „Baltijas 
literatūra” ietvaros; 
5) bibliotēkas fondu papildinājums ar baltistikas 
literatūru. 
 
Turpināta sadarbība ar Dr.philol. Lieni Lausku 
(Austrija), kura novadījusi nodarbības par latviešu 
trimdas literatūru Vācijā.  

Studiju programmas 
satura pilnveide, iekšējā 
kvalitātes mehānisma 
nodrošināšana 

Regulārs studiju programmas 
izvērtējums, balstoties uz 
studējošo aptauju rezultātiem  

2010./2011. – 
2015./2016.st. 
gadā 

Programmas 
direktore, LiepU 
KVS vadītāja 

HMZF kopsapulcē notikusi 2013./ 2014. g. studiju 
gada rezultātu, studentu un absolventu aptauju, kā arī 
uzņemšanas  izvērtēšana, turpmāk meklējami apzināto 
problēmu risinājumi (nelielais reflektantu skaits, 
nelielais praktiskas ievirzes kursu īpatsvars, maz 
akcentēta saikne ar darba tirgu).  
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Pētījumu rosināšana atsevišķās 
studiju jomās, jo īpaši, kultūras 
studiju jomā, kas ir vismazāk 
pētītā joma LiepU; pētījumu 
integrācija studiju procesā 

2010./2011. – 
2015./2016.st. 
gadā 

Programmas 
direktore, 
fakultātes 
prodekāne 

 

Starpdisciplināras ievirzes pētījumu loks paplašinājies 
un tiek integrēts studiju procesā, paplašinājies studentu 
starpdisciplināro pētniecisko darbu īpatsvars.  

 

Studentu un mācībspēku 
pētnieciskā darba sasaistes 
rosināšana, studentu 
iesaistīšanās KHI pētnieciskajā 
darbībā 

2010./2011. – 
2015./2016.st. 
gadā 

Programmas 
direktore, KHI 
direktors, 
atbilstošo kursu 
(praktikumu) 
docētāji  

Studentu pētniecisko darbu tēmas vairumā gadījumu ir 
sasaistītas ar mācībspēku pētnieciskajām interesēm; 
studenti piedalījušies folkloras un dialektoloģijas 
vasaras ekspedīcijā, studentu pētnieciskie materiāli  
papildina KHI fondus. 

 

Absolventu viedokļu apzināšana 
(anketēšana) par studiju 
programmas atbilstību darba 
tirgus prasībām 

2010./2011. – 
2015./2016.st. 
gadā 

LiepU KVS 
vadītāja, 
programmas 
direktore 

Programmas izvērtēšanā piedalās joprojām 
nepietiekams absolventu skaits.  

 

Sadarbības veidošana ar darba 
devējiem  

2010./2011. – 
2015./2016.st. 
gadā 

Programmas 
direktore 

Darba devēji aktīvi iesaistījušies atsevišķos HMZF un 
KHI zinātniskos vai populārzinātniskos pasākumos un 
semināros; iespēju robežās darba devēji iesaistās arī 
programmas satura nodrošināšanā (kā pieaicinātie 
docētāji). 

Sadarbību ar darba  devējiem nepieciešams paplašināt.  

 



14 

 

Akadēmiskās bakalaura studiju programmas „Eiropas valodu un 
kult ūras studijas” (kods 43 222) raksturojums 

 
PAPILDIN ĀJUMI PAR 2013./2014. STUDIJU GADU 

2014. gadā bakalaura programmā „Eiropas valodu un kultūras studijas” ir  veiktas 
būtiskas izmaiņas: 

1)  studiju programma tiek realizēta divos studiju ilgumos – 3 gadi (ar 
vācu/franču/krievu valodas priekšzināšanām, atbilstoši pašreizējās 
akreditētās programmas studiju ilgumam) un 4 gadi (bez 
vācu/franču/krievu/spāņu valodas priekšzināšanām, pievienojot vēl vienu 
studiju gadu, kurā tiks apgūti vācu/franču/krievu/spāņu valodas pamati); 

2)  programmā iekļauts vēl viens apgūstamās svešvalodas modulis – spāņu 
valodas un kultūras studiju modulis; 

3)  atbilstoši papildināti programmas uzņemšanas nosacījumi (sk. 6.punktu); 
4)  atbilstoši papildināta piešķiramā grāda iespēja (sk.2.punktu). 

Izmaiņas bija nepieciešamas sakarā ar to, ka vispārizglītojošajās skolās pamatā 
tiek apgūta angļu valoda un salīdzinoši maz (vai zemā līmenī) tiek apgūtas  
vācu/franču/ krievu valodas, līdz ar to reflektantiem ir salīdzinoši nelielas iespējas 
apgūt otru svešvalodu. Divi studiju ilgumi paplašina divu svešvalodu apguves iespējas 
un ļauj diferencēt reflektantu zināšanu līmeni, nodrošinot labākus studiju rezultātus. 
Spāņu valodas un kultūras studiju moduļa iekļaušana programmā „Eiropas valodu un 
kultūras studijas” rada iespēju paplašināt starptautisko attiecību telpā pieprasītu 
svešvalodu apguves klāstu. Uzņemšana šajā virzienā paredzēta pēc iespējamā 
pieprasījuma un finansiāla pamatojuma izpētes. 

 
2. Studiju programmas paredzētie studiju rezultāti (papildinājums izcelts). 

Studiju rezultātā tiek iegūts augstākās izglītības diploms – bakalaura diploms, 
akadēmiskais grāds – humanitāro zinātņu bakalaura grāds angļu un franču valodas un 
kultūras studijās vai humanitāro zinātņu bakalaura grāds angļu un krievu valodas un 
kultūras studijās, vai humanitāro zinātņu bakalaura grāds angļu un vācu valodas un 
kultūras studijās, vai humanitāro zinātņu bakalaura grāds angļu un spāņu valodas 
un kultūras studijās. 

Ierobežotās izvēles (B daļas) kursu apguves rezultātā studenti iegūst valodas 
lietojuma prasmes otrajā izvēlētajā Eiropas valodā (franču vai krievu, vai vācu, vai 
spāņu), tulkošanas pamatprasmes, iegūst zināšanas attiecīgajā literatūrā un kultūrā, kā 
arī nostiprina starpkultūru komunikācijā nepieciešamās komunikatīvās un sociālās 
prasmes.



15 

 

5.tabula 

 

Studiju kursa nosaukums 

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

  KRP 

Pilna laika klātienes studijas 

KRP 

Mācībspēka  
vārds, uzvārds; zinātniskais/ 

akadēmiskais grāds 

1.  2.  3. 4.  5. 

1. 2. I/E 3. 4. I/E 5. 6. I/E 7. 8. I/E 9. 10. I/E 

  78                               0 

  Vispārizglītojošie kursi                                   

                                        
  Praktiskā angļu valoda  I,II 8 4 4 I/E                           D. Deimante-Hartmane, Dr. paed. 
  Latviešu valodas praktikums: ortoepija un 

ortogrāfija 

2 2   E/ 
-  

                          Dz. Šulce Dr.philol. 

  Latviešu valodas praktikums: interpunkcija 2   2  -
/E 

                          L.Lauze, Dr.philol. 

  Latviešu valodas  kultūra 2   2  -
/E 

                          V.Laugale, Dr.philol. 

  Kopā 14                                   

  A1:Vispārizgl ītojošie kursi                                     

  Filozofija 2       2   E/ -                      M.Roggo, Dr.phil. 
  Ievads kultūras studijās I,II 4       2 2 I/E                     R.Šmite Dr.sc.soc. 
  Retorika 2                   2   E/ 

-  
        S.Okuņeva Mg.philol. 

  Pasaules literatūra un kultūra I,II 4       2 2 E/E                     Z.Gūtmane Dr.philol., B.Kalnačs 
Dr.philol. 

  Mūsdienu latviešu valoda:fonētika un 
leksikoloģija 

2       2   E/ -                      Dz. Šulce Dr.philol. V.Laugale 
Dr.philol. 

  Mūsdienu latviešu valoda:morfoloģija 2         2  -/E                     G.Smiltniece, Dr.philol. 
  Mūsdienu latviešu valoda:sintakse 2             2   E/ -                 L.Lauze Dr.philol. 

  Eiropas vēsturiskais un mūsdienu tēls 2                     2  -/I         Ā.Orlovskis, Mg.paed. 
  Zinātniskā pētniecība 2                     2  -/I         L.Zulmane Mg.philol.. 
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  Studiju darbs  2               2  -/I               E.Balčus, Mg. paed. 
  A2:Angļu valodas un kultūras studijas                                     
  Angļu valoda: leksikostilistika I,II 4         2  -/I 2   E/ -                G.Dreijers, Mg.philol. 
  Angļu valoda: praktiskā gramatika I,II,II,IV 15       2 4 E/E 4 5 E/E               R.Grāvelsiņa Mg.paed., D. Deimante-

Hartmane, Dr. paed. 
  Rakstveida un mutvārdu saziņa angļu 

val.I,II,II,IV 

10             2 2 I/E 4 2 I/E         R.Grāvelsiņa Mg.paed., D. Deimante-
Hartmane, Dr. paed. 

  Angļu valoda: praktiskā fonētika 2       2   I/ -                     I.Kalniņa Mg.philol. 
  Kultūras studijas:  Lielbritānija I,II 4             2 2 I/E               I.Kalniņa Mg.philol. 
  XX.gs. angļu literatūra oriģinālvalodā  2                   2   I/ -         G.Dreijers Mg.philol. 
  Tulkošanas metodika un prakse: angļu val. 2                   2   I/ -         G.Dreijers Mg.philol. 
  Ievads valodniecības studijās: angļu val.  1       1   

I/ - 
            

        D.Deimante-Hartmane, Dr. paed.  
                                        

  KOPĀ 78                               0 
  

 * I/E ailē(iezīmēta pelēkā krāsā) katrā šūnā ir iestrādātas 8 pārbaužu formas I/E., E/I., E/E., I/I,E/-.,I/-.,-/I., -/E.Pelēkā kolonna atspoguļo Studiju gada divus semestru pārbaudes formas. 

I/E                    

                    

 
  

Nr. Studiju kursa nosaukums Studiju gads un semestris 
KRP un pārbaudes formas (I, E) 

Mācībspēka 
 vārds, uzvārds; 

zinātniskais/ 
akadēmiskais grāds KRP Pilna laika klātienes studijas KRP 

1. 2. 3. 4. 5. 

1. 2. I/E 3. 4. I/E 5. 6. I/E 7. 8. I/E 9. 10. I/E 

  Ierobežotās izvēles kursi                                     

   B daļa 149                               0   

  Nozares profesionālās specializācijas kursi        
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  Franču valodas pamati         
  

                          

  Franču valodas pamati: fonētika 2 2   I/ - 
  

                        I.Veisbuka Mg.tulkošanā un 
terminoloģijā 

  Franču valodas pamati: gramatika I,II 8 4 4 I/E 
  

                        I.Veisbuka Mg.tulkošanā un 
terminoloģijā 

  Franču valodas pamati: ortogrāfija I,II 4 2 2 I/E 
  

                        I.Veisbuka Mg.tulkošanā un 
terminoloģijā 

  Franču valodas pamati: komunikācija I,II 6 4 2 I/E 
  

                        I.Veisbuka Mg.tulkošanā un 
terminoloģijā 

  Franču valodas pamati: teksta analīze I,II 6 2 4 I/E 
  

                        O.Beļajevs Dr.philol. 
  Krievu valodas pamati         

  
                          

  Krievu valodas pamati: fonētika 2 2   I/ - 
  

                        M.Novika, Dr.paed. 
  Krievu valodas pamati: gramatikaI,II 8 4 4 I/E 

  
                        L.Pavlovska, Dr.paed. 

  Krievu valodas pamati: ortogrāfija I,II 4 2 2 I/E 
  

                        V.Kaļiņina, Dr.paed. 

  Krievu valodas pamati: komunikācija I,II 6 4 2 I/E 
  

                        V.Kaļiņina, Dr.paed. 
  Krievu valodas pamati: teksta analīze, II 6 2 4 I/E 

  
                        V.Kaļiņina, Dr.paed. 

  Vācu valodas pamati         
  

                          

  Vācu  valodas pamati: fonētika 2 2   I/ - 
  

                        E.Balčus Mg.paed.. 
  Vācu  valodas pamati: gramatika I,II 8 4 4 I/E 

  
                        E.Balčus Mg.paed.,L.Gaile, 

Mg.Eiropas integrācija 
  Vācu valodas pamati: ortogrāfija I,II 4 2 2 I/E 

  
                        E.Balčus Mg.paed.,L.Gaile, 

Mg.Eiropas integrācija 
  Vācu valodas pamati: komunikācija I,II 6 4 2 I/E 

  
                        L.Gaile, Mg.Eiropas integrācija 

  Vācu valodas pamati: teksta analīze I,II 6 2 4 I/E 
  

                        M.Roggo, Dr.phil.,E.Balčus Mg.paed. 
  Spāņu valodas pamati         

  
                          

  Spāņu valodas pamati: fonētika 2 2   I/ - 
  

                        L.Gaile, Mg.Eiropas integrācija 
  Spāņu  valodas pamati: gramatika I,II 8 4 4 I/E 

  
                        I. Fukse, Mg. 

philol. 
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  Spāņu valodas pamati: ortogrāfija I,II 4 2 2 I/E 
  

                        L.Gaile, Mg.Eiropas integrācija, I. 
Fukse, Mg. 
philol. 

  Spāņu valodas pamati: komunikācija I,II 6 4 2 I/E 
  

                        L.Gaile, Mg.Eiropas integrācija 
  Spāņu valodas pamati: teksta analīze I,II 6 2 4 I/E 

  
                        L.Gaile, Mg.Eiropas integrācija 

  Kopā 26                                 
  

  B 1: Franču valodas un kultūras studijas                                     

  Franču valoda: praktiskā 
gramatikaI,II,III,IV 

16       4 4 E/E 4 4 E/E     E/ 
-  

        O.Beļajevs Dr.philol., I.Bliska 
Mg.paed. 

  Franču valoda: leksikostilistika I,II 4         2  -/E 2   E/ -                O.Beļajevs Dr.philol. 
  Franču valoda: praktiskā fonētika 2       2   I/ -                     I.Veisbuka Mg.tulkošanā un 

terminoloģijā 
  Rakstveida un mutvārdu saziņa franču 

val.I,II,III,IV 

10         2  -/I 2 2 I/E 4   E/ 
-  

        I.Bliska Mg.paed. 

  Kultūras studijas: Francija, Frankofonās 
valstis I,II 

4               2  -/I 2    -/I         O.Beļajevs Dr.philol. 

  XX.gs. franču literatūra oriģinālvalodā  2                   2   E/ 
-  

        I.Veisbuka Mg.tulkošanā un 
terminoloģijā 

  Tulkošanas prakse: franču val. 2                     2  -/I         I.Veisbuka Mg.tulkošanā un 
terminoloģijā 

  Ievads valodniecības studijās: franču val.  1       1   I/ -                     O.Beļajevs Dr.philol. 
  B2: Krievu valodas un kultūras studijas                                     
  Krievu valoda: praktiskā gramatika 

I,II,III,IV 

16       4 4 E/E 4 4 E/E     E/ 
-  

        M.Novika Dr.paed, L.Pavlovska 
Dr.paed. 

  Krievu valoda: leksikostilistika I,II 4         2  -/E 2   E/ -                V.Kaļiņina, Dr. paed.  
  Rakstveida un mutvārdu saziņa krievu 

val.I,II,III,IV 

10         2  -/I 2 2 I/E 4   E/ 
-  

        M.Novika Dr.paed., V.Kaļiņina, Dr. 
paed.  

