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I. Liepājas Universitātes studiju virziena 

„Valodu un kultūras studijas, dzimtās valodas studijas  

un valodu programmas” 

 vispārējs raksturojums 
 

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

augstskolas vai koledžas kopējo stratēģiju  

Studiju virziena stratēģiskie mērķi 2014./2015. studiju gadā saglabāti, bet 

turpināta programmu pārveide saskaņā ar „LiepU studiju programmu licencēšanas, 

akreditācijas un būtisko izmaiņu grafiku 2014./2015. studiju gadam” (Apstiprināts 

Senāta sēdē 2014. gada 20. oktobrī, prot. Nr. 3).  

1.1. Lai sekmētu programmas „Baltu filoloģija un kultūra” konkurētspēju 

Latvijas augstākajā izglītībā, paredzot studiju ciešāku sasaisti ar darba tirgus 

prasībām un palielinot potenciālo programmas absolventu iekļaušanās iespēju 

darba tirgū, programmā izdarītas būtiskas izmaiņas: 

1) mainīts programmas nosaukumu no „Baltu filoloģija un kultūra” uz „Baltu 

filoloģija, kultūra un komunikācija”; 

2) mainīts programmas ilgums no 3 gadiem uz 4 gadiem; 

3) mainīts programmas apjoms no 120 kredītpunktiem uz 160 kredītpunktiem; 

4) programmas obligātajā daļā (6. semestrī) iekļauti komunikācijas zinātņu 

kursi 10 KRP (Komunikācijas teorija, Publiskās attiecības: teorija un 

prakse, Lietišķā komunikācija, Kultūras menedžments, Starpkultūru 

komunikācijas pamati);  

5) programmas virziena „Baltu valodas studijas” izvēles daļā iekļauti 

lietuviešu valodas un kultūras studiju kursi 30 KRP apjomā, kuru 

realizācija notiks Klaipēdas Universitātē; 

6) programmas virziena „Literatūras, kultūras un komunikācijas studijas” 

izvēles daļā (7. un 8. semestrī) iekļauti literatūras un komunikācijas (īpaši, 

publicistikas)  kursi  30 KRP apjomā. 

2015. gada 6. februārī pieņemts Studiju akreditācijas komisijas lēmums (Nr. 343) 

„Par izmaiņu  apstiprināšanu Liepājas Universitātes studiju virzienā „Valodu un 

kultūras studijas, dzimtās valodas studijas un valodu programmas” – apstiprinātas 

izmaiņas akadēmiskajā studiju programmā „Baltu filoloģija un kultūra”. Uzņemšana 

jaunajā 4-gadīgajā programmā „Baltu filoloģija, kultūra un komunikācija” sākas 

2015./2016. studiju gadā, no šī gada vairs nenotiek uzņemšana programmā „Baltu 

filoloģija un kultūra”. 

1.2. Lai palielinātu potenciālo programmas absolventu iekļaušanās iespējas darba 

tirgū un optimizētu viena studiju virziena maģistra studijas LiepU un integrētu 

maģistra studiju programmas „Latviešu filoloģija” saturu, tiek paplašināti maģistra 

studiju programmas „Rakstniecības studijas” specializāciju un izvēles daļas (B) 

piedāvājumi: 

- modulis ”Valodniecības teorija un prakse” (19 KRP), 

- modulis „Latviešu literatūras un kultūras pētniecība” (10 KRP),  

- modulis „Latviešu valodas pētniecība” (10 KRP),  

- modulis „Publicistika” (10 KRP).  
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Uzņemšana pārveidotajā programmā sākas 2015./2016. studiju gadā, līdz ar to 

netiek plānota uzņemšana akadēmiskajā maģistra programmā „Latvieši filoloģija”, 

kurā iepriekšējos gados ir bijis samazināts studentu skaits.  

1.3. Lai nodrošinātu iespēju precīzāk diferencēt reflektantu zināšanu līmeni otrajā 

svešvalodā, mainītas bakalaura programmas „Eiropas valodu un kultūras studijas” 3- 

gadīgā virziena (120 KRP, ar vācu/franču/krievu/spāņu valodas priekšzināšanām) 

uzņemšanas prasības, iestājpārbaudījumā iekļaujot pārrunas otrajā svešvalodā. 

2015. gada 23. janvārī pieņemts Studiju akreditācijas komisijas lēmums (Nr. 339) 

„Par izmaiņu  apstiprināšanu Liepājas Universitātes studiju virzienā „Valodu un 

kultūras studijas, dzimtās valodas studijas un valodu programmas” – apstiprinātas 

izmaiņas akadēmiskās bakalaura studiju programmas „Eiropas valodu un kultūras 

studijas” uzņemšanas nosacījumos. Uzņemšana saskaņā ar jaunajām prasībām sākta 

2015./2016. studiju gadā. 

 

2. Studiju virziena un studiju programmu perspektīvais novērtējums no 

Latvijas Republikas interešu viedokļa  
Virziena „Valodu un kultūras studijas” programmu pārveide veikta,  turpinot 

izvērtēt gan šī virziena programmu piedāvājumu Latvijas augstākajā izglītībā, gan arī 

LiepU, kā arī darba tirgus iespējas Kurzemes reģionā. Izvērtējuma rezultātā LiepU 

realizētajās „Valodu un kultūras studija” programmās novērsta iespējamā pārklāšanās 

ar citu Latvijas augstskolu studiju piedāvājumu, saskatīti nosacīti brīvie segmenti un 

izstrādāti atšķirīgi un unikāli šī virziena programmu modeļi, kā arī nosacīti apvienota 

(optimizēta) virziena abu maģistra programmu darbība, veidojot programmu ar lielāku 

studentu skaitu. 

 

3. Studiju virziena attīstības plāns 

Studiju virziena attīstības plāns saistāms  ar „Humanitāro un mākslas zinātņu 

fakultātes (HMZF) pilnveides plānu 2014./2015. studiju gadam”
1
 un studiju 

programmu attīstības plāniem. Galvenie virziena attīstības aspekti: 

1) turpināt realizēt HMZF stratēģisko virzību saskaņā ar HMZF attīstības 

stratēģiju (2011–2015); 

2) nodrošināt būtisko izmaiņu īstenošanu un praktisku ieviešanu virziena 

akadēmiskajās bakalaura programmās „Baltu filoloģija, kultūra un 

komunikācija”, „Eiropas valodu un kultūras studijas”, kā arī akadēmiskajā 

maģistra programmā „Rakstniecības studijas”; 

3) veicināt akadēmiskā personāla kvalifikācijas celšanu, turpināt piesaistīt 

kvalificētus mācībspēkus; 

4) turpināt attīstīt starptautisko sadarbību, īpaši ar Klaipēdas Universitāti 

(Lietuva); 

5) turpināt un paplašināt sadarbību ar darba devējiem, t.sk., radošajām 

organizācijām un jomas profesionāļiem.   