  Krievu valoda: praktiskā fonētika 2       2                         L.Pavlovska Dr.paed. 
  Kultūras studijas: Krievija  I,II 4               2  -/I 2   E/ 

-  
        M.Novika Dr.paed. 
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  XX.gs. krievu literatūra orģinālvalodā 2                   2   E/ 
-  

        E.Ņikiforova Mg.paed. 

  Tulkošanas prakse: krievu val. 2                     2  -/I         L.Pavlovska Dr.paed. 
  Ievads valodniecības studijās: krievu val.  1       1   I/ -                     V.Kaļiņina, Dr. paed.  
  B3: Vācu valodas un kultūras studijas                                     
  Vācu valoda: praktiskā gramatika I,II,III,IV 16       4 4 E/E 4 4 E/E     E/ 

-  
        E.Balčus, Mg.paed., J.Kastiņš 

Dr.philol. 
  Vācu valoda: leksikostilistika  I,II 4         2  -/E 2   E/ -                L. Gaile, Mg. Eiropas integrācija 
  Rakstveida un mutvārdu saziņa vācu 

val.I,II,III,IV 

10         2  -/I 2 2 I/E 4   E/ 
-  

        L. Gaile, Mg. Eiropas integrācija, 
M.Roggo, Dr.phil. 

  Vācu valoda: praktiskā fonētika 2       2   I/ -                     E.Balčus Mg.paed. 
  Kultūras studijas: Vācija, Austrija, Šveice 

I,II 

4               2  -/I 2   E/ 
-  

        J.Kastiņš Dr.philol.,M.Roggo, Dr.phil. 

  XX.gs. vācu literatūra oriģinālvalodā  2                   2   E/ 
-  

        J.Kastiņš Dr.philol. 

  Tulkošanas prakse: vācu val. 2                     2  -/I         L. Gaile, Mg. Eiropas integrācija 
  Ievads valodniecības studijās: vācu val.  1       1   I/ -                     L. Gaile, Mg. Eiropas integrācija 
  B4: Spāņu valodas un kultūras studijas                                     
  Spaņu valoda: praktiskā gramatika 

I,II,III,IV 

16       4 4 E/E 4 4 E/E     E/ 
-  

        Indra Fukse, Mg. 
philol. 

  Spāņu valoda: leksikostilistika  I,II 4         2  -/E 2   E/ -                L. Gaile, Mg. Eiropas integrācija, 
vieslektors 

  Rakstveida un mutvārdu saziņa spāņu 
val.I,II,III,IV 

10         2  -/I 2 2 I/E 4   E/ 
-  

        L. Gaile, Mg. Eiropas integrācija,  I. 
Fukse, Mg. 
philol., vieslektors 

  Spāņu valoda: praktiskā fonētika 2       2   I/ -                     L. Gaile, Mg. Eiropas integrācija, 
vieslektors 

  Kultūras studijas: Spānija, Latīņamerika I,II 4               2  -/I 2   E/ 
-  

        L. Gaile, Mg. Eiropas integrācija,  
vieslektors 

  XX.gs. spāņu literatūra oriģinālvalodā  2                   2   E/ 
-  

        L. Gaile, Mg. Eiropas integrācija, 
vieslektors 
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  Tulkošanas prakse: spāņu val. 2                     2  -/I         L. Gaile, Mg. Eiropas integrācija, 
vieslektors 

  Ievads valodniecības studijās: spāņu val.  1 
      

1   I/ -             
        L. Gaile, Mg. Eiropas integrācija, 

vieslektors 
  KOPĀ 67                               0   

                                      
  

  
Nr. Studiju kursa nosaukums Studiju gads un semestris 

KRP un pārbaudes formas (I, E) 
Mācībspēka 

 vārds, uzvārds; 
zinātniskais/ 

akadēmiskais grāds KRP Pilna laika klātienes studijas KRP 

0. 1. 2. 3. 4. 

1. 2. I/E 3. 4. I/E 5. 6. I/E 7. 8. I/E 9. 10. I/E 

  B daļa 0                               0   

                                        

          I/E                             

                                        

                                        

  Prakse 0                               0   

                                        

                                        

  Gala/valsts pārbaudījumi 12                               0   

  Bakalaura darbs 10                     #  -
/E 

        E.Balčus, Mg.paed. 

  Bakalaura eksāmens 2                     2  -
/E 

        E.Balčus,Mg.paed. 

                                        
  Br īvās izvēles kursi C daļa 3                               0   
  ES dokumentu valoda vai 3. svešval. pēc 

izvēles  

2                   2             I.Stadgale, Mg.paed. vai … 
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  Frankofonija 1               1  -/I               I.Bliska Mg.paed. vai  
   vai Komunikācijas veidi svešvalodā, vai 3. 

svešval. pēc izvēles (no kursu uzvēles 
kataloga) 

1               1  -/I               M.Novika Dr.paed. vai cits doc. 
(izvēle) 

                                        

  KOPĀ 15                               0   

  KOPĀ 160                               0   
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4.Studiju kursu un studiju moduļu apraksti.  
4 gadīgās studiju programmas studiju kursu apraksti pieejami: LiepU Studiju daļā 

un  HMZF.  

6. Prasības, uzsākot studiju programmu. Sk.6.tabulu. 

6.tabula 

Studiju programma 
Iegūstamais 
grāds un/vai 
kvalifik ācija  

Uzņemšanas prasības 
personām, kuras vidējo 
izglītību ieguvušas no 

2004. gada 

Uzņemšanas prasības 
personām, kuras vidējo 

izglītību ieguvušas 
pirms 2004. gada, 

personām ar īpašām 
vajadzībām, ārvalsts 

personām 

Priekšrocības 
 

Eiropas valodu un 
kultūras studijas* 
(43222) 

Pilna laika - 3 gadi (ar 
priekšzināšanām 
vācu/franču/krievu/spāņu 
valodā) 

 

 

 

humanitāro 
zinātņu bakalaura 
grāds 
-angļu un vācu 
valodu un 
kultūras studijās 
- angļu un franču 
valodu un 
kultūras studijās 
- angļu un krievu 
valodu un 
kultūras studijās 
- angļu un spāņu 
valodu un 
kultūras studijas  

Obligātās prasības: 
CE latviešu valodā 
CE angļu valodā 
Papildus prasības: 
GA kulturoloģijā vai 
kultūras vēsturē 
Iestājpārbaudījums vācu 
vai franču, vai krievu, vai 
spāņu valodā (valodas 
līmenis A2) 
 
 

Studiju ilgums 3 gadi -
Obligātās prasības: 
GA vai CE latviešu 
valodā 
GA vai CE angļu valodā 
Papildus prasības: 
GA kultūras vēsturē 
Iestājpārbaudījums 
vācu vai franču, vai 
krievu, vai spāņu valodā 
(valodas līmenis A2) 
 
 
 

Latviešu valodas 
un literatūras, 
svešvalodu 
2012.,2013.,2014. 
gadu olimpiāžu 1.-
3. vietu ieguvēji. 
Latvijas valsts / 
reģiona skolēnu 
zinātnisko 
konferenču 
Latviešu 
valodniecības, 
Latviešu literatūras 
zinātnes un 
vēstures, 
Filozofijas, 
Vēstures un 
kultūrvēsturiskā 
mantojuma, 
Cittautu 
valodniecības un 
ārzemju literatūras 
zinātnes un 
vēstures sekciju 
2012.,2013.,2014. 
gadu 1.-3. pakāpes 
laureāti. 

Pilna laika – 4 gadi (bez 
priekšzināšanām 
vācu/franču/krievu/spāņu 
valodā) 

humanitāro 
zinātņu bakalaura 
grāds 
-angļu un vācu 
valodu un 
kultūras studijās 
- angļu un franču 
valodu un 
kultūras studijās 
- angļu un krievu 
valodu un 
kultūras studijās 
- angļu un spāņu 
valodu un 
kultūras studijas  

Obligātās prasības: 
CE latviešu valodā 
CE angļu valodā 
Papildus prasības: 
GA kulturoloģijā vai 
kultūras vēsturē 
 

Studiju ilgums 4 gadi -
Obligātās prasības: 
GA vai CE latviešu 
valodā 
GA vai CE angļu valodā 
Papildus prasības: 
GA kultūras vēsturē 
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12. Informācija par studējošajiem: 

12.1. studējošo skaits (pilna laika studijas). Sk.7. tabulu. 
7. tabula 

                         Imatrikulēti Eksmatrikulēti 

Nosaukums 2011. 2012. 2013. Kopā 2011. 2012. 2013. Kopā 

Eiropas 
valodu un 
kultūras 
studijas 

11 31 25 67 13 6 12 31 

Secinājumi:  Salīdzinājumā ar 2012./2013. studiju gadu, kad  bija vērojams 
salīdzinoši liels studentu skaita pieaugums, 2013./2014. studiju gadā ir nedaudz 
samazinājies imatrikulēto studentu skaits. 
 
12.3. absolventu (ja tādi ir) skaits 

2014. gadā studiju programmā bija 6 absolventi.  
 

13. Studējošo aptaujas un to analīze 
2014. gadā aptaujāti 33 programmas studenti (1. kurss – 12; 2.kurss – 15, 

3.kurss – 6) 
Studentu atbildes uz jautājumiem (izlases veidā): 

 
Cik lielā mērā Jūs kopumā apmierina izvēlētā studiju programma?  
Pilnīgi apmierina 3 
Daļēji apmierina 26 

Daļēji neapmierina 2 

Pilnīgi neapmierina 0 

Nav atbildes 2 
 

Cik lielā mērā Jūs piekrītat/nepiekrītat apgalvojumam par Jūsu studiju 
programmu: Šī ir iespēja bez īpašas piepūles iegūt izglītību? 
Pilnīgi piekrītu 4 
Daļēji piekrītu 18 

Daļēji nepiekrītu 8 

Pilnīgi nepiekrītu 3 

Nav atbildes 0 

Kādas ir studiju programmas stiprās puses?  

-Laba atmosfēra, ārpusstudiju aktivitātes 
-Zināšanu plašums, iespēja apgūt valodu kultūras  
kontekstā 
-Vieslektori 
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Kādas ir studiju programmas vājās puses?  

- Novecojušas metodes, trūkst daudzveidības 
- Nav prakses vai praktiskas ievirzes 
- Studentiem ir dažādi valodu līmeņi  
 

Kā varētu uzlabot studiju programmu?  

- Palielināt vieslektoru skaitu 
- Realizēt mūsdienīgas studiju metodes 
- Piedāvāt studijas atbilstošiem zināšanu līmeņiem 
- Ieviest praksi/ praktiskas ievirzes kursus  

Secinājumi salīdzinājumā ar iepriekšējo izvērt ēšanas periodu: 
2013./2014.st.g., izmatojot iepriekšējo aptauju rezultātus, ir veikti vairāki 

uzlabojumi programmas darbībā – ikgadējā plānā paredzēts kurss par zinātnisko darbu 
rakstīšanu, veikti uzlabojumi bakalaura darbu rakstīšanas procesa organizācijā, 
bakalaura eksāmena organizācijā un bakalaura darbu aizstāvēšanā un vērtēšanā, 
turpinās studijas MOODLE vidē (sākts kursu papildināšanas darbs). Ņemot vērā 
studentu viedokli par nepieciešamību novērst valodu zināšanu līmeņa atšķirības, 
programmā 2013./2014. st. g. ir izdarītas būtiskās izmaiņas – izveidots 4gadīgais 
studiju modelis studentiem bez otras svešvalodas (franču, vācu, krievu, spāņu) 
priekšzināšanām.  

2012./2013. studiju gadā studenti bija pilnībā apmierināti (1) un daļēji apmierināti 
(9) ar programmas izvēli, savukārt 2013./2014. studiju gadā līdz ar studentu skaita 
ievērojamu palielināšanos pilnīgi un daļēji apmierināto studentu skaits ir pieaudzis, 
bet atsevišķi studenti izsaka savu daļējo (2) neapmierinātību ar studiju programmu vai 
izvairās sniegt atbildi uz šo jautājumu (2). Studenti minējuši divus studiju kursus, 
kuru realizācijas veids turpmāk pārskatāms (Filozofija, Eiropas vēsturiskais un 
mūsdienu tēls). Studentu konstruktīvā kritika un ieteikumi izvērtēti, turpmāk 
nepieciešams novērst  neapmierinātības cēloņus.  

Ievērojams signāls par to, ka studiju programmas apguve studentiem šķiet pārāk 
viegla, ir 4 respondentu pilnīgi apstiprinošā un 18 respondentu daļēji apstiprinošā 
atbilde uz apgalvojumu, ka programma piedāvā iespēju bez piepūles iegūt izglītību. 
Secinājums: nepieciešams pārskatīt studiju saturu, izvirzot studentiem lielākas 
prasības un palielinot patstāvīgi veicamā darba apjomu.  

 Salīdzinājumā ar iepriekšējo studiju periodu pie programmas stiprajām pusēm 
uzsvērtas ārpusstudiju aktivitātes, kas ir šī gada programmas attīstības jauninājums 
(Frankofonijas dienām sagatavotā studentu teātra izrāde „Žilijas stāsts” franču valodā 
(idejas autore un režisore – lektore Inga Bliska) un līdzdalība Frankofonijas dienu 
pasākumos Rīgā, krievu valodas studentu līdzdalība krievu valodas olimpiādē 
Kaļiņingradā (asoc. prof. Valentīnas Kaļiņinas vadībā), mācību ekskursijas 
(organizatore – lektore, progr. direktore Elita Balčus) u.c. aktivitātes (sk. attīstības 
plāna izpildi). Studentu aptaujās izteiktā atzinība rosina domāt par ārpusstudiju 
aktivitāšu saglabāšanas un paplašināšanas nepieciešamību.  

Īpaši akcentētas programmas stiprās puses – atsevišķi iedvesmojoši pasniedzēji 
un vieslektori, daudzpusīgums, valodas un kultūras kompleksas apguves iespēja. 
2013./2014. studiju gadā īpaši izcelti programmas trūkumi – praktiskas ievirzes 
nepietiekamība un mūsdienīgu, inovatīvu studiju metožu trūkums, kas studentu 
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izpratnē saistīts arī ar akadēmiskā personāla novecošanos. Iespēju robežās turpmākajā 
periodā nepieciešams pastiprināt praktisko ievirzi un studiju metožu dažādošanu. 

 
14. Absolventu aptaujas un to analīze. 

2014. gadā aptaujā piedalījušies tikai divi programmas absolventi, līdz ar to ir 
problemātiski izdarīt kopējus un pamatotus secinājumus. Respondenti strādā ar 
studijām saistītā profesijā (skolotāji), tāpēc viņu izteiktais vērtējums pamatā ir 
pozitīvs. Abi respondenti  uzskata, ka viņu teorētiskās zināšanas un profesionālās 
sagatavotības līmenis ir labs. 1 no aptaujātajiem programmu ieteiktu citiem, 1 – 
neieteiktu. Arī absolventi norāda uz akadēmiskā personāla „atjaunināšanas” 
nepieciešamību, kas cieši sasaucas ar studentu ieteikumiem programmas uzlabošanai.  
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Bakalaura studiju programmas  
„Eiropas valodu un kultūru studijas” 

attīstības plāns 2011. /2012. – 2016. /2017. studiju gadam 
8.tabula 

Risināmie jautājumi Veicamie uzdevumi Izpildes laiks Atbildīgais par 
izpildi 

Izpilde 2013./2014. st. g. 

 

Studiju programmas 
satura pilnveide, 
iekšējā kvalitātes 
mehānisma 
nodrošināšana 

Mācībspēku zinātniskās 
kvalifikācijas paaugstināšana 

2011./2012. – 
2016./2017.st. 
gadā 

Humanitāro un 
mākslas zinātņu 
fakultātes dekāne 

Programmā strādājošu doktoru skaits –
programmā turpina strādāt lektors no Šveices – 
Dr.phil. Matiass Roggo (sk. tipveida plānu); 
2014. gada maijā programmas docētājs Guntars 
Dreijers ieguva filoloģijas doktora zinātnisko 
grādu;  2014. gada vasarā lektore Inga Bliska 
iesniedza aizstāvēšanai promocijas darbu. 

 Pētījumu rosināšana 
salīdzināmās un sastatāmās 
valodniecības, lietišķās 
valodniecības, 
starpdisciplinārajā kultūras 
studiju jomā; pētījumu 
integrācija studiju procesā 

2011./2012. – 
2016./2017.st. 
gadā 

Humanitāro un 
mākslas zinātņu 
fakultātes dekāne, 
fakultātes zinātņu 
nozaru/apakšnozar
u vadītāji 

Studiju programmā strādājošie mācībspēki – 
doktoranti (Inga Bliska, Inese Veisbuka, Linda 
Gaile, Guntars Dreijers) 2013./2014. st. g. ir 
turpinājuši pētījumus lietišķās valodniecības 
apakšnozarē, tomēr kopumā programmas 
akadēmiskā personāla pētnieciskā aktivitāte 
varētu būt lielāka. 
Pētnieciskais darbs pakāpeniski tiek integrēts 
studiju procesā, pagaidām tas ir nepietiekami. 
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Studentu un mācībspēku 
pētnieciskā darba sasaistes 
rosināšana, studentu 
iesaistīšanās pētnieciskajā 
darbībā 

2011./2012. – 
2016./2017.st. 
gadā 

Programmas 
direktore, virzienu 
vadītāji, studiju un 
bakalauru darbu 
vadītāji 
 

Visi 3. kursa studenti ar referātiem piedalījušies 
HMZF studentu zinātniskajā konferencē LiepU 
Zinātnes un radošuma nedēļas ietvaros.  
Nepieciešams attīstīt ciešāku docētāju un 
studentu pētnieciskās darbības sasaisti. 
 

 
Studējošo patstāvīgā darba 
organizēšanas un uzskaites 
pilnveide 

2011./2012. – 
2012./2013.st. 
gads 

Programmas 
direktore 

Turpmākajā periodā nepieciešams pārskatīt 
(palielināt) studentu patstāvīgā darba apjomu.  

 

Regulārs studiju programmas 
izvērtējums, balstoties uz 
studējošo aptauju rezultātiem  

2011./2012. – 
2016./2017.st. 
gadā  

Programmas 
direktore, virzienu 
vadītāji, LiepU KVS 
vadītāja 

2013./2014.st.g. ir veikta gan centralizētā studentu 
aptauja, gan arī studiju programmas direktores 
ierosinātais studiju programmas izvērtējums, 
turpmāk nepieciešams studentu redzējuma kritisks 
izvērtējums un iespēju robežās veicami uzlabojumi 
programmas darbībā.  

 

Absolventu viedokļu apzināšana 
(anketēšana) par studiju 
programmas atbilstību darba 
tirgus prasībām 

2011./2012. – 
2016./2017.st. 
gadā  

Programmas 
direktore, LiepU 
KVS vadītāja 

2013./2014. st. g. veikta un analizēta absolventu 
aptauja. Absolventu līdzdalība aptaujā nav 
pietiekama. 
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Sadarbības veidošana ar darba 
devējiem  

2011./2012. – 
2016./2017.st. 
gadā  

Programmas 
direktore, LiepU 
KVS vadītāja 

Studenti piedalījušies zinātniski praktiskajā 
konferencē Meeting the needs of language 
learners. Express Day in Liepaja, 
starptautiskajā zinātniskajā konferencē Valodu 
apguve: problēmas un perspektīva, kuras 
veltītas svešvalodu mācīšanas jautājumiem. 
 
Studenti piedalījušies svešvalodu dienas 
organizēšanā Grobiņas ģimnāzijā. 
Mācību ekskursijā Rīgā studenti iepazinušies ar 
dažādu kultūras iestāžu darbu un potenciālajām 
nodarbinātības iespējām (Eiropas māja, 
Gētes institūts, Francijas kultūras institūts, British 
Council, Grebenščiova vecticībnieku nams). 

Sadarbība ar ārvalstu 
augstskolām 

Studiju programmas 
reklamēšana ārvalstu 
augstskolās sadarbībā ar LiepU 
Ārējo sakaru daļu; studiju 
piedāvājums ERASMUS 
apmaiņas programmas 
studentiem 

2011./2012. – 
2016./2017.st. 
gadā  

Programmas 
direktore, 
Ārējo sakaru daļas 
vadītāja 

Pārskatīts studiju kursu piedāvājums ERASMUS 
studentiem.  
Būtiski palielinājusies studentu mobilitāte 
(2012./2013.st.g. – 2 studenti, 2013./2014. st.g. – 5 
studenti):  
Māra Žeigure – Stokholmas universitāte; 
Ieva Vītola un Agnese Pakule – Matej Bel 
universitāte Banskā Bistricā, Slovākijā;  
Kristers Rožlejs un Agnese Stokova – Viļņas 
universitātē, Lietuvā  
Būtiski palielinājies arī viesstudentu skaits 
programmā (2012./2013. st.g. – 1 students, 
2013./2014. st.g. – 5 studenti) 



29 

 

 

Ārvalstu vieslektoru piesaiste 
angļu, franču, krievu, vācu 
valodu un kultūras studijās 

2011./2012. – 
2016./2017.st. 
gadā 

Humanitāro un 
mākslas zinātņu 
fakultātes dekāne, 
programmas 
direktore, virzienu 
vadītāji 

Ārzemju lektors vācu valodā (M. Roggo), kursa 
„Filozofija” apguve angļu valodā (M.Roggo). 
Fulbraita stipendiātes Lauras Valdmanis (Amerika) 
darbība dažādos programmas angļu valodas kursos 
(visu studiju gadu). 
Vieslektores, Dr. philol. Lienes Lauskas (Austrija) 
lekcijas un semināri vācu trimdas literatūrā (vācu 
valodā) programmas virziena „Angļu un vācu 
valodas un kultūras studijas” studentiem.  
Regulāra studentu dalība  Ģermānistu dienās 
Ventspilī un Vācbaltu seminārā Liepājā, 
ārvalstu vieslektoru uzstāšanās ar lekcijām. 
ASV vēstniecības Latvijā Kultūras atašeja Daniela 
Koršaka lasīja lekciju par Endiju Vorholu kā Pop-
Art virziena pārstāvi 

 

Ārējo sakaru tālāka attīstīšana  2011./2012. – 
2016./2017.st. 
gadā  

Programmas 
direktore, atsevišķu 
kursu docētāji  

Turpināta sadarbība ar Lielbritānijas izdevniecībām 
(zinātniski praktiskas konferences organizēšana).  
Uzsākta sadarbība ar Vācijas  izdevniecību Hueber 
(zinātniski praktiskas konferences organizēšana un 
semināri pasniedzējiem un studentiem). 
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Akadēmiskās maģistra studiju programmas  
„Latviešu filolo ģija” (kods 45 223) raksturojums  

 
PAPILDIN ĀJUMI PAR 2013./2014. STUDIJU GADU 

1. Studiju programmas īstenošanas mērķi un uzdevumi. 
Mērķi (papildinājums izcelts): 

- nodrošināt kvalitatīvas akadēmiskās tālākizglītības iespējas pēc bakalaura 
līmeņa studijām filoloģijā, kā arī pēc akadēmiskajām un profesionālajām 
augstākās izglītības pamatstudijām citās humanitārajās, sociālajās vai izglītības 
zinātnēs; 
- sagatavot konkurētspējīgus maģistra līmeņa filoloģijas speciālistus tālākām 
doktorantūras studijām, patstāvīgam pētnieciskam darbam Latvijas vai citu 
Eiropas Savienības valstu izglītības iestādēs un zinātniski pētnieciskajās 
institūcijās;  
- nodrošināt programmas absolventus ar pilnvērtīgu zināšanu bāzi un 
pētnieciskām kompetencēm ar filoloģijas nozari saistītā profesionālajā darbā.  
 

2. Studiju programmas paredzētie studiju rezultāti. 

Programmas prasības studiju virzienā „Latviešu literatūra” ir (papildinājums izcelts): 
- iegūt padziļinātas teorētiskās zināšanas filoloģijā; 
- apgūt izvēlētā studiju virziena – latviešu literatūra – teorētiskos kursus, veikt 

teorētisko atziņu aprobāciju literatūrzinātnes nozares un latviešu literatūras 
vēstures un salīdzināmās literatūrzinātnes apakšnozaru aktuālo problēmu 
aspektā; 

- attīstīt patstāvīgā zinātniski pētnieciskā darba kompetences izvēlētajā 
zinātniskās pētniecības jomā, pētnieciskās idejas aprobēt zinātniskā 
publikācijā vai referātā;izstrādāt un aizstāvēt maģistra darbu latviešu 
literatūras vēsturē vai salīdzināmajā literatūrzinātnē. 
 

7. Studiju programmas praktiskā īstenošana. 

LiepU tiek organizēta gadskārtēja Zinātnes un radošuma nedēļa, kurā 
studentiem ir iespējams iegūt praktisku pieredzi sava pētnieciskā darba prezentēšanā 
un papildināt zināšanas, vērtējot studiju biedru izstrādātos pētījumus. Līdzdalība ar 
ziņojumu studentu zinātniskajā konferencē vai citā zinātniskā konferencē ir viens no 
maģistra darba izstrādes un aizstāvēšanas priekšnoteikumiem. 
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12. Informācija par studējošajiem: 

12.1. studējošo skaits (pilna laika studijas). Sk.9. tabulu. 
9. tabula 

 
Imatrikulēti Eksmatrikulēti 

Nosaukums 2011. 2012. 2013. Kopā 2011. 2012. 2013. Kopā 

Latviešu 
filoloģija 

9 8 4 21 0 3 5 8 

 

Secinājums: 2013. studiju gadā būtiski samazinājies imatrikulēto studentu skaits.  

12.3. absolventu (ja tādi ir) skaits 
2014. gadā studiju programmā bija 5 absolventi.  
 

13. Studējošo aptaujas un to analīze 
2014. gadā aptaujāti 7 programmas studenti (2 – 1.kursa studenti, 5 – 2.kursa 

studenti). 
Studentu atbildes uz jautājumiem (izlases veidā): 

 
Cik lielā mērā Jūs kopumā apmierina izvēlētā studiju programma?  
Pilnīgi apmierina 3 
Daļēji apmierina 4 

Daļēji neapmierina 0 

Pilnīgi neapmierina 0 

Nav atbildes 0 

 
Cik lielā mērā Jūs piekrītat/nepiekrītat apgalvojumam par Jūsu studiju 
programmu: Šī ir iespēja bez īpašas piepūles iegūt izglītību? 
Pilnīgi piekrītu 0 
Daļēji piekrītu 1 

Daļēji nepiekrītu 1 

Pilnīgi nepiekrītu 5 

Nav atbildes 0 

Kādas ir studiju programmas stiprās puses?  

- Daudzpusīgi, interesanti, spēcīgi pasniedzēji 
- Daudzpusīgi kursi 
- Literatūras kursu dziļums un pamatīgums  

Kādas ir studiju programmas vājās puses?  
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- Studiju kursu pārklāšanās ar bakalaura programmas kursiem (3x)  
 
Kā varētu uzlabot studiju programmu?  

-   Izvairīties no atkārtošanās, nedublēt bakalaura programmu 
-   Iestrādāt starpdisciplināro aspektu 
-   Iekļaut vieslektorus, starpdisciplināras ievirzes kursus  
 
Secinājumi salīdzinājumā ar iepriekšējo izvērt ēšanas periodu: 

Studentu apmierinātība ar studiju programmu kopumā saglabājusies. Nemainīga 
palikusi studentu apmierinātība ar docētāju darbu – profesionalitāti un iedziļināšanos, 
tomēr tiek akcentēta neapmierinātība par atsevišķu kursu docēšanu.  Studiju slodze 
uzskatāma par pietiekamu, jo 5 no respondentiem neuzskata, ka studiju programma 
piedāvā iespēju bez piepūles iegūt izglītību.  

2013./2014. studiju gadā vairakkārt izcelts viens programmas trūkums – 
bakalaura un maģistra programmu dublēšanās. Ņemot vērā maģistra studiju 
programmā „Latviešu filoloģija” nelielo studējošo skaitu pēdējos gados, turpmākajā 
darbības periodā nepieciešams apsvērt būtisku izmaiņu iespējas un lietderību 
programmas saturā vai izvērtēt vairāku radniecīgu LiepU maģistra studiju programmu 
apvienošanu vienā programmā ar vairākiem studiju virzieniem. 

14. Absolventu aptaujas un to analīze. 
Absolventu aptaujā par 2013./2014. studiju gadu ir piedalījušies 4 maģistra 

studiju programmas „Latviešu filoloģija” absolventi, visi studējuši par valsts budžeta 
līdzekļiem. 2 no absolventiem ir strādājoši, 2 – aptaujas laikā nestrādāja, viena no tām 
– bērna kopšanas atvaļinājuma dēļ. Atbildes uz jautājumiem lielākoties ir pozitīvas, 
tomēr viens vērtējums ir kritiskāks. 

Programmā iegūtās teorētiskās zināšanas par pietiekamām atzinis 1, par daļēji 
pietiekamām – 3. Iegūtās praktiskās iemaņas visi respondenti atzinuši par daļēji 
pietiekamām. Kopumā profesionālās sagatavotības līmeni 3 absolventi atzinuši par 
labu, bet 1 – par neapmierinošu. 3 no 4 absolventiem programmu ieteiktu arī citiem 
studētgribētājiem, savukārt 1 ieteiktu izvēlēties citu programmu. 

Aptaujas rezultāti rosina domāt par programmas kvalitātes nostiprināšanu, īpaši 
– par praktisko iemaņu ieguves efektīvāku nodrošināšanu. Absolventu konkrētie 
ieteikumi, piemēram, par svešvalodu studiju kursiem un prakses nepieciešamību, ir 
analizējami, tomēr tuvākajā laikā diez vai realizējami. 
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Maģistra studiju programmas „Latviešu filoloģija” att īstības plāns 2011. – 2016. gadam             10.tabula 

Pašnovērt ējuma 
ziņojuma 
krit ēriji 

Konstatētās 
problēmas, 
nepilnības 

Priekšlikumi, 
uzdevumi 

Izpildes termiņš Atbild īgais Rezultāts Izpilde 
2013./2014. st. g. 