 

4. Studiju virziena un studiju programmu atbilstība darba tirgus 

pieprasījumam – darba un izglītības tirgus novērtējuma rezultāti par darba 

vietu pieejamību studiju programmu absolventiem, darba devēju aptaujas 

rezultāti 

                                                           
1
HMZF pašnovērtējuma ziņojums par 2014./2015. studiju gadu. Apstiprināts Studiju padomes 

sēdē 2015. gada 12. oktobrī 
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Akadēmiskā bakalaura programmu „Baltu filoloģija, kultūra un 

komunikācija”, „Eiropas valodu un kultūras studijas”, kā arī akadēmiskās maģistra 

programmas „Rakstniecības studijas” pārveide notikusi, pamatojoties darba tirgus 

prasībās:  

1) padziļinātas lietuviešu valodas apguves iespējas programmā „Baltu 

filoloģija, kultūra un komunikācija” ir atbilstošas Kurzemes kā Lietuvas 

pierobežas teritoriālā novietojuma vajadzībām kultūras, tūrisma un 

ekonomisko sakaru  veidošanā; 

2)  otras svešvalodas (franču, vācu, krievu) apguves iespēju piedāvājums 

studentiem bez priekšzināšanām programmā „Eiropas valodu un kultūras 

studijas” (studiju ilgums – 4 gadi) pamatots nepieciešamībā pēc divu 

svešvalodu prasmēm darba tirgū; 

3) izvēles kursu paplašinājums maģistra studiju programmā „Rakstniecības 

studijas” saistīts ar specializēšanās iespēju literārajā rediģēšanā, kritiskajā 

vai radošajā rakstīšanā, filoloģijas pētniecībā. 

 

5. Studiju virziena stipro un vājo pušu, iespēju un draudu analīze 
2015. gada maijā/jūnijā visi HMZF mācībspēki veica fakultātes SVID analīzi 

(kopsavilkums analizēts HMZF kopsapulcē 2015. gada 18. jūnijā), vērtējot fakultātes 

darbību studiju, pētniecības, radošās un populārzinātniskās darbības jomās, kā arī 

fakultātes darba organizāciju, iekšējo un ārējo komunikāciju.   

Virziena „Valodu un kultūras studijas” darbības vērtējumā no kopējās analīzes 

izmantoti tie vērtējumi, kas attiecas uz virziena darbību. Sk. 1. tabulu. 
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1. tabula 

HMZF studiju virziena „Valodu un kultūras studijas”  

SVID analīze  

 

 

STUDIJAS 

 

Stiprās puses Vājās puses 

- pilna cikla studijas 

- pārdomāti izstrādātas un sabalansētas studiju programmas  

- spēja un prasmes programmu veidošanā iepludināt Eiropas izglītības 

aktuālās tendences, spēja būt par „flagmani” Latvijas augstskolu 

kontekstā modernu programmu izstrādē („Baltu filoloģija, kultūra un 

komunikācija”, „Eiropas valodu un kultūras studijas”, „Rakstniecības 

studijas”), kurām nav tiešu analogu valstī 

- spēja operatīvi izvērtēt un pārveidot valodu un kultūras studiju 

programmas, ātri pieņemt lēmumus, kas uzlabo  programmu kvalitāti 

- sekmīga doktorantūras programmas „Valodniecība”  darbība (kopā ar 

Ventspils Augstskolu), labi rezultāti 

- stabila interese par programmu „Rakstniecības studijas”,  

programmas sadarbība ar Literāro akadēmiju,  

spēja izraisīt plašāku rezonansi 

- iespēja studēt svešvalodas ar un bez priekšzināšanām („Eiropas 

valodu un kultūras studijas”), daudzveidīgas svešvalodu studiju izvēles 

kombinācijas  

- iespēja studēt ārvalstu augstskolās (ERASMUS+, Klaipēdas 

Universitāte) 

- mazs studentu skaits (individuāla pieeja) 

- mazs studentu skaits, studiju pārtraukšana 

- nepietiekami izstrādāta programmu popularizēšanas sistēma 

- tehnoloģiskā aprīkojuma trūkums valodu apguvē  

- novecojušas mācību metodes, nespēja vai nevēlēšanās izmantot 

modernās tehnoloģijas, svešvalodu apguvē dominē didaktiskā, nevis 

filoloģiskā, kulturoloģiskā pieeja 

- nav profesionālo programmu humanitārajā jomā (saistītās 

profesionālās programmas ir citās fakultātēs) , potenciālo studentu 

nespēja saskatīt bakalaura programmu piedāvājumu, pēc bakalaura 

maģistrantūrā atgriežas salīdzinoši maz studentu 

- neatbilstošs stundu skaits studentu darbu vadīšanai 

- LiepU bibliotēkas krājumu nepietiekamība 

- maz izmanotas Moodle iespējas 
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Iespējas Draudi 

- Kurzemes valodas, mākslas un kultūras studiju un pētniecības centra 

statuss 

- programmu popularizēšana, fakultātes darbības popularizēšana 

(durvju atvēršana), agresīvāka reklāma 

- programmu pilnveide, četrgadīga bakalaura programma 

- starpdisciplinaritātes iespēju attīstīšana (tehnoloģijas+humanitārais) 

- skolotāju programmas izveide pamatstudiju līmenī (latviešu valoda, 

literatūra, svešvaloda), kādas jaunas programmas izveide 

- ārzemju studentu piesaiste  

- ārzemju vieslektoru piesaiste 

- studiju programmu/kursu piedāvājums mūžizglītībā 

- e-studiju attīstīšana, e-kursu integrēšana 

- akadēmiskās sadarbības tīkla izmatošana valstī un ārvalstīs 

- sadarbības pilnveide ar citām augstskolām Latvijā un ārzemēs 

(kopīgas programmas) 

- mācībspēku profesionālā pilnveide, kvalifikācijas celšana 

- Liepājas faktora (šarma) izmantošana 

- programmu pastāvēšanas apdraudējums nelielā studentu skaita dēļ 

- LiepU statusa maiņa, politiskās spēles 

- IZM nekonktrolēta konkurence (unikālo programmu neaizsargātība) 

- programmu nozīmes nenovērtējums, zemais prestižs sabiedrībā 

- darbavietu trūkums, konkurētspējīga atalgojuma neiespējamība 

Liepājā, ierobežotas iespējas darba tirgū pēc bakalaura programmas 

beigšanas 

- materiāli tehnisko resursu nepietiekamība 

- novecojošs personāls (svešvalodu apguvē) 

 

 

PĒTNIECĪBA, RADOŠĀ UN POPULĀRZINĀTNISKĀ DARBĪBA 

 

Stiprās puses Vājās puses 

- tradīcijas 

- pietiekami augsts mācībspēku zinātniskais potenciāls, pietiekams 

doktoru skaits filoloģijā jauni filoloģijas doktori 

- sasniegumi pētniecībā, to novērtējums pilsētā 

- atsevišķas spēcīgas personības 

- valodas un literatūras jomas prestižs LiepU un ārpus LiepU 

- vāja komunikācija starp pētnieku jomām, individuālās darbības 

dominante, vienojošu pētniecisku tēmu trūkums 

- niecīgas projektu aktivitātes, nav Eiropas projektu 

- zinātnisko publikāciju trūkums, rakstu krājumu neiekļaušanās datu 

bāzēs 

- profesūra nav LZP ekspertu statusā 
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- plašākā izdevējdarbības intensitāte LiepU, rakstu krājumu izdošanas 

tradīcijas, zinātniskā žurnāla izdošana  

- ikgadējas zinātniskās konferences un semināri 

- LiepU zinātniskās darbības atbalsta fonda finansējums pētniecībai 

-  labs populārzinātniskās darbības tīkls reģionā 

humanitārās jomas spēja rezonēt pilsētā un apkaimē atsevišķu 

literatūras un kultūras pasākumu organizēšanā 

- laba sadarbība ar LVI un LFMI 

-  nespēja vienlīdz kvalitatīvi vadīt kursus latviski un svešvalodā 

- nepietiekama sadarbība ar skolām 

 

Iespējas Draudi 

- projekti, finansu piesaiste 

- pētniecības sasaiste ar reģiona vajadzībām 

- plašāka sadarbība ar Kurzemes Humanitāro institūtu  

- motivācijas zudums, pazemināts prasīgums pret sevi 

- sašaurināta starptautiskā nozīmīguma izpratne 

- nespēja savienot pētnieka un docētāja darbu ar blakus darbiem 

 



10 
 

 



11 
 

6. Studiju virziena iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas 

apraksts 
Kvalitātes nodrošināšanā saglabāti iepriekšējie principi.  

 

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

materiāltehniskais nodrošinājums 
1. Fakultātes attīstības fonda līdzekļi.  

Fakultātes budžeta sadale tāpat kā iepriekšējā periodā notiek saskaņā ar 

detalizētu naudas līdzekļu izlietojuma plānu, kas apstiprināts fakultātes Domē, kurā 

virziena „Valodu un kultūras studijas” budžetā iekļautas šādas pozīcijas:  atbalsts 

docētāju profesionālajai izaugsmei (konferenču dalības maksa, ceļa izdevumi, 

zinātnisko un metodisko semināru organizēšana, starptautiskās sadarbības 

attīstīšana, vieslekcijas u. tml.); studiju programmu attīstība: mācību ekskursijas, 

radošās darbnīcas u. tml. (humanitāro zinātņu jomā: maģistra studiju programmas 

„Rakstniecības studijas” radošās rakstīšanas meistardarbnīcas Ventspils Rakstnieku 

mājā; autortiesību līguma samaksa par lugu programmas „Eiropas valodu un 

kultūras studijas” teātra izrādei Frankofonijas dienās u. c.); kvalificēta personāla 

piesaiste. 

Ierobežoto līdzekļu dēļ 2015. gadā visas plānotās pozīcijas nebija iespējams 

izmantot pilnvērtīgi. HMZF attīstības finansējuma izlietojuma pārskatīšana notiek 

regulārā sadarbībā ar LiepU finanšu analītiķi. Atskaites par budžeta izlietojumu 

tiek veiktas fakultātes Domes sēdēs.  

2. LiepU Zinātniskās darbības attīstības fonda līdzekļi. 

2014. gadā par šo finanšu avotu atbildēja Zinātnes padome, fakultātes Dome 

apstiprināja zinātņu nozaru vadītāju apkopotos finansējuma pieprasījumus. Kopš 

2015. studiju gada faktiski fakultāte pārvalda šī fonda līdzekļu apguvi. Fakultātes 

Dome 2015. gada 3. martā  (prot. Nr. 12) apstiprināja HMZF prioritātes zinātniskās 

darbības attīstības finansējuma sadalē: 

1) HMZF zinātniskā žurnāla sagatavošana un izdošana; 

2) monogrāfijas (Edgara Lāma monogrāfija „Friča Bārdas dzejasdzīve”) 

izstrāde; 

3) starptautiskas zinātniskās konferences ārzemēs, kurās paredzētas 

publikācijas; 

4) starptautiskas zinātniskas konferences Latvijā, kurās paredzētas 

publikācijas. 

Tā kā nav iespējams atbalstīt visas pieteikumos minētās izdevumu pozīcijas, 

finansējums konferenču apmeklējuma pozīcijām „Ceļa izdevumi”, „Konferenču 

dalības maksa” un „Viesnīcas izdevumi” iespējams samazinātā apmērā. 2015. gada 

piešķirto līdzekļu apguve turpinās 2015./2016. studiju gada rudens semestrī. 

3. Liepājas pilsētas Domes piešķirtie līdzekļi (saskaņā ar LiepU un Liepājas 

pilsētas Domes līgumu).  

HMZF Liepājas pilsētas Domes līdzekļi izmantoti virziena programmu 

kvalitatīvai darbībai nepieciešamo viesdocētāju un kvalificētu mācībspēku 

piesaistei. 2015. gada piešķirto līdzekļu apguve turpinās 2015./2016. studiju gada 

rudens semestrī. 

4. IZM piešķirtie līdzekļi latviešu filoloģijas, baltu filoloģijas un vēstures 

studiju programmu zinātniskās darbības nodrošināšanai. 

2014. un 2015. gadā LiepU noslēdza vienošanos ar Izglītības un Zinātnes 

ministriju (IZM) par finansiālu atbalstu LiepU latviešu filoloģijas, baltu filoloģijas 

un vēstures studiju programmu zinātniskās darbības nodrošināšanai. Fakultātē tika 
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izstrādāta Kārtība piešķirtā finansējuma izlietošanai. Piešķirtais finansējums tika 

izmantots bakalaura programmas „Baltu filoloģija un kultūra”, maģistra 

programmu „Latviešu filoloģija” un „Rakstniecības studijas” zinātniskās darbības 

nodrošināšanai. Lēmumus par IZM piešķirto līdzekļu sadales principiem, 

finansējuma piešķiršanas kārtību un sasniegto rezultātu atbilstību mērķiem pieņem 

HMZF Dome.  

2014. gada līdzekļu izlietojums ir publiskots LiepU mājaslapā. 2015. gada 

līdzekļu apguve turpinās 2015./2016. studiju gada rudens semestrī. 