1. Programmas 
organizācija 

 

Nav brīvās izvēles 
(C) daļas studiju 
kursu 
 

Dot iespēju dažus 
studiju kursus 
izvēlēties no brīvās 
izvēles studijas 
kursu saraksta 
 

Kad būs 
nokomplektētas 
skaitliski lielākas 
studējošo grupas 
 

Programmas 
direktors, virziena 
vadītāja 

Ieviesta brīvās 
izvēles studiju 
kursu daļa 
 

Uzdevums nav 
īstenots studējošo 
mazā skaita dēļ 

Nodarbību 
plānošanas 
problēmas 
 

Plānot un saskaņot 
abu studiju virzienu 
kopīgo studiju kursu 
norisi, kā arī studiju 
kursu kopīgu 
realizāciju ar 
programmas 
„Rakstniecības 
studijas” 
maģistrantiem 
 

Visu turpmāko 
izvērtēšanas 
periodu.                              
                           

Programmas 
direktors, virziena 
vadītāja, 
LiepU plānotāja 
 

Starp studiju 
virzieniem un 
programmām 
saskaņots 
nodarbību saraksts 
 

Nodarbību 
plānošana un 
saskaņošana starp 
studiju virzieniem 
un minētajām 
programmām 
īstenota iespēju 
robežās, cik to 
atļauj virzienu un 
programmu 
atšķirīgā specifika 

2. Vērt ēšanas 
sistēma 

 

Maģistrantu 
zināšanu 
novērtējumos maz 
iesaistīti augsti 
kvalificēti 
speciālisti no 
citām augstskolām 
un pētnieciskām 

Citu augstskolu un 
pētniecisko iestāžu 
augsti kvalificētu 
speciālistu 
iesaistīšana 
maģistrantu 
darbības un studiju 
kvalitātes 

Atbilstoši 
finansiālajām 
iespējām 
 

Programmas 
direktors 

Objektīvs 
maģistrantu darba 
kvalitātes 
novērtējums 
 

Esošo finansiālo 
līdzekļu ietvaros 
piesaistīti 
vieslektori un 
speciālisti no 
citām 
augstskolām 
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iestādēm 
 

izvērtēšanā  

 
3. Studējošie 

 

Neliels studējošo 
skaits 
 

Nodrošināt 
vispusīgas 
informācijas 
pieejamību par 
programmas saturu, 
realizāciju un 
perspektīvām 
 

Regulāri 
 
 

Programmas 
direktors 

Reflektantu un 
sabiedrības labāka 
informētība un 
interese par 
programmu, 
lielāks studējošo 
skaits 
 

Informācijas 
pieejamība par 
programmu ir 
nodrošināta, 
notikušas arī 
kolektīvas un 
individuālas 
sarunas ar 
potenciālajiem 
reflektantiem, 
tomēr reflektantu 
skaits ir 
samazinājies 

Viduvēja 
studējošo un jauno 
maģistru 
pētnieciskā 
aktivitāte 
 

Popularizēt 
programmas 
akadēmiskā 
personāla un 
studējošo 
panākumus 
 

Visā turpmākajā 
atskaites periodā 
 

Programmas 
direktors, virziena 
vadītāja 

Studējošo un 
jauno maģistru 
augstāka 
pētnieciskā 
aktivitāte 
 

Programmā 
studējošie 
iesaistīti LiepU 
Zinātnes un 
radošuma nedēļu 
pasākumos, daļa 
maģistrantu 
piedalījušies 
folkloras un 
dialektoloģijas 
vasaras 
ekspedīcijā Bārtā. 
Maģistranti bijuši 
iesaistīti 

Aktīvāk iesaistīt 
studējošos un 
absolventus 
pētniecisko projektu 
darbā 
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starptautiskās 
zinātniskās 
konferences 
„Aktuālas 
problēmas 
literatūras 
zinātnē”, Nr.20 
organizēšanā un 
norisē. 
2 maģistranti 
iesaistīti Valsts 
pētījumu 
programmas 
Nacionālā 
identitāte” LiepU 
projekta 
realizācijā 

Minimāla 
maģistrantu 
apmaiņa 
starptautisko 
apmaiņas 
programmu 
ietvaros 

Aktualizēt 
informāciju par 
dažādām apmaiņas 
programmām un 
studiju iespējām 
ārzemēs 
 

Visā turpmākajā 
atskaites periodā 
 

Programmas 
direktors un ārējo 
sakaru daļas 
vadītājs 

Lielāka 
maģistrantu 
mobilitāte 
 

Maģistrantu 
mobilitāte 
uzlabojusies, 
ERASMUS 
ietvaros 
Stokholmas 
Universitātē 
studēja 2 
maģistrantes 
(Lelde Birgersone 
un Marta 
Ratkeviča), viena 
maģistrante 
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turpina studijas 
Stokholmas 
Universitātē 

4. Akadēmiskais 
personāls 

 

Mācībspēku 
kvalifikācijas 
pilnveides 
problēma 
 

Nepieciešamība 
turpināt mācībspēku 
zinātniskās 
kvalifikācijas 
pilnveidi: 
• izstrādāt 

promocijas 
darbus; 

• vieslekcijas 
ārzemju 
augstskolās un 
pētnieciskos 
centros; 

• zinātniskās 
konferences 
Latvijā un 
ārzemēs; 

• līdzdalība 
projektos un 
pētnieciskās 
programmās 
(„Nacionālā 
identitāte” u. c.); 

• publikācijas 
nozīmīgos 
zinātniskos 

Pastāvīgi, 
atbilstoši 
individuālajiem 
un 
struktūrvienību 
plāniem 
 

LiepU zinātnes 
prorektors, 
fakultātes dekāns, 
zinātņu nozaru 
vadītāji, 
programmas 
direktors  
 

Pilnveidota 
zinātniskā un 
profesionālā 
kvalifikācija. 
 
 

- Mācībspēku 
kvalifikācija 
pilnveidota 
visumā atbilstoši 
individuālajiem 
plāniem, 
lielākoties ar 
zinātnisko 
konferenču, 
semināru un 
projektu darbu 
starpniecību; 
promocijas darbu 
izstrāde nav 
sekmējusies 

- 2013. gadā 
HMZF docente, 
Dr.philol. Anda 
Kuduma saņēma 
Liepājas Domes 
Gada balvu 
zinātnē par 
ieguldījumu 
studējošo 
apmācībā un 
aktīvu pētniecisko 
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izdevumos  
   Latvijā, Baltijā 

un citur. 

darbību. 

5. Materiālā bāze 
un metodiskie 

resursi 
 

Nepietiekami 
aktīva studiju 
līdzekļu un 
materiālu izstrāde 
 

Realizēt studijām 
nepieciešamo 
studiju līdzekļu 
aktīvāku izstrādi 
 

Regulāri un visos 
svarīgākajos 
studiju kursos 
 

Visi studiju kursu 
docētāji 
 
 

Programmai 
lietderīgu studiju 
līdzekļu un 
materiālu 
paplašināts klāsts 
 

Studējošo rīcībā 
nonākuši jauni 
programmas 
mācībspēku 
pētnieciskie 
materiāli, arī KHI 
pētnieku (B. 
Laumane, E. 
Tišheizere u.c.) 
darbi 
valodniecībā, 
literatūrzinātnē, 
teātra vēsturē 

Literatūras fondu 
paplašināšanas 
problēma 
 

Zinātniskās 
literatūras un 
daiļliteratūras fondu 
regulāra 
papildināšana 
LiepU bibliotēkā un 
nozares lasītavā 
 

Regulāri 
finansiālo iespēju 
robežās 
 

Studiju 
programmas 
direktors 
 

Bagāts izmantoja-
mās literatūras 
klāsts 
 

Studijām noderīgu 
grāmatu fonds 
ievērojami 
paplašinājies; 
grūtības var 
sagādāt latviešu 
jaunākās 
daiļliteratūras 
pieejamība LiepU 
fondos 
nepietiekamo 
finansiālo resursu 
dēļ 
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Nozares lasītavas 
telpu un 
bibliotekāres 
slodzes problēma 
 

Turpināt veidot 
filoloģijas profila 
lasītavu Kūrmājas 
prospektā 13 
filoloģijas 
programmu 
studentu, t. sk. 
maģistrantu 
vajadzībām 
 

2010./ 2011. 
st. g. un visu 
turpmāko 
periodu 
 

Studiju 
programmas 
direktors 
 

Humanitāro 
zinātņu lasītavas 
pakāpeniska 
izveide, materiālu 
paplašināšana un 
pieejamības 
nodrošināšana 

-KHI plaukti ir 
gandrīz maksimāli 
piepildīti 
-Fondu 
izmantošana ir 
nepietiekami 
aktīva 
-Bibliotekāres 
pienākumus veic 
KHI sekretāre kā 
papildus 
pienākumu bez 
samaksas 



 

39 

 

 

Akadēmiskās maģistra studiju programmas „Rakstniecības studijas” 
(kods 45 222) raksturojums 

PAPILDIN ĀJUMI PAR 2013./2014. STUDIJU GADA PAVASARA SEMESTRI 

Studiju programmas  izvērtēšana notika 2014. gada 21. janvārī.  

12. Informācija par studējošajiem: 

12.1. studējošo skaits (pilna laika studijas). Sk.10.tabulu. 
10.tabula 

                         Imatrikulēti Eksmatrikulēti 

Nosaukums 2010. 2011. 2012. 2013. Kopā 2010. 2011. 2012. 2013. Kopā 

Rakstniecības 
studijas 

7 7 14 7 35 2 1 2 2 7 

Secinājums: Salīdzinājumā ar 2012./2013. studiju gadu ir samazinājies imatrikulēto 
studentu skaits, bet tas saglabājies sākotnējā līmenī.  

 
12.3. absolventu (ja tādi ir) skaits. 

2014. gadā studiju programmā bija 5 absolventi.  
 

13. Studējošo aptaujas un to analīze. 
2014. gadā aptaujāti 7 programmas studenti (1. kurss – 5; 2.kurss – 2) 
Studentu atbildes uz jautājumiem (izlases veidā): 

 
Cik lielā mērā Jūs kopumā apmierina izvēlētā studiju programma?  
Pilnīgi apmierina 4 
Daļēji apmierina 3 

Daļēji neapmierina 0 

Pilnīgi neapmierina 0 

Nav atbildes 0 

 
Cik lielā mērā Jūs piekrītat/nepiekrītat apgalvojumam par Jūsu studiju 
programmu: Šī ir iespēja bez īpašas piepūles iegūt izglītību? 
Pilnīgi piekrītu 0 
Daļēji piekrītu 0 

Daļēji nepiekrītu 4 

Pilnīgi nepiekrītu 2 

Nav atbildes 1 
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Kādas ir studiju programmas stiprās puses?  

- Unikalitāte Latvijā, radošā un pētnieciskā aspekta kopsavija 
- Radošie kursi, dziļas literatūras studijas un kvalitatīvi semināri 
- Pretimnākoša attieksme  
 
Kādas ir studiju programmas vājās puses?  

- Programmas mārketings, kas ļautu palielināt studentu skaitu 
- Atsevišķi lieki kursi  
 
Kā varētu uzlabot studiju programmu?  

-Turpināt piesaistīt radošo kursu docētājus un praktiķus, palielināt radošo darbu daudzumu 
- Kritiski izvērtēt atsevišķu kursu lietderību  
 
Secinājumi salīdzinājumā ar iepriekšējo izvērt ēšanas periodu: 

Studentu apmierinātība ar studiju programmu ir saglabājusies, bet studenti kļuvuši 
nedaudz kritiskāki. Ja iepriekš visā studiju programmas pastāvēšanas laikā ar programmu 
daļēji apmierināti ir bijuši 2 no visiem 9 respondentiem (pārējie ir bijuši pilnībā 
apmierināti), tad 2013./2014. studiju gadā daļēji apmierināti ir 3 studenti. Pamatā tiek 
atzīmētas tās pašas stiprās puses, kas iepriekš – unikalitāte, radošo un akadēmisko prasmju  
kopsavija, docētāju darbs. Studenti neuzskata, ka programma piedāvā bez piepūles apgūt 
izglītību, kas liecina par pietiekami lielu studiju slodzi.  

Atsevišķos ieteikumos izskan aicinājums samazināt patstāvīgo darbu apjomu un 
palielināt nodarbībās darāmo darbu apjomu. Respondenti pamatā noraida apgalvojumu, ka 
studiju programmā iespējams bez piepūles iegūt izglītību.  

Arī 2013./2014. studiju gadā studentu aicina izvērtēt atsevišķu kursu vai tā apjoma 
lietderību, līdz ar to turpmāk samazināms kredītpunktu skaits rediģēšanas kursam 
(ieteikums atkārtojas jau 3 gadus) un jāpalielina radošo kursu apjoms, kā arī jānodrošina 
izvēles iespējas B daļā (tulkošanas moduļa kursu izvēle).  

Tāpat kā iepriekšējos gados studenti iesaka piesaistīt vairāk vieslektoru, taču to 
daudzums programmā jau ir pietiekams.  

 
14. Absolventu aptaujas un to analīze. 

2014. gadā aptaujā piedalījušies trīs programmas absolventi, 2 no tiem strādā ar 
programmu saistītā profesijā, 1 pašlaik ir bez darba. Visi 3 absolventi uzskata, ka viņu 
profesionālās sagatavotības līmenis ir labs, visi 3 ieteiktu programmu citiem studentiem. 
Absolventu ieteikumi – turpināt iesākto darbu.  
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Maģistra studiju programmas attīstības plāns 

Maģistra studiju programma „Rakstniecības studijas” tika akreditēta 2012. gada 14. 
maijā (lēmums Nr. 3729), līdz ar to iepriekšējā pārskata periodā netika izveidots atsevišķs 
attīstības plāns. Pēc programmas akreditācijas 2013./2014. studiju gadā īstenoti 
akreditācijas ekspertu komisijas ieteikumi: 

1) popularizēta studiju programmas darbība (informācija TV un radio, presē, publiska 
maģistra darbu aizstāvēšana, studentu darbu publicitāte), 

2) konceptualizēta programmas A daļa, izveidojot vienotu moduli Rakstniecība, 
valoda, kultūra, 

3) B daļā iekļauts izvēles modulis Daiļliteratūras tulkošana, 
4) izvērsta sadarbība ar LiepU bakalaura un maģistra studiju programmām „Jauno 

mediju māksla” – realizēti kopīgi starpdisciplināri studentu radošie pasākumi, 
5) izveidota sadarbība ar organizāciju VIA CULTURA, Rakstnieku Savienības 

Liepājas nodaļu, Ventspils Rakstnieku māju un Ventspils Augstskolu – docētāju 
un studentu iesaistīšanās „Piejūras pilsētu Literārās akadēmijas” darbībā (atbalsta 
Latvijas Kultūras ministrija)1, tādējādi realizējot studijas papildinošus pasākumus 
– radošās rakstīšanas meistardarbnīcas.

                                                           
1
 Sk. http://www.viacultura.lv/literaraakademija; http://liepajaskultura.lv/lv/jaunumi/pirma-tiksanas-piejuras-

pilsetu-literaras-akademijas-dalibniekiem- 
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11.tabula 

 
Maģistra studiju programmas  

„Rakstniecības studijas” 
attīstības plāns 2014. /2015. – 2016. /2017. studiju gadam 

8.tabula 

Risināmie jautājumi Veicamie uzdevumi Izpildes laiks Atbildīgais par 
izpildi 

Izpildes apliecinājums 
 

Studiju programmas 
popularizēšana un 
reflektantu piesaiste 
 

Studiju programmas 
reklamēšana Latvijā sadarbībā ar 
LiepU Sabiedrisko attiecību daļu 
 

2014./2015. – 
2016./2017.st. 
gadā 

Programmas 
direktore, SAD 
vadītāja 

Imatrikulēto studentu skaita pieaugums 

 Programmas darbības un 
ārpusstudiju aktivitāšu 
publicitāte  
Studiju programmas studentu 
iesaistīšanās studentu zinātnes 
un radošuma nedēļas 
pasākumos, šo pasākumu 
popularizēšana  

Programmas 
direktore 

Studiju programmas 
satura pilnveide 

Atsevišķu kursu satura un 
apjoma pārskatīšana, moduļa 
„Radošā un kritiskā 
rakstīšana” apjoma 
palielināšana 

2014./2015. 
st.g. 

Programmas 
direktore 

Sabalansēts studiju kursu apjoms atbilstoši studentu 
radošajām un  profesionālajām interesēm 

 Lielāku izvēles iespēju 
nodrošināšana programmas B 
daļā, moduļa „Daiļliteratūras 
tulkošana” apguves iespējas 

2015./2016. 
st.g. 
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nodrošināšana, iespējamu citu 
izvēles moduļu piedāvājums 

Studiju programams 
saikne ar darba tirgu  

Tālākas sadarbības attīstīšana 
ar radošajām organizācijām 
un potenciālajiem darba 
devējiem 

2014./2015. – 
2016./2017.st. 

gadā 

 Profesionāļu iesaistīšanās studiju programmas 
darbā un pilnveidē 
Studentu izpratne par apgūto zināšanu pielietojumu  
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Liepājas Universitātes un Ventspils Augstskolas 
starpaugstskolu doktora studiju programmas  

„Valodniecība: latviešu diahroniskā valodniecība, latviešu sinhroniskā 
valodniecība, lietišķā valodniecība, salīdzināmā un sastatāmā 

valodniecība” (kods 51222) raksturojums 
 
1. Studiju programmas īstenošanas mērķi un uzdevumi 
 

Liepājas Universitātes (turpmāk – LiepU) un Ventspils Augstskolas (turpmāk – 
VeA) starpaugstskolu doktora studiju programmas „Valodniecība” mērķi: 

1) nodrošināt zinātnisko un akadēmisko pēctecību valodniecības nozarē, paredzot 
programmas absolventiem iespēju iekļauties Latvijas un starptautiskajā zinātniskajā 
apritē, akadēmisko pienākumu veikšanā, kā arī citās darbības jomās, kur 
nepieciešama vai vēlama filoloģijas zinātņu doktora līmeņa zinātniskā kvalifikācija; 

2) balstoties uz dažādu valodniecības apakšnozaru sadarbību, attīstīt Latvijas 
valodniecībai, izglītības sistēmai un sabiedrībai aktuālus un perspektīvus pētniecības 
virzienus; 

3) paplašināt un padziļināt Letonikas pētījumus, attīstīt tulkojumzinātnes teorētisko 
bāzi un jaunus lietišķās valodniecības apakšvirzienus. 

  Studiju programmas uzdevums: nodrošināt doktorantiem iespēju sekmīgi apgūt 
studiju programmu, lai iegūtu filoloģijas doktora grādu (Dr.philol.) un tam atbilstošās 
nozares doktora līmeņa intelektuālās, profesionālās, akadēmiskās un praktiskās 
kompetences.  

Doktora programmas mērķi atbilst mūsdienu valodniecības galvenajām tendencēm: 
gan teorētisko, gan lietišķās valodniecības pētījumu nozīmes akceptēšana, salīdzināmās un 
sastatāmās valodniecības pētījumi multikulturālā vidē, starpnozaru pētniecība. Programma 
nodrošina zinātnisko un akadēmisko pēctecību valodniecības nozarē, paredzot programmas 
absolventu iekļaušanos Latvijas un starptautiskajā zinātniskajā apritē, akadēmisko 
uzdevumu veikšanā, kā arī citās darbības jomās, kur nepieciešama vai vēlama 
valodniecības doktora līmeņa kvalifikācija, piem., izdevniecību redakcijās, tulkošanas 
centros, ES institūcijās darbam daudzvalodu vidē. Tiek paplašināti un padziļināti Letonikas 
(nacionālās identitātes) pētījumi, attīstīta tulkojumzinātnes teorētiskā bāze, lietišķās 
valodniecības apakšvirzieni, dzimtās valodas un svešvalodu didaktikas lingvistiskie 
aspekti. 
 
2. Studiju programmas paredzētie studiju rezultāti 

 
  Izstrādātais promocijas pētījums apliecina prasmi patstāvīgi veikt aktuālu un 
oriģinālu zinātnisku pētījumu valodniecības nozarē, izvēlēties pētījuma tēmai 
visatbilstošākās pētniecības metodes, izmantot metodei atbilstīgus materiāla analīzes un 
datu apstrādes paņēmienus. 
  Doktorantūras studiju laikā izstrādātās publikācijas un zinātniskie referāti apliecina 
prasmi rakstīt, uzstāties un diskutēt valodniecības nozarei atbilstošā zinātniskā stilā gan 
dzimtajā valodā, gan svešvalodā (svešvalodas izvēle – atbilstoši valodniecības 
apakšnozarei, pētniecības virzienam un tematam). 
  Jaunais zinātnieks: 

1) spēj patstāvīgi novērtēt izvēlētās apakšnozares tematikas aktualitāti, izvirzīt 
problēmas un izstrādāt to risinājumu; 
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2) orientējas nozares zinātniskajā literatūrā un spēj novērtēt jaunākās zinātniskās 
literatūras novitātes; 

3) prot radoši un atbildīgi piedalīties pētnieku grupas darbā, kā arī organizēt un vadīt 
pētnieku (projekta) kolektīvu izvēlētās tēmas izpētei, publikāciju izstrādei un 
rezultātu prezentācijai kā zinātnieku vidē, tā arī zinātnes popularizēšanas 
pasākumos; 

4) ir gatavs darboties Latvijas un starptautiskajā akadēmiskajā un zinātniskajā vidē, 
strādājot akadēmisko darbu augstskolā, veicot kopīgus pētījumus un organizējot 
zinātniskus pasākumus; 

5) spēj patstāvīgi paaugstināt savu zinātnisko kvalifikāciju. 
 

 Rezultātu sasniegšanu nodrošina: 
1) dažādu akadēmiskā darba formu izmantošana studiju procesā; 
2) pieejamība speciālajai lingvistiskajai literatūrai un mācību metodiskajiem 

materiāliem; 
3) doktorantu pētniecisko rezultātu publiskošana zinātnisko rakstu krājumos un 

starptautiskās konferencēs; 
4) doktorantu un mācībspēku sadarbība valodniecības apakšvirzieniem kopīgos kursos, 

darbsemināros un citos zinātniskā darba veidos, kopīgos metodoloģiskos un 
lingvistiskos kolokvijos; 

5) doktorantu zinātniskās un akadēmiskās socializācijas organizēšana un doktorantu 
individuālās pieredzes refleksija doktorantu kolektīvā;  

6) zinātniskās pieredzes apgūšana, piesaistot valsts un ārzemju vieslektorus, atbalstot 
doktorantūras un zinātnisko stipendiju iegūšanu, piedalīšanos starptautiskos zinātniskos 
pasākumos Latvijā un ārzemēs; 

7) Latvijas lingvistisko tradīciju un vides izzināšana, veicinot doktorantu nodarbību norisi 
dažādos valsts zinātniskajos centros (LU Latviešu valodas institūtā, LZA 
Terminoloģijas komisijā, LU MII M ākslīgā intelekta laboratorijā u. c.). 

 
3. Studiju programmas plāns 

 
Doktora studiju programmas struktūra 

12. tabula. 
 
Nozares un apakšnozaru teorijas un 

metodoloģijas studijas 
Zinātniskā, 

organizatoriskā 
un akadēmiskā 

darba 
kompetences 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pētnieciskais darbs 

A daļa B daļa Referātu un 
publikāciju 
izstrāde 

Promocijas 
darbs Valodniecības 

teorijas un 
metodoloģija             

6 KRP 

Apakšnozares  
specializācija 

6 KRP 

Zinātniskie 
darbsemināri 

3 KRP 

Svešvalodu 
zinātnes valodas 
studijas     4 KRP 

Promocijas 
eksāmens 
vispārīgajā 
valodniecībā 

2 KRP 

Promocijas 
eksāmens 
specialitātē un 
svešvalodā 
2 KRP 

11 KRP 12 KRP 4 KRP 86 KRP 
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23 KRP 7 KRP 90 KRP 
120 KRP 

 
Doktora studiju programmas daļu saturs 

13. tabula. 
 
Nozares un 
apakšnozaru 
teorijas un 
metodoloģijas 
studijas 
23 KRP 

A daļa 11 KRP 

Valodniecības teorijas un metodoloģija  6 

Valodniecības teorijas I: semantika   2 
Valodniecības teorijas II: gramatikas pētniecība  2 
Valodniecības teorijas III: starpdisciplinārie virzieni   2 
Zinātniskie darbsemināri  3 
Zinātnes valoda starpkultūru kontekstā I: mutvārdu teksti  1 
Zinātnes valoda starpkultūru kontekstā II: rakstveida teksti 1 
Lingvistiskais kolokvijs  1 
Promocijas eksāmens vispār īgajā valodniecībā 2 

B daļa  12 KRP 
Svešvalodu zinātnes valodas studijas  
(doktorantam – divas valodas, izvēle tiek saskaņota ar vadītāju un 
DSPP) 

4 

angļu 2 
vācu 2 
franču 2 
krievu 2 
latviešu  2 
Apakšnozares specializācijas kursi  
(doktorantam –  tr īs kursi, izvēle tiek saskaņota ar vadītāju un 
DSPP) 

6 

Latviešu onomastika  2 

Vārddarināšana 2 

Latviešu valodas verbu formas un funkcijas 2 

Latviešu valodas fonoloģija un fonotaktika  2 

Latviešu terminoloģijas attīstība  2 

Latviešu valodas vēsturiskā attīstība 2 

Etnolingvistika  2 

Sociolingvistikas teorija un virzieni  2 

Valodas standartizācija un valodas kultūra 2 

Lietišķās valodniecības vēsture un  nacionālā specifika  2 

Tulkošanas teorija un prakse Latvijā  2 

Informācijas tehnoloģijas  un metodes lingvistikā 2 

Valodu apguves lingvistiskie aspekti  2 

Salīdzināmās un sastatāmās valodniecības virzieni  2 

Kontrastīvā gramatika: latviešu un citas valodas  2 

Valodu kontakti un multilingvisms Latvijā  2 
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Teksts lingvistikā un tulkojumzinātnē 2 

Kontrastīvā stilistika un tulkošana 2 

Lingvistiskā pragmatika  2 

Promocijas eksāmens specialitātē un svešvalodā 2 
Zinātniskā, 
organizatoriskā un 
akadēmiskā darba 
kompetences 
7 KRP 

Zinātniskā un organizatoriskā darba kompetences  5 KRP 

Metodoloģiskais kolokvijs I-III  (katru gadu) 3 
Doktorantu konference 1 
Līdzdalība LiepU Kurzemes Humanitārā institūta, VeA 
Lietišķās valodniecības centra vai citos projektos 

1 

Akadēmiskā darba kompetences   2 KRP 

Pētnieciskais darbs 
90 KRP 

Promocijas darba izstrāde un rezultātu publiskošana  90 KRP 
Promocijas pētījuma izstrāde 86 

Referāti nozares starptautiskās zinātniskās konferencēs  2 

Publikācijas nozares recenzētos zinātniskos izdevumos 2 

 
Doktora studiju programmas struktūra (sk. 1. tabulu) un daļu saturs (sk. 2. tabulu) ir 

pamats katra doktoranta individuālā studiju plāna izstrādei sadarbībā ar programmas 
direktoru un doktoranta zinātnisko vadītāju. Individuālais studiju plāns tiek apstiprināta 
katra doktorantūras gada sākumā Starpaugstskolu doktorantūras studiju programmas 
padomē. Individuālais studiju plāns tiek izstrādāts tā, lai, uzsākot doktorantūras trešo gadu, 
tiktu pabeigtas teorētisko kursu studijas un viss doktorantūras laiks būtu plānots 
promocijas darba pirmvarianta izstrādei. Apspriešanai sagatavots pirmvariants ir obligāts 
nosacījums, lai doktorants varētu beigt teorētiskās studijas. 

 
4. Studiju kursu apraksti 

 
 Studiju kursu apraksti apkopoti vienotajā LiepU LAIS studiju kursu datu bāzē. 

 
5. Studiju programmas organizācija 

 
Programmas īstenošanu pārrauga koleģiāli izveidota un abu augstskolu Senātā 

apstiprināta Starpaugstskolu doktora studiju programmas padome (priekšsēdētāja – asoc. prof. 
Dr. paed. D. Laiveniece), kas lemj par programmas satura īstenošanu un pilnveidi, izstrādā 
un apstiprina promocijas eksāmenu programmas, organizē promocijas eksāmenu norisi, 
apspriež un apstiprina promocijas darbu zinātniskos vadītājus, novērtē doktorantu 
individuālo gada plānu izpildi un pieņem lēmumu par doktorantu atestāciju, lemj par kopējām 
programmas darbībām, saskaņojot abu augstskolu iespējas,, kā arī apspriež doktorantu 
priekšlikumus studiju satura un organizācijas pilnveidei. 
  Programmas praktisko īstenošanu vada programmas direktores: LiepU – asoc. prof. 
Dr. philol. I. Ozola, VeA – asoc. prof. Dr. philol. Dz.Lele-Rozentāle.  

Programmas iekšējās kvalitātes mehānismu nodrošina: 
1) Doktora studiju programmu padomes darbība; 
2) programmas direktoru sadarbība ar abu augstskolu profesūru, lai veidotu optimālu 

semestra nodarbību plānojumu, apspriestos par studiju kursu saturu, kursu 
papildināšanu vai nomaiņu, kā arī pilnveidotu atbalstu doktorantiem; 

3) zinātniskās darbības un akadēmiskā personāla plānošana un rezultātu regulāra 
novērtēšana abās augstskolās; 

4) doktorantu aptaujas un to rezultātu analīze. 
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Lai piesaistītu promocijas pētījumu tematikai piemērotākos vadītājus, 
Starpaugstskolu doktora studiju programmas padome sadarbojas ar citu Latvijas augstskolu 
profesoriem un vadošajiem pētniekiem, piem., LU prof. A. Vulāni, prof. I. Koškinu, asoc. 
prof. A. Šalmi, asoc. prof. T. Stoikovu, asoc. prof. J. Vladimirsku, LU Matemātikas un 
informātikas institūta vadošo pētnieci I. Auziņu. 

6. Prasības, uzsākot studiju programmu 
 
 Uzņemšanas noteikumi un prasības, kā arī iestājpārbaudījumi programmā nav 
mainīti kopš tās īstenošanas sākuma. 
 Prasības iepriekšējai izglītībai: maģistra grāds vai tam atbilstošs augstākās 
izglītības diploms humanitāro, sociālo vai izglītības zinātņu jomā un vismaz vienā no 
izglītības līmeņiem (bakalaura vai maģistra studiju līmenī) iegūta augstākā izglītība 
filoloģijā. 
 Iestājpārbaudījumi: 

1) referāts vai publikācija: referāts (10 līdz 15 lpp. apjomā) vai referāta apjomam 
līdzvērtīga publikācija (publikāciju kopa) par aktuālu problēmu izvēlētajā 
valodniecības apakšnozarē; 

2) pārrunas par izvēlētās pētnieciskās problēmas aktualitāti un sociālo nozīmīgumu. 
 
7. Studiju programmas praktiskā īstenošana  

(izmantotās studiju metodes un formas, tālmācības metožu izmantošana) 
 
 Studiju programmas direktori izstrādā semestra darba plānojumu un pārrauga tā 
īstenošanu, veido komunikāciju ar programmas mācībspēkiem un doktorantiem. Ikdienas 
saziņai starp abām augstskolām, kā arī doktorantu informēšanai un doktorantu savstarpējai 
komunikācijai tiek izmantots e-pasts. Elektroniskā saziņa tiek izmantota arī doktorantu 
patstāvīgo darbu iesniegšanai, konsultācijām, informācijai par konferenču, vieslekciju 
piedāvājumu. 
 Doktorantu nodarbības (teorētiskās lekcijas, semināri, darbsemināri, kolokviji u. c.) 
notiek gan LiepU, gan VeA auditorijās, kā arī zinātniskās sadarbības institūcijās, piem., 
LU Latviešu valodas institūtā, LU Matemātikas un informātikas institūtā.  