5. Ieņēmumi no studiju programmu paaugstinātajām studiju maksām.  

2014./2015. studiju gadā ieņēmumi no paaugstinātajām studiju maksām bija 

studiju programmām „Eiropas valodu un kultūras studijas”, „Rakstniecības 

studijas”. Ieņēmumi izmantoti dažādām studiju programmu vajadzībām: mācību 

ekskursijām, viesdocētāju ceļa izdevumiem u. tml. 

 

8. Sadarbības iespējas Latvijā un ārzemēs attiecīgā studiju virziena 

ietvaros 

Pārskata periodā paplašinājusies sadarbība ar Klaipēdas Universitātes 

Humanitāro zinātņu fakultāti. 2015. gada 21. janvārī atjaunots Liepājas 

Universitātes un Klaipēdas Universitātes sadarbības līgums, kā arī noslēgta 

„Vienošanās par konkrētas studiju programmas realizēšanu”. Pamatojums: Valodu 

un kultūras virziena bakalaura studiju programmā „Baltu filoloģija un kultūra” tika 

veiktas būtiskas izmaiņas. Pārveidotās programmas „Baltu filoloģija, kultūra un 

komunikācija” studiju virziena „Baltu valodu studijas” lietuviešu valodas un 

kultūras studiju kursi 30 KRP (45 ECTS) apjomā tiks īstenoti Klaipēdas 

Universitātē lietuviešu valodā. 
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9. Studiju programmu uzskaitījums, norādot to apjomu kredītpunktos, studiju veidu, iegūstamo grādu, grādu un profesionālo 

kvalifikāciju vai profesionālo kvalifikāciju. Sk. 2. tabulu (2014./2015. studiju gadā īstenotais papildinājums iekrāsots). 

2.tabula 

Valodu un kultūras studiju virziena programmas un to raksturojums 

Studiju programmas 

nosaukums 

Apjoms 

kredītpunktos 

Studiju veids Iegūstamais grāds Iegūstamais grāds un 

profesionālā 

kvalifikācija 

Baltu filoloģija un 

kultūra (43222) 

120 KRP  Pilna laika 

klātienes studijas  

Humanitāro zinātņu bakalaura filoloģijā 

akadēmiskais grāds 
- 

Eiropas valodu un 

kultūras studijas 

(43222) 

120 KRP Pilna laika 

klātienes studijas 

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  

- 

Eiropas valodu un 

kultūras studijas 

(43222) 

160 KRP  Pilna laika 

klātienes studijas 

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 

- 

Latviešu filoloģija 

(45223) 

80 KRP  Pilna laika 

klātienes studijas 

Humanitāro zinātņu maģistra filoloģijā 

akadēmiskais grāds 

- 

Rakstniecības 

studijas (45222) 

80 KRP Pilna laika 

klātienes studijas  

Humanitāro zinātņu akadēmiskais maģistra 

grāds rakstniecības studijās 

- 

Valodniecība  120 KRP Pilna laika 

klātienes studijas 

Filoloģijas doktora grāds - 



10. Studiju virziena Valodu un kultūras studijas 

īstenošanā iesaistītā  

akadēmiskā personāla saraksts  

3.tabula 

Akadēmiskā personāla saraksts un personāla raksturojums bakalaura studiju programmā „Baltu filoloģija, kultūra un komunikācija” 

(papildinājumi par 2014./2015. studiju gadu) 

 

 

 

 

Nr. 

p.k. 

 

 

Vārds, uzvārds 

Zinātniskais  

vai akadēmiskais/ 

profesionālais 

grāds 

 

 

 Studiju kursi, apjoms KRP 

1. Renāte Cāne Dh. sc.soc. B Sociālie mediji (2 KRP) 

2. Albinas  Drukteinis Dr. habil. hum. B Mūsdienu lietuviešu valoda: sintakse I, II ( 4 KRP) 

3. Atis Egliņš –Eglītis Mg. oec. A Kultūras menedžments (2 KRP) 

B Kultūras politika (1 KRP) 

B Radošo industriju attīstība (2 KRP) 

B Kultūras projekta izstrāde (2 KRP) 

4. Inta Genese-Plaude Mg. philol. B Literatūras kritika: teorija un prakse I, II (4 KRP) 

5. Ērika Gintere Mg. sc. soc. A Starpkultūru komunikācijas pamati (2 KRP) 

A Komunikācijas teorija (2 KRP) 

6. Rūta Grumadaite –Pabarčiene Mg. philol. B Lietuviešu folklora un etnoloģija (4 KRP) 

7. Daļa Kiseļūnaite Dr. habil. hum. B Mūsdienu lietuviešu valoda: morfoloģija, vārddarināšana, ortogrāfija 

(6 KRP) 

B Mūsdienu lietuviešu valoda: fonētika, ortoēpija un gramatika (6 

KRP) 

B Tulkošanas teorija un prakse: lietuviešu valoda I, II (4 KRP) 

8. Vitalija Kapsevičiene Mg. hum. B Mūsdienu lietuviešu valoda: akcentoloģija (4 KRP) 
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9. Edgars Lāms Dr. philol. B Modernisms latviešu literatūrā (2 KRP) 

10. Vēsma Lēvalde Mg. philol. B Publicistikas pamati un žanri (2 KRP) 

11. Diāna  Laiveniece Dr. paed. B Tekstveides lingvistiskie pamati (2 KRP) 

12. Haralds Matulis Mg.  phil. B Kritiskā un radošā domāšana I, II (2 KRP) 

13. Erika Molotokiene Dr. hum. B Lietuviešu kultūras vēsture I, II ( 4 KRP) 

14. Diāna Oļukalne Mg. sc. educ. B Masu komunikācija (2 KRP) 

15. Inga Pūre Dr. sc. soc. A Lietišķā komunikācija (2 KRP) 

16. Daiva Pagojiene Dr. hum. B Lietuviešu valoda medijos un juridiskajā praksē I, II (4 KRP) 

17. Irina Strazdiņa Dr. psych. B Kritiskā un radošā domāšana I,II (2 KRP) 

18. Iveta Tumaščika Mg. iur. B Komunikācijas juridiskie aspekti un ētika (2 KRP) 

19. Sandra Veinberga Dr. philol. A Publiskās attiecības: teorija un prakse (2 KRP) 

B Publicistika: mākslinieciskais rakurss  (2 KRP) 
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4.tabula 

Akadēmiskā personāla saraksts un personāla raksturojums maģistra studiju programmā „Rakstniecības studijas”  

(papildinājumi par 2014./2015. studiju gadu) 

  

 

 

Nr. 

p.k. 

 

 

Vārds, uzvārds 

Zinātniskais  

vai akadēmiskais/ 

profesionālais 

grāds 

 

 

 Studiju kursi, apjoms KRP 

1.  Inta Genese-Plaude Mg. philol. B Literatūras un teātra kritika (2 KRP) 

2.  Sigita Ignatjeva Mg. philol., 

Mg. Rakstniecības 

studijās 

B  Prozas tulkošana Latvijā: vēsture un mūsdienas  (2 KRP) 

B Dzejas (vai drāmas) tulkošanas teorija un prakse (1 KRP) 

B Dramaturģijas tulkošana Latvijā: vēsture un mūsdienas (1 KRP) 

B Prozas tulkošanas teorija un prakse (1 KRP) 

3.  Benedikts Kalnačs Dr. habil. philol. A  Aktuāli procesi: teātris (1 KRP) 

B Latviešu teātra un drāmas pētniecība (2 KRP) 

4.  Ilze Kļepikova Mg. philol. B Redaktora darbs drukātajos un elektroniskajos kultūras medijos  

(2 KRP) 

5.  Diāna Laiveniece Dr. paed. B  Latviešu valodas mācību grāmatu vēsture (2 KRP) 

 

6.  Velga Laugale Dr. philol. A Teksta stilistika: morfostilistiska un leksikostilistika (2 KRP) 

B Latviešu leksikogrāfija (3 KRP) 

B Latviešu terminoloģija (2 KRP) 

7.  Linda Lauze 

 

Dr. philol. B  Sociolingvistikas aktualitātes (2 KRP) 

B Aktuāli procesi latviešu valodā (2 KRP) 

B Lingvistiskā pragmatika (2 KRP) 
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8.  Edgars Lāms Dr. philol. B Reģionālā literatūra un literatūras pētniecība (2 KRP) 

B Latviešu prozas pētniecība (2 KRP) 

9.  Haralds Matulis Mg. phil. A Radošā domāšana un radošas personības pašmenedžments (2 KRP) 

10.  Ieva Ozola Dr. philol. B Vispārīgā valodniecība (2 KRP) 

B Latviešu valoda Lejaskurzemē (2 KRP) 

B Latviešu valodas izpētes vēsture (2 KRP) 

11.  Astra Skrābane  Dr. philol. B Prozas tulkošana Latvijā: vēsture un mūsdienas (1 KRP) 

B Dzejas tulkošana Latvijā: vēsture un mūsdienas (1 KRP) 

B Dramaturģijas tulkošana Latvijā: vēsture un mūsdienas (1 KRP) 

B Prozas tulkošanas teorija un prakse (1 KRP) 

12.  Ineta Stadgale Mg. philol. B Dzejas tulkošana Latvijā: vēsture un mūsdienas (1 KRP) 

13.  Gunta Smiltniece Dr. philol. A Teksta stilistika: morfostilistiska un leksikostilistika (2 KRP) 

B Aktuāli procesi latviešu valodā (2 KRP) 

B Latviešu valodas izpētes vēsture (2 KRP) 

14.  Dzintra Šulce Dr. philol. B Aktuāli procesi latviešu valodā (2 KRP) 

B Teksta rediģēšanas  metodika un praktikums  (2 KRP) 

B Latviešu valodas izpētes vēsture (2 KRP) 

15.  Gunta Tramdaka Mg. philol.  B Teksta rediģēšanas  metodika un praktikums  (2 KRP) 

B  Daiļliteratūras rediģēšana (2 KRP) 

16.  Ingūna Skadiņa Dr. philol. B Datorlingvistika (2 KRP) 

17.  Anna Trapenciere Mg. art. B Ekrāna informācijas dizains (2 KRP) 

18.  Sandra Veinberga Dr. philol. B Mākslas publicistika (2 KRP) 

19.  Linda Zulmane Mg. philol. B Latviešu dzejas pētniecība (2 KRP) 
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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 

1. Virziena „Valodu un kultūras studijas” mācībspēku aizstāvētās disertācijas 

2014./2015. studiju gadā:  

- Anita Helviga 2015. gada 5. maijā aizstāvēja promocijas darbu valodniecības 

nozares lietišķās valodniecības apakšnozarē par tematu „Latviešu 

literatūrzinātnes terminoloģija: vēsturiskais, lingvistiskais un terminogrāfiskais 

raksturojums” (zinātniskā vadītāja – Latvijas Universitātes (LU) profesore 

Anna Vulāne, Dr. philol.), iegūstot filoloģijas zinātņu doktora grādu (Dr. 

philol.); 

- Inga Bliska 2015. gada 27. februārī aizstāvēja promocijas darbu 

valodniecības nozares lietišķās valodniecības apakšnozarē par tematu „Franču 

valoda kā trešā valoda Latvijā: leksiski semantiskais mācību līmenis” 

(zinātniskā vadītāja – LiepU profesore Diāna Laiveniece, Dr. paed.), iegūstot 

filoloģijas zinātņu doktora grādu (Dr. philol.).   

2. Virziena „Valodu un kultūras studijas” docētāju organizētās starptautiskās 

zinātniskās konferences un izdošanai sakārtotie rakstu krājumi 2014./2015. studiju 

gadā: 

1)  konference „Vārds un tā pētīšanas aspekti”  2014. gada 27.–28. novembrī / 

krājums „Vārds un tā pētīšanas aspekti, 19” (divās daļās); 

2)  konference „Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā” 2015. gada 

19. – 20. martā/ krājums „Aktuālas problēmas literatūras zinātnē, 20”; 

3)  konference „Valodu apguve: problēmas un perspektīva/ krājums Valodu 

apguve: problēmas un perspektīva” (sadarbībā ar Pedagoģijas un sociālā darba 

fakultāti) 2015. gada 5. jūnijā; 

4)  HMZF zinātniskā žurnāla „Scripta Manet” 1. nr. ; 

5)  Doktorantūras programmas rīkotā 3. Starptautiskā jauno lingvistu 

konference “Via scientiarum” 2015. gada 12.–13. martā (Ventspils Augstskolā). 

Visu virziena programmu studenti piedalās konferencēs kā klausītāji, izpilda 

konkrētus studiju darba uzdevumus. Maģistra programmu studenti iesaistīti 

konferenču organizatorisko jautājumu risināšanā, doktoramtūras programmas studenti 

nodrošina konferences “Via scientiarum” oragnizāciju.   

3. „Valodu un kultūras studiju” virziena docētāji organizē arī citas zinātniskās 

konferences un seminārus, kuru saturs ir cieši saistīts ar studiju programmu saturu: 

1) dzejas dienu seminārs Autors, teksts, lasītājs 2014.gada 12. septembrī; 

2) Kurzemes reģiona skolēnu zinātniskie lasījumi 2015.gada 27. martā;  

3) metodiskais seminārs angļu valodas skolotājiem "Express Days15" 2015. 

gada 18. februārī (sadarbībā ar Lielbritānijas izdevniecību); 

4) zinātniskais seminārs sadarbībā ar vācbaltu biedrību „Baltische Geschichte 

– Letten und Deutsche Baltijas vēsture – latvieši un vācieši” 2014. gada 6.–8. oktobrī.  