Valodniecības teorijas un metodoloģijas obligātajos kursos doktoranti 
padziļināti studē semantikas, gramatikas teorijas, kā arī mūsdienu lingvistikas 
starpdisciplināros virzienus. Doktorantiem katrā kursā dotie uzdevumi tiek saistīti ar 
promocijas pētījumu tēmām. Šo studiju laikā izstrādātie referāti var kļūt par pamatu 
zinātniska referāta vai publikācijas izstrādei turpmāk.  

Atbilstoši programmas attīstības plānam tiek izmantotas visas iespējas, lai 
palielinātu citu zinātnisko institūciju (īpaši ārzemju) lekciju skaitu. 2013. gada 6. martā LU 
un Stokholmas Universitātes prof. P. Vanags nolasīja lekcijas par aktuāliem latviešu seno 
tekstu pētniecības jautājumiem un jaunākajiem atklājumiem (ERASMUS apmaiņas 
programmas finansējums). 2013. gada aprīlī programmas doktoranti Rīgā (LU) un/ vai 
Liepājā (LiepU) noklausījās prof. Aksela Holvūta (Lietuva) lekcijas par vispārīgās 
sintakses jautājumiem (Latviešu valodas aģentūras finansējums). 2013. gada decembrī 
Latviešu valodas institūta telpās lekcijas par baltkrievu valodas sociolingvistisko situāciju 
un aktualitātēm baltkrievu valodas izpētē nolasīja Baltkrievijas ZA Baltkrievu valodas 
institūta direktors A. Lukašanecs (ESF projekta „Doktora studiju attīstība Liepājas 
Universitātē” finansējums). Doktoranti ir informēti par ārvalstu valodnieku vieslekcijām 
LU un tās apmeklē, piem., Dr. I. Seržanta lekcijas vēsturiskajā gramatikā (18.12.2013.), 
Dr. U. Hasas vieslekcijas par leksikogrāfijas eiropeisko dimensiju (02.10.2013.). 
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Latviešu valodas institūta vadošā pētniece Dr.habil.philol. Ilga Jansone 2013./ 
2014. studiju gada pavasara semestrī nolasījusi 8 stundu lekciju ciklu par semantikas 
diahroniskajiem jautājumiem studiju kursā „Valodniecības teorijas I: semantika”.   

Papildus programmā plānotajam doktoranti var izmantot tālmācības lekciju kursus 
ārvalstu universitātēs: I. Znotiņa 2014. gadā beigusi tālmācības kursu Corpus linguistics: 
method, analysis, interpretation (Lancaster University).  

Svešvalodu zinātnes valodas studijās doktorants izvēlas divas svešvalodas, lai attīstītu 
prasmi lasīt zinātniskos tekstus, pilnveidotu terminoloģijas izpratni, vingrinātos rakstīt 
zinātniskajā stilā un publiski uzstāties. Ja doktoranta dzimtā valoda nav latviešu vai 
izglītība iegūta ārzemēs, viņš var izvēlēties arī latviešu zinātnes valodas kursu. 

Zinātniskajos darbsemināros tiek analizēta mūsdienu zinātnes valoda 
starpkultūru kontekstā: mutvārdu un rakstītie teksti tiek aplūkoti latviešu, angļu, vācu, 
krievu, franču u.c. lingvistisko tradīciju salīdzinājumā. Doktoranti attīsta prasmi saskatīt 
zinātniskā teksta valodas un struktūras komponentus, novērtēt to kvalitāti un 
kultūrspecifiku. Analizējamie mutvārdu teksti iegūti zinātniskajās konferencēs, kurās 
piedalījušies arī paši doktoranti un viņu vadītāji.  

Lingvistiskie kolokviji  tiek organizēti vienu reizi doktorantūras gadā par aktuāliem 
starpnozaru tematiem, tajos piedalās doktoranti, mācībspēki, kā arī citi interesenti.  

2014. gada 16. un 17. maijā LU Humanitāro zinātņu fakultātē notika Latvijas 
Universitātes, Liepājas Universitātes un Ventspils Augstskolas valodniecības nozares 
doktorantu tradicionālais zinātniskais seminārs (notiek reizi divos gados). 

2013. un 2014. gadā doktorantes I. Znotiņa un I. Laizāne piedalījušās prof. A. 
Holvūta organizētajā starptautiskajā valodniecības vasaras skolā Academia 
Grammaticorum Salensis (Salos, Lietuva). 

2014. gada 21.–23. janvārī Liepājas Universitātē sadarbībā ar RTU Tālmācības 
studiju centru notika starpnozaru Doktorantu ziemas skola, kurā piedalījās arī vairāki 
valodniecības doktoranti (B. Kačanova, I. Znotiņa, I. Laizāne), nodarbības par zinātnisko 
rakstīšanu vadīja asoc.prof. D. Laiveniece. 

Zinātniskā, organizatoriskā un akadēmiskā darba kompetences tiek 
pilnveidotas metodoloģiskajos kolokvijos, kuros doktoranti attīsta prasmi lietot lingvistikas 
terminoloģiju, formulēt pētījuma pamatjēdzienus un problēmas, zinātniski diskutēt, sniegt 
ieteikumus kolēģiem. Doktorantu konference (reizi 2 gados) attīsta prasmi plānot, 
sagatavot un vadīt zinātnisku pasākumu, pilnveido komunikācijas prasmi, kā arī veicina 
sadarbību Latvijas un ārzemju doktorantu starpā: 1. starptautiskā jauno lingvistu 
konference Via scientiarum notika 2011. gadā VeA, 2. konference – 2013. gadā LiepU, 3. 
konference plānota 2015. gadā VeA. Izdošanai LiepU izdevniecībā LiePA sagatavots 
krājuma Via scientiarum 2. laidiens. 

Akadēmiskā darba kompetences doktoranti apgūst augstskolas darbā vai nu LiepU, 
VeA, vai kādā citā Latvijas augstskolā, piem., Rīgas Stradiņa universitātē, Ekonomikas un 
kultūras augstskolā. 

LiepU bija viens no partneriem Rīgas Tehniskās universitātes Doktorantūras skolas 
izsludinātajā jauno zinātnieku konkursā ResearchSlam 2014 (www.researchslam.lv). 
Doktorantes I. Znotiņa un I. Laizāne tika izvirzītas konkursa pusfinālam, I. Znotiņa bija 
viena no 6 finālistēm. 

Pētnieciskais darbs ietver promocijas darba izstrādi un tā rezultātu publiskošanu 
nozares starptautiskās zinātniskās konferencēs un recenzētos zinātniskos izdevumos. Visi 
apstiprinātie promocijas pētījumi tiek izstrādāti lietišķajā vai salīdzināmajā un sastatāmajā 
valodniecībā (sk. 3. tabulu), tāpēc vēl joprojām aktuāla ir doktorantu piesaistīšana latviešu 
sinhroniskās un diahroniskās valodniecības apakšnozarei. Tomēr jāatzīst, ka lietišķās 
valodniecības/ salīdzināmās un sastatāmās valodniecības pētījumi ir ciešāk saistīti ar 
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valodas praksi, tiem labāk saskatāma praktiskā noderība un saistība ar doktorantu 
akadēmiskajā/ izglītības ikdienas darbā (augstskola, skola) risināmajām problēmām. 

Tā kā promocijas darba sekmīgas aizstāvēšanas obligāts priekšnosacījums ir darba 
aprobācija starptautiskās zinātniskās konferencēs un galveno rezultātu publicēšana 
zinātniskos izdevumos, katra doktoranta individuālajā studiju plānā tiek paredzēta dalība 
konferencēs un zinātnisko publikāciju izstrāde. 2013. un 2014. gadā LiepU valodniecības 
doktoranti referējuši konferencēs Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, zinātniski raksti publicēti gan 
LiepU recenzējamos izdevumos Vārds un tā pētīšanas aspekti, Valodu apguve: problēmas 
un perspektīva, Aktuālas problēmas literatūras zinātnē, gan starpaugstskolu jauno lingvistu 
krājumā Via scientiarum, gan LU un DU zinātniskajos rakstos, gan ārvalstu (Igaunijas, 
Lietuvas) zinātniskajos žurnālos un rakstu krājumos. 

2014. gada 24. janvārī aizstāvēts pirmais promocijas darbs šajā programmā (no 
LiepU imatrikulētajiem): N. Dzintara promocijas darbs Latviešu valodas mācību satura 
attīstība pamatskolā no 1940. gada līdz 1991. gadam: lingvodidaktiskais aspekts, vadītāja – asoc. 
prof. D. Laiveniece. 

 
Pārskats par LiepU doktorantu/ grāda pretendentu promocijas pētījumu tematiem 

(doktoranta statuss 31.08.2014.) 
14.tabula 

 
Doktorants  Statuss  Temats  Zinātniskais 

vadītājs  
Inga  
Bliska 

Grāda 
pretendente 

Franču valodas kā trešās 
svešvalodas mācība Latvijā: leksiski 
semantiskais līmenis 

Asoc.prof.  
D. Laiveniece 

Ineta  
Stadgale 

Grāda 
pretendente 

Speciālie teksti migrācijas jomā: 
leksiskais aspekts 

Prof.  
J. Baldunčiks 

Anita  
Helviga 

Grāda 
pretendente 

Literatūrzinātnes terminoloģija: 
leksikogrāfiskais un strukturāli 
semantiskais aspekts 

Prof.  
A. Vulāne 

Inese 
Veisbuka 

Akadēmiskais 
atvaļinājums 

Lingvistiskā kvalitāte Artura Rembo 
dzejprozas krājuma „Iluminācijas” 
tulkojumiem latviešu valodā 

Asoc.prof.  
J. Vladimirska 

Dzintars 
Br īvulis 

Akadēmiskais 
atvaļinājums 

Juridisko terminu tulkošanas un 
interpretācijas īpatnības kriminālsodu 
piemērošanas procesā 

Prof.  
J. Baldunčiks 

Olga 
Kiba ļņika 

Akadēmiskais 
atvaļinājums 

Teikumu struktūras transformācija 
bilingvālo bērnu runā 

Asoc.prof.  
T. Stoikova 

Jūlija 
Gabranova 

3. kurss Lingvistisko kontaktu 
problemātika: baltkrievu un 
latviešu kontakti 

Prof.  
I. Koškins 

Baiba 
Kačanova 

3. kurss Angļu valodas kā svešvalodas 
lingvodidaktiskais saturs Latvijā: 
leksikas aspekts 

Asoc.prof.  
D. Laiveniece 

Inga  
Laizāne 

2. kurss Lingvistiskais saturs latviešu valodas 
kā svešvalodas apguves programmās 
iesācēju (A) līmenī: morfoloģiskais 
aspekts 

Asoc.prof.  
A. Šalme 

Inga  
Znotiņa 

2. kurss Otrās baltu valodas apguvēju korpusa 
izveide 

Vad.pētn.  
I. Auziņa 
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Sigita 
Ignatjeva 

1. kurss Literārā stila tulkošana: Džeimsa 
Džoisa romāna „Uliss” tulkojums 
latviešu valodā 

Prof.  
J. Sīlis 

 
 
8. Vērt ēšanas sistēma (izglītības kritēriji un vērtēšanas metodes studiju rezultātu 
sasniegšanai un novērtēšanai, pārbaudes formas un kārtība) 

 
Vērtēšanas sistēma paredz visu veikto uzdevumu novērtējumu.   
Ar vērtējumu 10 punktu sistēmā tiek novērtēti promocijas eksāmenu un teorētisko 

studiju kursu rezultāti.   
Promocijas eksāmenā vispār īgajā valodniecībā tiek vērtētas doktoranta 

zināšanas par galvenajiem pasaules valodniecības virzieniem, skolām, to izstrādātajām 
pētniecības metodēm, kā arī prasme pamatot sava pētījuma saistību ar kādu no mūsdienu 
lingvistikas virzieniem. Eksāmenu veido divi jautājumi: 

1) eksāmena programmas jautājums; 
2) jautājums, kas izriet no doktoranta promocijas pētījuma tēmas un ir komisijas 

locekļiem iesniegts zinātniska referāta veidā.  
Promocijas eksāmenā specialitātē un svešvalodas prasmēs tiek vērtēta 

doktoranta kompetence izvēlētajā valodniecības apakšnozarē, prasme diskutēt par 
pētniecības tematu gan dzimtajā valodā, gan kādā no svešvalodām. Eksāmenam ir 3 daļas:  

1) specializācijas (apakšnozares) jautājums mutvārdu formā (saskaņā ar apakšnozares 
programmu); 

2) specializācijas jautājums rakstveidā ap 10 lpp. apjomā (noformēts zinātniska raksta 
formā) ar 1,5 lpp. apjoma kopsavilkumu svešvalodā, kas elektroniskā formā 
iesniegts eksāmena komisijas locekļiem vienu nedēļu pirms eksāmena; 

3) diskusija par specializācijas jautājumu svešvalodā. 
Doktorantu zinātniskie raksti pirms publicēšanas un referāti pirms to nolasīšanas 

tiek apspriesti ar zinātnisko vadītāju. Ja nepieciešams, novērtēšanai vai konsultēšanai tiek 
pieaicināti arī citi profesori.  

Doktoranti pēc referātu vai rakstu iesniegšanas saņem to kvalitātes anonīmu 
novērtējumu no konferenču zinātniskajām komitejām, zinātnisko žurnālu un rakstu krājumu 
redakcijas kolēģijām. Šo novērtējumu apspriešana gan ar zinātnisko vadītāju, gan 
Starpaugstskolu doktora studiju programmas padomē ir svarīgs doktoranta zinātniskās 
izaugsmes komponents. 

Studiju gada individuālais pētniecības darbs, zinātniskās aktivitātes, zinātniskā un 
akadēmiskā darba prasmju pilnveide tiek novērtēta doktorantu atestācijā, analizējot 
individuālā studiju plāna izpildi. Doktorantu atestācijas sēdes ir atklātas, tajās piedalās visi 
doktoranti un zinātniskie vadītāji. 

Studiju laikā doktoranti attīsta novērtēšanas prasmes, darbojoties jauno lingvistu 
starptautiskās konferences un rakstu krājuma redakcijas kolēģijā (recenzējot kolēģu rakstus), 
kā arī darbsemināros, metodoloģiskajos kolokvijos un atestācijās, piedaloties kolēģu 
sasniegumu un izvirzīto problēmu apspriešanā. 
 Studiju organizācija un doktorantu novērtēšana ir virzīta uz rezultātu – promocijas 
darbu un par to iegūtu zinātnisko grādu (Dr. philol.) kādā no valodniecības apakšnozarēm, 
kas atbilst valstī pieņemtajai promocijas kārtībai un kritērijiem:  

1) promocijas darbs ir pabeigts oriģināls pētījums, kura rezultātiem ir būtiska nozīme 
attiecīgajā valodniecības apakšnozarē; 

2) pētījumā lietotas mūsdienīgas analīzes un datu apstrādes metodes; 
3) darba rezultāti ir publicēti zinātniskos izdevumos vai monogrāfij ā; 
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4) darba rezultāti ir referēti starptautiskās zinātniskās konferencēs vai semināros; 
5) darbā ir ievērota zinātniskā ētika. 

Novērtējumu par promocijas pētījuma atbilstību doktora zinātniskajam grādam 
atklātas aizstāvēšanas rezultātā dod nozares promocijas padome, kurā darbojas eksperti no 
dažādām Latvijas zinātniskajām iestādēm. Promocijas darba kopsavilkumi tiek nosūtīti gan 
Latvijas, gan ārzemju universitātēm un pētniecības iestādēm, kas var sniegt atsauksmi par 
pētījumu.  
 