Virziena programmu studenti (atkarībā no konferences vai semināra ievirzes) 

piedalās kā klausītāji, izpilda konkrētus studiju darba uzdevumus. 

4. Virziena „Valodu un kultūras studijas” mācībspēku zinātniskie 

semināri/akadēmiskās diskusijas:  

„Literatūrzinātnes pētījumi Liepājas Universitātē: aktuālas problēmas” – 

piedalās prof. Benedikts Kalnačs, prof. Edgars Lāms, asoc. prof. Zanda Gūtmane, 

lekt. Sandra Okuņeva. Diskusijā piedalās gan bakalaura, gan maģistra programmu 

studenti. 
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5. HMZF studentu zinātniskā konference 2015. gada 24. martā – ar referātiem 

uzstājas visi virziena bakalaura un maģistra noslēgumu kursu studenti. Jaunāko kursu 

studenti pilda konferences organizatoriskos pienākumus, tādējādi gūstot praktisku 

pieredzi konferenču sēžu vadīšanā, plānošanā u.tml. 

6. Virziena mācībspēku saņemtie apbalvojumi 2014. gadā: 
HMZF profesore, Dr. paed. Diāna Laiveniece saņēma Liepājas Domes Gada balvu 

zinātnē (par grāmatu „Zinātniskās rakstīšanas skola”, kuru fakultātes studenti izmanto kā 

studiju darbu rakstīšanas metodisko pamatmateriālu). 

7. Līdzdalība Valsts pētījumu programmas Letonika darbā. Projekta pieteicējs: 

LiepU Kurzemes Humanitārais institūts. Dalībnieki: KHI pētnieki un HMZF docētāji. 

8. Mācībspēku un studentu pētnieciskā darba sasaisti atspoguļo studentu 

bakalauru un maģistra darbu tēmu izvēle. Programmas „Baltu filoloģija un kultūra” 

bakalaura darbu tematus k. 5. tabulā, programmas „Eiropas valodu un kultūras 

studijas” tematus sk. 6. tabulā, maģistra programmas „Rakstniecības studijas” tematus 

sk. 7. tabulā, programmas „Latviešu filoloģija” tematus sk. 8. tabulā. Promocijas 

darbu tematus sk. ziņojumā par doktora studiju programmu „Valodniecība”.  
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5.tabula 

2014./2015. studiju gadā  

Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātē  

studiju programmā „Baltu filoloģija un kultūra” 

aizstāvēšanai pieņemtie bakalaura darbi 

 

Literatūras un kultūras studijas  

 

N.

p.k

. 

Students (-e) Darba nosaukums Darba vadītājs (-a) Recenzents (-e) 

1. Valda Aizezera Lauku un urbānās vides 

atspoguļojuma īpatnības Andreja 

Kurcija un  

Olafa Gūtmaņa bērnības un 

jaunības atmiņu stāstos un 

tēlojumos  

Profesors 

Edgars Lāms 

Profesors 

Benedikts 

Kalnačs 

2. Anda  

Matute 

Vides tēlojums  Rūdolfa Blaumaņa 

agrīnās daiļrades prozā 

Profesors 

Benedikts Kalnačs 

Asistente 

Vēsma Lēvalde 

3. Marta Pērkone Zinātniskās fantastikas topogrāfija: 

distopiskā ainava 21. gadsimta  

latviešu jauniešu romānos 

Lektore 

Linda Zulmane 

Asoc. profesore 

Zanda Gūtmane  

4.  Kristaps 

Pucens 

Andra Kalnozola luga „Runcis 

zābakos” postmodernisma 

paradigmā 

Lektore 

Sandra Okuņeva 

Lektore 

Gita Girņus 

5. Kristaps Varts Mūsdienu tautasdziesmas  

kā postfolkloras sastāvdaļa 

Lektore 

Gita Girņus 

Lektore Inta  

Genese-Plaude 

 

Baltu valodu studijas  

 

N.

p.k

. 

Students (-e) Darba nosaukums Darba vadītājs (-a) Recenzents (-e) 

1. Indra 

Grosbarte 

Lietvārdu vienskaitļa un 

daudzskaitļa  formas Imanta 

Ziedoņa darbā „Epifānijas” 

Asoc. profesore 

Gunta Smiltniece 

Docente 

Dzintra Šulce 

2. Elīna 

Grundmane 

Atkārtojumi mutvārdu tekstā 

(radio) 

Profesore 

Linda Lauze 

Profesore 

Diāna 

Laiveniece 

3. Zane Gvozde Lejaskurzemes valodas vide  

Ērika Kūļa jaunākajā prozā 

Asoc. profesore 

Ieva Ozola 

Docente 

Velga Laugale  

4. Līva Mieze Latvijas Republikas Saeimas parla- 

mentāriešu runas uzvedība: 

Profesore 

Diāna Laiveniece 

Asoc. profesore 

Gunta 



23 
 

politiskās runas ievada un 

nobeiguma frāzes 

Smiltniece 

5. Linda Ozoliņa Adjektīvu leksiskās un 

morfoloģiskās īpatnības Kuršu 

kāpu iedzīvotāju (kursenieku) 

valodā 

Docente 

Daļa Kiseļūnaite 

Asoc. profesore 

Ieva Ozola 

6.  Anda Vītola Salīdzinājuma konstrukcijas  

Jēkaba Janševska romāna 

„Dzimtene”  

1. un 2. sējumā 

Asoc. profesore 

Ieva Ozola 

Profesore 

Linda Lauze 
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6.tabula 

2014./2015. studiju gadā  

Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātē  

studiju programmā „Eiropas valodu un kultūras studijas” 

aizstāvēšanai pieņemtie bakalaura darbi 

 

N.p

.k. 

Students  Darba nosaukums Darba vadītājs  Recenzents  

1. Diāna 

Cinovska 

Eksistenciālisma un jaunā romāna 

ietekme uz autobiogrāfisko rakstību:  

Ž. P. Sartrs un N. Sarote 

Lektore 

Inese Veisbuka 

Lektore 

Inga Bliska 

2. 

 

Katrīna 

Īviņa 

Valodas vides nozīme angļu valodas 

apguvē 

Docente Dagnija 

Deimante-

Hartmane 

Lektore 

Rita Grāvelsiņa 

3. Agate  

Josta  

Frazeoloģismu salīdzinājums un 

interpretācija angļu standarta versijas 

(2001. g.) un otrajā Bībeles tulkojumā 

latviešu valodā (1965. g.) 

Lektore 

Linda Gaile  

 

Lektore 

Indra Kalniņa 

4. Ksenija 

Jurkova 

Vācu rakstnieka Mihaela Endes 

daiļrades un darbu leksikostilistiskā 

analīze 

Lektore 

Linda Gaile 

Profesors 

Juris Kastiņš  

5. Mārcis 

Kalnenieks 

Kompliments krievu valodas saziņā Asoc. profesore 

Valentīna Kaļiņina 

Asistente 

Eleonora 

Ņikiforova 

6. Katrīna 

Kupše 

Sieviešu tipi (Luīze Renāla kundze un 

Matilde de la Mola) Stendāla romānā 

„Sarkanais un melnais” 

Docents 

Oļegs Beļajevs 

Lektore 

Inga Bliska  

7. Sintija 

Leigute 

Raksturīgākās problēmas muitas 

terminu juridiskajā tulkošanā franču-

latviešu valodā 

Docents 

Oļegs Beļajevs 

Lektore 

Inese Veisbuka 

8. Dace 

Metēja 

Kurzemes raksturojums Rozes Marijas 

Fransuā daiļdarbos 

Lektore 

Inga Bliska 

Lektore 

Inese Veisbuka 

9. Kristīne 

Ozoliņa 

Lingvokulturoloģiskās īpatnības 

krievu repa dziesmu tekstos 

Asoc. profesore 

Larisa Pavlovska 

Asoc. profesore 

Valentīna Kaļiņina 

10. Agnese 

Pakule 

Ērika Kestnera romāna „Trīs vīri 

sniegā” stilistiskā analīze 

Lektore 

Linda Gaile 

Lektore 

Elita Balčus 

11. Kristers 

Rožlejs 

Gotiskās noveles pazīmes Edgara 

Alana Po īsajā stāstā „Melnais kaķis” 

Lektors 

Matiass Rogo 

Lektors 

Guntars Dreijers  

12. Agnese 

Stokova 

Eksistenciālisma salīdzinājums Albēra 

Kamī filozofiskajā esejā „Mīts par 

Sīzifu” un Gunta Zariņa stāstā 

„Dienasgrāmata no vilkaču valsts” 

Docents 

Oļegs Beļajevs 

Lektore 

Inese Veisbuka 

13. Ieva  

Vītola 

Sirreālisma ietekme uz mūsdienu 

franču kino 

Lektore 

Inese Veisbuka 

Docents 

Oļegs Beļajevs 

14. Renārs 

Voicehovičs 

Tēlainās izteiksmes līdzekļi angļu un 

latviešu grāmatu nosaukumos 

Lektore 

Rita Grāvelsiņa 

Docente 

Dagnija Deimante-
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Hartmane 

 

7. tabula 

 

Maģistra darbi 

„Rakstniecības studijas” 

 

N.p.

k. 

Students  Darba nosaukums Darba vadītājs  Recenzents  

1. Ginta 

Auzniece 

Žurnāla „Santa” redaktora sleju 

ietekme uz sievietes pašapziņas 

veidošanos  

no 1991. gada līdz 2014. gadam:  

žanra tematiski lingvistiskā analīze 

Profesore 

Diāna Laiveniece 

Profesore 

Linda Lauze 

2. Laura 

Ceļmale 

Īsprozas darba dramatizējums un 

inscenējums: Jāņa Ezeriņa „Ezeriņš” 

Latvijas Nacionālajā teātrī 

Profesors 

Benedikts 

Kalnačs  

Docente 

Anda Kuduma 

3.  Rihards 

Fridbergs 

Postkoloniālisma iezīmes  

Pētera Brūvera dzejā 

Lektors 

Marians Rižijs 

Asoc. profesore 

Zanda Gūtmane  

4. Liene  

Gūte 

Latvijas Literatūras gada balva – 

atpazīstamība, publicitāte un 

nominēto prozas darbu (2009–2013) 

pieejamība 

Docente 

Anda Kuduma 

Lektore 

Inta  

Genese-Plaude 

5. Anna  

Kalna 

Zinātniskās fantastikas tendences 

latviešu jaunākajā īsprozā 

Lektore 

Sandra Okuņeva 

Lektore 

Linda Zulmane 

6. Tatjana 

Kovrova 

Filozofiski psiholoģiskās fantastikas 

žanrs latviešu un krievu 

postmodernisma literatūrā.  

A. Zeibota „Okeāniskais Es” un 

V. Peļevina „Čapajevs un Tukšums” 

Asoc. profesore 

Zanda Gūtmane 

Profesors 

Benedikts Kalnačs 

7. Guntis 

Otaņķis 

Feminisms kultūrā un literatūrā 

postpadomju telpā  

20. gs. nogalē un 21. gs. sākumā 

Docente 

Anda Kuduma 

Asoc. profesore 

Zanda Gūtmane 

8. Varis  

Siliņš  

Kā dzeja piekāpjas burta priekšā jeb  

kā forma dažkārt nosaka saturu  

Lektore 

Linda Zulmane 

Lektore 

Sandra Okuņeva  
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8.tabula 

 

2014./2015. studiju gadā  

Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātē  

studiju programmā „Latviešu filoloģija” 

aizstāvēšanai pieņemtie maģistra darbi 

 

N.p.

k. 

Students  Darba nosaukums Darba vadītājs  Recenzents  

1. Agnese 

Doniņa 

Dzeja internetā kā populārās 

kultūras fenomens 

Lektore  

Linda Zulmane 

Lektore Inta 

Genese-Plaude 

2. Gunta  

Flaksa 

Margaritas Perveņeckas 

daiļrades raksturības 

Docente  

Anda Kuduma 

Profesors  

Edgars Lāms 

3.  Dana 

Kalašņikova 

Postkoloniālisms  

20. gs. beigu un 21. gs. sākuma  

Baltijas dramaturģijā 

Profesors  

Benedikts Kalnačs 

Docente  

Anda Kuduma 

4. Ieva  

Ozola 

Mitoloģiskie motīvi un folkloras 

atsauces L. Muktupāvelas 

romānā „Cilpa” 

Lektore  

Gita Girņus 

Lektore  

Linda Zulmane 
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12. Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla galveno 

zinātnisko publikāciju un sagatavotās mācību literatūras saraksts pārskata 

periodā. 

Akadēmiskā personāla zinātniskās darbības pārskats par 2014. gadu pieejams: 

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

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

 

13. Studiju virziena īstenošanā iesaistīto struktūrvienību (piemēram 

katedru, profesoru grupu, laboratoriju, institūtu) uzskaitījums, norādot to 

uzdevumus studiju virziena un konkrētu studiju programmu īstenošanā 

2014./2015. studiju gadā nav izmaiņu.  