9. Studiju programmas izmaksas 

 
Doktora studiju programmas „Valodniecība” darbība var tikt finansēta no valsts 

budžeta līdzekļiem, augstskolu pašieņēmumiem, projektu finansējuma.   
 Programmā studē tikai valsts budžeta finansēti doktoranti: atbilstoši LiepU līgumam ar 
IZM par budžeta finansējumu gan 2013., gan 2014. gadā programmā ir 9 budžeta vietas. 
Vienas budžeta vietas finansējums – xxxx euro. 

 Sekmīgie budžeta doktoranti piedalās stipendiju konkursos uz valsts budžeta 
stipendijām, kredītam pielīdzinātajām stipendijām un ESF darbības programmas 
„Cilv ēkresursi un nodarbinātība” 1.1.2.1.2. apakšaktivitātes „Atbalsts doktora studiju 
programmu īstenošanai” mērķstipendijām. 

 Vienas valsts budžeta stipendijas lielums mēnesī – 113,83 euro (saņem 11 mēnešus 
gadā). Stipendiju katru studiju semestri saņēmuši visi sekmīgie doktoranti, kas nav 
izturējuši ESF stipendiju konkursu.  

 ESF stipendijas saņēmuši/ turpina saņemt kopumā astoņi programmas doktoranti/ 
grāda pretendenti (4. tabula). 

  
ESF projekta „Doktora studiju att īstība Liepājas Universitātē” m ērķstipendiāti 

15.tabula 
 
Nr. 
p.k. 

Doktorants/  
grāda pretendents 

Stipendijas saņemšanas 
ilgums 

Promocijas darba gatavība 

1.  N. Dzintars 05.09.2011. – 31.01.2012. 
06.02.2012. – 31.01.2013. 

Aizstāvēts 24.01.2014. 

2.  A. Helviga 01.02.2011. – 31.08.2012. 
06.02.2012. – 31.01.2013. 
04.02.2013. – 31.01.2014. 
 

Darbs iesniegts apspriešanai 
KHI Zinātniskās padomes 
sēdē, lai lemtu (29.09.2014.) 
par darba virzīšanu 
aizstāvēšanai. 

3.  I. Bliska 07.10.2009. – 31.01.2010. 
08.02.2010. – 31.01.2011. 
06.09.2012. – 31.08.2013. 

26.08.2014. sākts promocijas 
process. 

4.  B. Kačanova 06.09.2012. – 31.01.2013. 
04.02.2013. – 31.01.2014. 
01.02.2014. – 31.01.2015. 

 
 
3. doktorantūras gads 

5.  J. Gabranova 01.09.2013. – 31.01.2014. 
01.02.2014. – 31.01.2015. 

 
3. doktorantūras gads 

6.  I. Laizāne 01.09.2013. – 31.01.2014. 
Stipendiju saņems arī no 
2014. gada septembra 

 
 
2. doktorantūras gads 

7.  I. Znotiņa Stipendiju saņems no 
2014. gada septembra 

 
2. doktorantūras gads 
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8.  I. Stadgale Stipendiju saņems no 
2014. gada septembra 

2015. gadā darbs jāpabeidz un 
jāsāk promocijas process. 

 
 I. Znotiņa 2013./ 2014. studiju gadā saņēma Lietuvas Izglītības un zinātnes 
ministrijas konkursa kārtībā piešķirto Kazimiera Būgas stipendiju, ko saņem ārvalstu 
studenti, kas izstrādā ar lietuviešu valodu saistītus pētījumus.  
 
10. Studiju programmas atbilstība  

valsts akadēmiskās izglītības standartam vai profesijas standartam un profesionālās 
augstākās izglītības valsts standartam un citiem normatīvajiem aktiem augstākajā izglītībā 

 
Tā kā doktorantūras studiju rezultāts ir zinātniskā grāda ieguve, novērtēta 

programmas atbilstība Latvijas Republikas “Zinātniskās darbības likumam”, „Augstskolu 
likumam”, kā arī Augstākās izglītības padomes lēmumam Nr. 62 (18.06.1999.) “Noteikumi 
par doktorantūras studiju programmu izveidi un realizēšanu”. 

„Zinātniskās darbības likuma” 11. panta „Doktora zinātniskā grāda piešķiršanas 
kārtība” 2. daļa nosaka vispārīgās prasības, kas izvirzāmas promocijas darbam un tā 
autoram: doktora grāda pretendents spēj patstāvīgi veikt oriģinālu zinātnisku pētījumu, ir 
apguvis pētījumu veikšanas metodoloģiju un darbam specialitātē nepieciešamās metodes, 
spēj patstāvīgi analizēt iegūtos rezultātus un izdarīt tiem atbilstošus secinājumus. Doktora 
studiju programmas „Valodniecība” studiju saturs, studiju organizācija un studijām 
nepieciešamie intelektuālie un materiālie resursi nodrošina likumā minēto prasību 
īstenošanu.  
 Pētījumu veikšanas metodoloģija un darbam specialitātē nepieciešamās metodes 
tiek apgūtas kā doktorantūras studiju kursos, piem., valodniecības teorijas un 
metodoloģijas modulī, tā arī metodoloģiskajos un lingvistiskajos kolokvijos, zinātniskajos 
darbsemināros, kas veicina sadarbību doktorantu starpā, kā arī zinātniskās diskusijas 
profesūras un doktorantu starpā. 
 „Augstskolu likuma” 57. pants paredz, ka studiju programmas ilgums doktorantūrā 
ir 3 – 4 gadi, kam atbilst LiepU un VeA doktora studijām paredzētais ilgums – 3 gadi. 

Doktora studiju programma “Valodniecība” izstrādāta, ievērojot Augstākās 
izglītības padomes izstrādātos noteikumus par programmas sadalījumu obligātajos un 
izvēles (specializācijas) studiju priekšmetos, kā arī pētniecības un akadēmiskā darba 
veidos. 
 LiepU saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 1000 (27.12.2005.) „Noteikumi par doktora 
zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas) tiesību deleģēšanu augstskolām” ir piešķirtas 
promocijas tiesības valodniecībā, kas nodrošina programmas teorētiskā kursa beidzējiem grāda 
ieguves iespējas. 

 
11. Salīdzinājums ar vienu tāda paša līmeņa un tādam pašam studiju virzienam atbilstošu 
Latvijas  un vismazdivām Eiropas Savienības valsts atzītu augstskolu vai koledžu studiju 
programmām 
 

Doktora studiju programmas (turpmāk DSP) salīdzinājumam izvēlētas: 
1) Daugavpils Universitātes (Latvija) DSP „Valodniecība”; 
2) Minhenes Universitātes (Vācija) DSP programma kā viena no modernākajām 

starptautiskajām DSP programmām ar spēcīgu lietišķās valodniecības daļu; 
3) Sarijas Universitātes (Lielbritānija) DSP kā programma ar ļoti plašu lietišķās 

valodniecības spektru. 
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Tā kā visās Latvijas augstskolās doktorantūras studijas un to rezultātu reglamentē 
“Zinātniskās darbības likums”, „Augstskolu likums” un MK noteikumi „Doktora 
zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas) kārt ība un krit ēriji”, studiju saturs un 
organizācija nevar būt pārāk atšķir īgi. Satura atšķir ības nosaka tas, cik plašā 
apakšnozaru spektrā katrā augstskolā iespējamas doktorantūras studijas. Daugavpils 
Universitātes īstenotā doktora studiju programma valodniecībā salīdzināšanai izvēlēta kā 
reģiona universitātes doktora studiju programma.  

       Līdzīga DU un LiepU un VeA doktora studiju programmās ir to struktūra: 
programmu dalījums vispārīgajā un specializācijas daļā, kā arī studiju kursu piedāvājuma 
starpdisciplinārā ievirze. Atšķirības ir programmu saturā, īstenošanas veidā. 

1. LiepU un VeA DSP ir plašāka spektra programma. Tajā pārstāvētas valodniecības 
nozares četras apakšnozares: lietišķā valodniecība, salīdzināmā un sastatāmā 
valodniecība, latviešu sinhroniskā un latviešu diahroniskā valodniecība, bet DU 
programmā viena apakšnozare – salīdzināmā un sastatāmā valodniecība. 

2. Teorētiskajām studijām DU DSP paredzēti 33 KRP, bet LiepU un VeA  DSP – 26 
KRP. LiepU un VeA DSP akcentē dažāda veida prasmju – zinātnisko, akadēmisko 
un organizatorisko kompetenču – veidošanu un attīstīšanu. Šim uzdevumam 
atvēlēta programmas daļa 7 KRP apjomā, kurā ietverti tādi darba veidi kā 
metodoloģiskais kolokvijs, doktorantu konferenču organizēšana, līdzdalība dažāda 
veida un līmeņa projektos un doktoranta kā docētāja akadēmiskais darbs auditorijā. 
Šo programmas daļu papildina plānotie darbsemināri (3 KRP) un lingvistiskais 
kolokvijs (1 KRP), kopā 11 KRP.   DU paredzēti tikai 4 KRP teorētiskajam 
semināram. LiepU un VeA  DSP pēc satura un īstenošanas veida ir vairāk virzīta uz 
akadēmiskas vides veidošanu doktora studiju laikā un doktorantu akadēmisku un 
zinātnisku socializāciju kā pamatu un stimulējošu faktoru individuālajam darbam 
pie sava pētījuma un doktorantūras absolventu iespējami labāku spēju integrēties 
darba tirgū.  Šajā darbā paredzēta ne tikai zinātniskā vadītāja, bet visu programmā 
iesaistīto mācībspēku lielāka atbildība par studiju programmas sekmīgu apguvi. 
 

      Minhenes Universitātes starptautiskā DSP (LIPP: Linguistik-Internationales 
Promotions-Programm) salīdzinājumam izvēlēta, lai apzinātu LiepU un VeA 
starpaugstskolu DSP atbilstību mūsdienu tendencēm.  

 Kopīgas iezīmes: 
1. Starpnozaru orientācija, kas sevišķi raksturīga lietišķajai valodniecībai, kā arī 

dažādu filoloģijas apakšvirzienu sadarbība. 
2. Visu programmā iesaistīto mācībspēku iesaistīšanās programmas darbsemināros un 

kolokvijos, līdz ar to uzņemoties atbildību par promocijas rezultātu. 
3. Doktorantu zinātniskās un akadēmiskās socializācijas nepieciešamības apzināšanās 

un tam paredzētu darba formu ieviešana. 
4. Programmas struktūra, kas ietver vispārīgus valodniecības jautājumus un 

specializācijas kursus, kuri paredzēti mazām, homogēnām grupām. 
 Atšķir ības: 
1. Doktorantu sastāvs (Minhenes DSP jau sākotnēji veidota kā starptautiska, LiepU un 

VeA DSP neizslēdz citu valstu doktorantu līdzdalību, taču, tā kā studiju valoda ir 
latviešu, tad ārzemju doktorantu līdzdalība ir ierobežota). 

2. Doktora studiju internacionalizācijas centieni: LIPP – internacionāls studējošo 
sastāvs, sadarbība ar ārvalstu DSP, LiepU un VeA DSP – divu svešvalodu un 
latviešu zinātnes valodas apguve starpkultūru kontekstā, zinātniskā un 
organizatoriskā darba kompetenču apguve starptautiskās konferencēs un projektos, 
ārvalstu studiju un pētniecības sekmēšana. 
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3. Dažādā promocijas kārtība Latvijā un Vācijas augstskolās izskaidro atšķirības 
studiju saturā un organizācijā. 

 
Sarijas Universitātē (University of Surrey) 1982. gadā dibinātais Tulkošanas 

studiju centrs sadarbībā ar Humanitāro zinātņu fakultāti (nepieciešamības gadījumā arī ar 
Lietišķās valodniecības centru) nodrošina maģistra un doktora studiju programmas ar 
tulkošanas studijām saistītās jomās, kā arī kultūras, vēstures, plašsaziņas līdzekļu, 
politoloģijas un socioloģijas studijās.  
          Doktora programmas studenti tiek pilnīgi integrēti Centra un fakultātes pētniecības 
darbā. Viņiem ir vadītājs un arī līdzvadītājs (co-superviser), lai efektīvāk vadītu studenta 
pētniecības darbu. Doktora disertācijas tēmai jābūt tādai, ko students ir spējīgs atbilstošā 
akadēmiskā līmenī izstrādāt studijām atvēlētajā laikā.   
      Kopīgas iezīmes: 

1. Starpdisciplinārā orientācija, kas raksturīga lietišķajai valodniecībai, it īpaši 
tulkošanas studiju apakšvirzienā, arī dažādu filoloģisko un humanitāro 
apakšvirzienu sadarbība vienā programmā. 

2. Visu programmā nodarbināto mācībspēku iesaistīšanās darbsemināros un 
kolokvijos realizētajā zinātniskajā diskursā, līdz ar to uzņemoties atbildību par 
pētniecības procesu. 

3. Doktora studiju ilgums pilna laika studijās abās programmās ir vienāds – 3 gadi, 
taču nepilna laika studiju ilgums ir atšķirīgs (Liepu un VeA – 4 gadi, UniS – 6 
gadi). 

4. Doktorantu zinātniskās un akadēmiskās vides veidošana, profesionālās socializācijas 
nodrošināšana un tam paredzētu darba formu ieviešana. 

 Atšķir ības: 
1. UniS DSP jau sākotnēji veidota kā starptautiska. 
2. UniS DSP jau iestājoties prasa skaidri formulētu pētniecības darba tematu, pirmajā 

studiju gadā studentam ir regulāra darba kontrole (izvērtēšanas komisija, kurā 
iekļauts darba vadītājs), progresa trūkuma gadījumā doktorantu var izslēgt no 
programmas jau pēc pirmā gada. 

3. Atšķirīgi ir piedāvātie kursi un to organizācija (UniS ir mazāks īpaši DSP paredzētu 
kursu skaits, virkne studiju kursu domāta gan maģistra, gan doktora līmeņa 
studentiem). 

4. LiepU un VeA pagaidām nav tik daudzveidīgu un fundamentālu pētniecības resursu 
kā UniS. 

5. Dažādā promocijas kārtība Latvijā un Lielbritānijas augstskolās izskaidro atšķirības 
studiju saturā un organizācijā. 

12. Informācija par doktorantiem  
(starpaugstskolu programmas LiepU imatrikulētie doktoranti) 

16.tabula 
 

 2012. 2013. 2014. 
Doktorantu skaits  9 8 8 
Imatrikulēto 
doktorantu skaits 

2 2 1 

Eksmatrikulēto 
doktorantu skaits  

2 1 1 

Dr.philol. grādu 
ieguvušo skaits 

0 0 1 
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13. Doktorantu aptaujas un to analīze 

 
Programmas direktores un Starpaugstskolu doktora studiju programmas padome 

izskata doktorantu mutiski izteiktos priekšlikumus studiju organizācijas uzlabošanai 
(piem., kontaktnodarbību laiku plānojumam). Metodoloģiskajos kolokvijos doktoranti 
izsaka ierosinājumus kolokvijos apspriežamiem zinātniskajiem tematiem un 
problēmjautājumiem. 

Programmas doktorantu anonīma aptauja e-formā notikusi 2014. gada pavasara 
semestrī, tās rezultātus apkopojuši doktoranti, apskopojums iesniegts programmas 
direktorēm (26.07.2014.). Par programmas doktorantu aptaujas rezultātiem informēta 
LiepU KVS vadītāja. 

Programmas vājās puses doktorantu vērtējumā ir nodarbību ilgtermiņa plānošana, 
maz ārvalstu vieslektoru, reizēm pietrūkst savlaicīgas atgriezeniskās saites – profesoru dotā 
vērtējuma, ne vienmēr pieejama aktuālā zinātniskā literatūra.  

Programmas stiprās puses doktorantu vērtējumā ir regulārie metodoloģiskie 
kolokviji, iespējas pārrunāt promocijas darba tapšanas procesu gan ar docētājiem, gan 
pārējiem doktorantiem, Via Scientiarum konferenču rīkošana un rakstu krājuma izdošana – 
organizatorisko prasmju iegūšana, kursus lasa ļoti spēcīgi Latvijas pasniedzēji, sadarbība ar 
citām Latvijas šīs nozares doktorantiem (piem., kolokvijs LU), kopības sajūta, iespēju 
robežās tiek ņemtas vērā individuālās vēlmes, saskaņoti nodarbību laiki, elastīgi 
priekšmetu piedāvājumi.  

Jaunākās aptaujas rezultāti padziļināti ttiks analizēti 2014. gada rudens semestrī, 
taču jau tagad nodarbību plānošanā ir ievērots savlaicīgums – visi doktoranti informēti par 
semestra nodarbību laikiem līdz 2015. gada 31. janvārim un promocijas eksāmenu 
datumiem arī 2015. gadā. 

14. Absolventu aptaujas un to analīze 
 

Ir četri programmas absolventi: zinātniskā grāda ieguvējs N. Dzintars strādā 
Liepājas Valsts 1. ģimnāzijā, vada pilsētas latviešu valodas un literatūras skolotāju 
metodisko apvienību; teorētiskā kursa beidzējas I. Bliska (strādā LiepU akadēmiskā darbā), 
A. Helviga (strādā LiepU, daļēji akadēmiskā darbā), I. Stadgale (strādā Liepājas 
pašvaldībā, daļēji LiepU akadēmiskā darbā) gatavo promocijas darbus aizstāvēšanai.  

Absolventiem viņu nelielā skaita dēļ nav rīkotas rakstiskas aptaujas. Visi absolventi 
ir/ būtu ieinteresēti turpināt pētniecības darbu un akadēmisko darbu/ sadarbību ar LiepU, 
taču, beidzoties doktorantiem pieejamam finansējumam, tam nebūs vai būs mazs 
finansiālais atbalsts.  

15. Doktorantu līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 
 
LiepU un VeA doktoranti piedalās studiju procesa organizācijas pilnveidē, 

apspriežot nodarbību plānojumu, lai izvēlētos optimālus nodarbību laikus. Tas ir svarīgi, jo 
LiepU imatrikulētie doktoranti strādā Liepājā un Rīgā, VeA imatrikulētie doktoranti – 
Ventspilī, Rīgā, Rēzeknē, kā arī ārvalstīs (Vācijā). 
 Metodoloģisko kolokviju diskusijās tiek uzklausīti priekšlikumi par promocijas 
pētījumu izstrādes veicināšanu, zinātniskās literatūras iegādi, lingvistisko kolokviju tēmu 
izvēli. 
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 Doktoranti, kas piedalījušies starptautiskās doktorantu skolās, vasaras skolās vai 
tālmācībā apguvuši kursus ārvalstu augstskolās, kolokvijos informē par pieredzi un 
iespējām, tādējādi papildinot arī pārējo doktorantu zināšanas. 
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Studiju programmas attīstības plāna izpilde  
(2012.–2013. gads) 

17.tabula 
 

Nr. Konstatētās problēmas Priekšlikumi to 
risināšanai 

Izpildes 
laiks 

Atbild īgais Izpildes novērt ējums 

1. Sadarbība Latvijā 
akreditēto 
valodniecības 
(humanitāro zinātņu) 
doktorantūru starpā 
nav regulāra un 
daudzveidīga.  

Sadarbības plānošana 
LiepU/VeA un LU 
doktorantūru starpā. 

Regulāri  Programmas 
direktori. 

2013. gada martā ar LU doktora studiju programmas 
direktoru prof. P. Vanagu konkretizēti sadarbības 
virzieni.  
2014. gada maijā noticis valodniecības doktorantu 
starpaugstskolu seminārs. 
LiepU doktorantiem ir informācija par LU 
pieaicinātajiem vieszinātniekiem, iespēju robežās tiek 
apmeklētas lekcijas Rīgā. 
LiepU rīkotās Baltkrievijas ZA Baltkrievu valodas 
institūta direktora lekcijas Rīgā apmeklēja arī LU 
valodniecības doktoranti. 

2. Nepietiekami 
izmantots LiepU/VeA 
ārzemju sadarbības 
partneru potenciāls. 

ERASMUS 
programmas vieslektoru 
iesaistīšana. 
To ārzemju valodnieku 
izmantošana, kas 
uzturas Latvijā 
konferenču un projektu 
īstenošanas laikā. 

Regulāri  Programmas 
direktori. 

2013. gada vieslektori un viņu finansēšanas avoti 
minēti ziņojuma 7. daļā. 
Darbības virziens aktuāls joprojām. 

3. Maz papildu 
finansējuma 
doktorantiem, kas 
nesaņem ESF 
mērķstipendijas. 

Doktorantiem 
jāizmanto dažādu 
programmu un projektu 
stipendiju konkursi. 

Visu 
akadēmisko 
gadu. 

Programmas 
direktori. 

I. Znotiņa 2013./2014. gadā saņēma Lietuvas IZM 
Kazimiera Būgas stipendiju. 
Doktorantu/ grāda pretendentu aktivitāte jāpalielina. 
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4. Nepietiekams ārzemēs 
izdotās zinātniskās 
literatūras daudzums. 

Plānot budžeta un 
projektu līdzekļus 
valodniecības nozares 
zinātniskās literatūras 
iegādei svešvalodās. 

Regulāri. Programmas 
direktori. 

Svešvalodās (ārvalstīs) izdotās zinātniskās literatūras 
iegādi nav iespējams palielināt ierobežotā 
pamatbudžeta dēļ. 
Latvijā izdotā jaunākā zinātniskā literatūra ir pieejama 
pilnībā (dāvinājumi, zinātniskās literatūras apmaiņa 
starp augstskolām). 

5. 1.–2. doktorantūras 
gadā nav doktorantu, 
kas specializējas 
latviešu sinhroniskajā 
vai diahroniskajā 
valodniecībā. 

Doktorantu atlase 
uzņemšanas procesa 
laikā. 
 
 

2012. gada 
novembris – 
2013. gada 
janvāris 

Programmas 
direktori. 

Šīs specializācijas jaunu doktorantu nav. 
 
Lietišķās valodniecības/ salīdzināmās un sastatāmās 
valodniecības pētījumi ir ciešāk saistīti ar valodas 
praksi, tiem labāk saskatāma praktiskā noderība un 
saistība ar doktorantu akadēmiskajā/ izglītības darbā 
(augstskola, skola) risināmajām problēmām. 
Paredzams, ka arī turpmāk doktoranti specializēsies 
šajos virzienos. 

6. Promocijas darbu 
aizstāvēšana 1.–2. gadā 
pēc teorētisko studiju 
sekmīgas beigšanas. 

Darbu iesniegšana LiepU 
valodniecības nozares 
promocijas padomē. 
Sadarbības uzturēšana 
ar doktorantiem 
akadēmisko 
atvaļinājumu laikā. 

2013. gada 
janvāris 

Programmas 
direktori, DSPP, 
promocijas 
darbu vadītāji 

N. Dzintars – aizstāvēts promocijas darbs. 
I. Bliska – aizstāvēšanai iesniegts (26.08.2014.) 
promocijas darbs. 
A. Helviga – pabeigts promocijas darbs nodots 
apspriešanai (notiks 29.09.2014.). 
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Studiju programmas attīstības plāns  
(2014.– 2015.) 

18.tabula 
 

Nr. Konstatētās 
problēmas 

Priekšlikumi to risin āšanai Izpildes laiks Atbildīgais Izpildes novērt ējums 

1.  
 

Kontaktnodarbību 
grafika izveides un 
izziņošanas kavēšanās. 

Savlaicīgi izstrādāti un izplatīti 
semestra nodarbību grafiki, ievērojot 
doktorantiem aktuālo konferenču 
norises laiku. 
e-formā sagatavoti materiāli 
doktorantiem, kas objektīvu iemeslu 
dēļ nevar ierasties uz nodarbībām. 

Līdz katra 
semestra 
sākumam. 

Programmas 
direktori. 
Kursu 
docētāji. 

Nodarbību grafiki. 
e-saziņa un studiju materiālu apmaiņa 
ar doktorantiem, kas nav ieradušies uz 
nodarbībām. 
Doktorantu apmierinātība ar nodarbību 
grafiku un tā izmaiņu savlaicīgu 
paziņošanu. 

2.  Maz ārzemju 
vieslektoru. 

Erasmus+ programmas vieslektori 
LiepU. 
Izmantojot sadarbību ar LU 
doktorantūru, savlaicīgi doktorantiem 
izziņot LU plānotās vieslekcijas. 

Visu 
akadēmisko 
gadu. 

Programmas 
direktori. 

Vieslektoru lekcijas. 
Doktorantu informētība un dalība 
partneraugstskolu rīkotajās 
vieslekcijās. 

3.  Nepietiekams ārvalstīs 
izdotās zinātniskās 
literatūras daudzums 
bibliotēkās. 

Plānot budžeta un projektu līdzekļus 
valodniecības nozares zinātniskās 
literatūras iegādei svešvalodās. 

Regulāri. Programmas 
direktori. 

Bibliotēkas fondu papildinājums. 

4.  Nepieciešama regulāra 
(katru gadu) 
promocijas darbu 
aizstāvēšana. 

Grāda pretendentu (pēcdoktorantūras) 
darba plānošana un pārraudzība. 

Regulāri. DSPP, 
promocijas 
darbu vadītāji 

Vismaz viens aizstāvēts promocijas darbs 
LiepU valodniecības nozares promocijas 
padomē katru gadu. 
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III. Kopsavilkums par studiju virziena att īstības plāniem 

Studiju virziena un studiju programmu perspektīvais novērt ējums, ņemot 
vērā Latvijas uzdevumus Eiropas Savienības kopējo stratēģiju īstenošanā 

PAPILDIN ĀJUMS  
Izvērtējot 2013./2014. studiju gada studiju rezultātus, studentu un absolventu aptauju , 

kā arī 2014./2015. studiju gada uzņemšanas rezultātus, izkristalizējas secinājumi par studiju 
programmu tālāko attīstību.   

Ilgtermiņa attīstības vīzija saistīta ar ciešāku teorētisko zināšanu un praktisko prasmju 
attīstīšanas sasaisti, studiju programmu pilnveidi un/vai pārveidi ciešākā sasaistē ar darba 
tirgus prasībām  visās akadēmiskajās programmās. Paredzama pakāpeniska šīs vīzijas 
īstenošanas gaita, izvērtējot nepieciešamos resursus un sagaidāmos ieguvumus. 

Īstermiņa attīstības iespējas 2014./2015. studiju gadā atklātas studiju virziena un 
programmu attīstības plānā. 
  



 

62 

 

 
„Valodu un kult ūras studiju” virziena att īstības plāns 2014./2015. studiju gadam 

19.tabula.  

Programmas 
nosaukums 

Konstatētās problēmas Priekšlikumi to risināšanai Atbildīgais Izpildes novērt ējums 

Baltu filoloģija 
un kultūra 

Nepietiekama teorētisko 
zināšanu un prakses 
saistība, studentu 
priekšstats par 
programmas neatbilstību 
darba tirgus prasībām 

Pārskatīt teorētisko jautājumu īpatsvaru 
visā programmā kopumā 
Uzklausot studentu intereses, veikt 
izmaiņas saistībā ar praktiskas ievirzes 
palielināšanos 
Katrā studiju kursā uzsvērt teorētisko 
zināšanu pielietojamību  

Programmas 
direktore, 
docētāji 

Studentu informētība par 
teorētisko zināšanu un 
prasmju lietošanu 
praktiskajā darbībā 
Praktiskas ievirzes satura 
palielināšanās, saikne ar 
darba tirgu 

Pārāk liela studiju slodze, 
nesabalansēts studiju 
process 

Pārskatīt studiju kursu saturu, 
sabalansēt prasības dažādos kursos 
viena semestra laikā 

Programmas 
direktore, 
docētāji  

Sabalansēta studiju slodze, 
studentu apmierinātība ar 
slodzes apjomu 

Studentu pasivitāte 
ārpusstudiju pasākumos 

Iespēju robežās turpināt studentus 
ieinteresēt ārpusstudiju aktivitātēm, 
veidojot studentos līdzatbildīgu 
attieksmi pret studiju procesu 

Programmas 
direktore, 
docētāji  

Studentu apmeklētas un 
organizētas ārpusstudiju 
aktivitātes 

Imatrikulēto studentu 
skaita samazināšanās 

Skat iepriekšējos priekšlikumus + 
palielināt informāciju par programmu, 
studentu un docētāju pētniecisko un 
radošo aktivitāšu publicitātes pasākumi 

Programmas 
direktore, 
dekāne 

Studentu skaita pieaugums 

Eiropas valodu 
un kultūras 

studijas 

Maz akcentēta teorētisko 
zināšanu un prakses 
saistība 

Uzklausot studentu intereses, veikt 
izmaiņas saistībā ar praktiskas ievirzes 
palielināšanos 
Katrā studiju kursā uzsvērt teorētisko 
zināšanu pielietojamību 

Programmas 
direktore, 
dekāne 

Studentu informētība par 
teorētisko zināšanu un 
prasmju lietošanu 
praktiskajā darbībā 

 
 Inovatīvu studiju metožu Katram docētājam pārskatīt darba Docētāji, Inovatīvu metožu lietošana 
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nepietiekamība, 
akadēmiskā personāla 
novecošanās   

formas  programmas 
direktore 

studiju procesā, iespēju 
robežās – jaunu 
mācībspēku vai 
vieslektoru piesaiste 

 Salīdzinoši neliela vai 
nesabalansēta studiju 
slodze 

Pārskatīt prasības dažādos kursos viena 
semestra laikā 
Rast individuālas pieejas iespējas 
studentiem ar dažādiem valodu zināšanu 
līmeņiem 

Docētāji, 
programmas 

direktore 

Sabalansēta studiju slodze 
Individuāla pieeja 
studentiem ar dažādiem 
valodu zināšanu līmeņiem 

Latviešu 
filoloģija 

Bakalaura un maģistra 
programmu satura 
dublēšanās atsevišķos 
studiju kursos  

Apsvērt būtisku izmaiņu iespējas un 
lietderību programmas saturā VAI 
izvērtēt vairāku radniecīgu LiepU 
maģistra studiju programmu 
apvienošanu vienā programmā ar 
vairākiem studiju virzieniem. 

Programmas 
direktors, 
virziena 

vadītāja, dekāne 

Racionāls un finansiāli 
pamatots maģistra studiju 
programmu piedāvājums 
humanitārajās zinātnēs 

Imatrikulēto studentu 
skaita samazināšanās 

Rakstniecības 
studijas 

Pārāk liels atsevišķu 
kursu apjoms 

Samazināt KRP skaitu modulī „Literārā 
rediģēšana un izdevējdarbība”, 
palielinot moduļa „Radošā un kritiskā 
rakstīšana” apjomu VAI piedāvājot 
daļēju moduļa „Daiļliteratūras 
tulkošana” apguves iespēju.  

Programmas 
direktore 

Sabalansēts studiju kursu 
apjoms atbilstoši studentu 
radošajām un  
profesionālajām interesēm 

Valodniecība Regulāra promocijas 
darbu aizstāvēšana. 

Turpināt nodrošināt regulāru (katru 
gadu) promocijas darbu aizstāvēšanu. 

DSPP, 
promocijas darbu 

vadītāji 

Aizstāvēti promocijas 
darbi 

 