 

14. Studiju virziena īstenošanā nepieciešamā mācību palīgpersonāla 

raksturojums, norādot tā uzdevumus studiju virziena un konkrētu studiju 

programmu īstenošanā 

2015. gada pavasara semestrī LiepU notika fakultāšu pārvaldības modeļa 

pārmaiņas. Studiju virziena īstenošanā pamatā ir iesaistīti HMZF dekāne, vecākā 

sekretāre, humanitāro zinātņu jomas sekretāre (2014. gadā)/ referente (kopš 2015. 

gada), programmu direktori un zinātņu virzienu vadītāji.  

Fakultātes darbinieku darba attiecības nosaka LiepU normatīvie dokumenti par 

studijām, Nolikums par fakultāti, fakultātes darbinieku amatu apraksti un savstarpējā 

vienošanās par atsevišķu funkciju veikšanu.  

 

15. Informācija par ārējiem sakariem: 

15.1. Sadarbība ar darba devējiem, profesionālajām organizācijām 

2014./2015. studiju gadā turpināta sadarbība ar iepriekšējiem sadarbības 

partneriem. Īpaši izvērsta sadarbība: 

1. Maģistra studiju programma „Rakstniecības studijas” attīstījusi sadarbību ar 

nevalstiskās organizācijas „Via Cultura” Literāro akadēmiju:  

1) organizētas kopīgas radošās rakstīšanas meistardarbnīcas (seminārs un 

meistardarbnīcas Ventspils Starptautiskajā rakstnieku un tulkotāju mājā 2015. gada 

16.–17. aprīlī); 

2) rakstnieku un literatūrzinātnieku lekcijas (sociālantropologa un tulkotāja 

Haralda Matuļa, dzejnieka Aivara Eipura lekcijas 2015. gada 16. janvārī, 

literatūrzinātnieces Sandras Ratnieces un literatūras kritiķes Austras Gaigalas lekcijas 

2015. gada 29. maijā); 

3) literārie lasījumi („Kūrmājas lasījumi” 2015. gada 24. martā).  

Visos pasākumos pēc izvēles piedalās arī citu programmu studenti. 

2. Bakalaura programmas attīstījušas sadarbību ar skolām (programmas 

„Eiropas valodu un kultūras studijas” studenti līdzdarbojušies svešvalodu dienas 

organizēšanā Grobiņas skolā, virziena docētāji piedāvā nodarbības skolotājiem 

latviešu valodas un literatūras mācīšanas jautājumos). 

3. Virziena sadarbība ar Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes Latviešu valodas 

skolotāju metodisko apvienību (2014./2015. studiju gadā uzsākta Jauno filologu 

skolas darbības plāna izstrāde, skolas darbība sākta 2015./2016. studiju gadā). 

 

15.2. Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām un koledžām, kuras 

īsteno līdzīgus studiju virzienus un līdzīgas studiju programmas 
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2014./2015. studiju gadā turpināta iepriekšējā sadarbība. 2015. gada 21. janvārī 

atjaunots Liepājas Universitātes un Klaipēdas Universitātes sadarbības līgums (sk. 8. 

punktu). Turpināta sadarbība ar Imanuela Kanta Federālo Baltijas Universitāti 

Kaļiņingradā, Krievijā – krievu valodas studentu līdzdalība starptautiskajā studentu 

olimpiādē „The 4th International Russian Language, Literature and Culture 

Competition for the Students from the Baltic Sea States”. 

Docētāju mobilitātes 2014./2015. studiju gadā: 

- Dr. philol., doc. Dzintra Šulce (Viļņas Universitāte, Lietuva) 

- Dr. philol., prof. Juris Kastiņš (Hildesheimas Universitāte, Vācija) 

- Dr. paed., doc. Valentīna Kaļiņina (Sakarijas Universitāte, Turcija)  

 

15.3. Studējošie, kas studējuši ārvalstīs studējošo apmaiņas programmu 

ietvaros, norādot apmaiņas programmu un valsti 

9. tabula  

 

Studiju 

gads 

Studiju programma Valsts Studentu 

skaits 

Programma 

2014./2015. Eiropas valodu un 

kultūras studijas 

Vācija 1 ERASMUS  

Eiropas valodu un 

kultūras studijas 

Turcija 1 ERASMUS 

Eiropas valodu un 

kultūras studijas 

Lietuva 1 ERASMUS 

Eiropas valodu un 

kultūras studijas 

Slovākija 1 ERASMUS 

Eiropas valodu un 

kultūras studijas 

Francija 1 ERASMUS 

Baltu filoloģija un 

kultūra 

Lietuva 1 ERASMUS 

  KOPĀ 6  
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15.4.Ārvalstu studējošo skaits studiju virzienā kopumā, kā arī sadalījumā pa 

studiju programmām, norādot studiju ilgumu, valsti 

10.tabula 

 

Studiju 

gads 

Valsts Studiju programma Studentu 

skaits 

Studiju ilgums 

2014./2015. Turcija Eiropas valodu un 

kultūras studijas 

4 5 mēneši 

Lietuva Eiropas valodu un 

kultūras studijas 

2 5 meneši 

Slovākija Eiropas valodu un 

kultūras studijas 

1 5 mēneši 

Koreja Eiropas valodu un 

kultūras studijas 

1 5 mēneši 

  KOPĀ 8  
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Akadēmiskās bakalaura studiju programmas  

„Baltu filoloģija un kultūra” (kods 43 222) raksturojums 

2014./2015.studiju gads 

1. Studiju programmas īstenošanas mērķi  un uzdevumi 

Studiju programmas „Baltu filoloģija un kultūra” mērķi pārskata periodā 

saglabāti, bet izvirzīti un īstenoti jauni darba uzdevumi: studiju programmā veiktas 

būtiskās izmaiņas. 2015. gada 6. februārī ir pieņemts Studiju akreditācijas komisijas 

lēmums (Nr. 343) „Par izmaiņu  apstiprināšanu Liepājas Universitātes studiju virzienā 

„Valodu un kultūras studijas, dzimtās valodas studijas un valodu programmas”, kurā 

nolemts apstiprināt LiepU akadēmiskās bakalaura programmas „Baltu filoloģija un 

kultūra” nosaukuma maiņu uz akadēmiskā bakalaura studiju programmu „Baltu 

filoloģija, kultūra un komunikācija”, studiju ilguma maiņu no 3 gadiem uz 4 gadiem, 

apjoma maiņu no 120 kredītpunktiem uz 160 kredītpunktiem, kā arī atļauts izsniegt 

diplomu par akadēmiskās bakalaura programmas „Baltu filoloģija un kultūra” 

apgūšanu 120 kredītpunktu apjomā tām personām, kas imatrikulētas šajā programmā.  

Akceptētās izmaiņas attiecināmas uz 2015./2016. studiju gadu. Pašnovērtējuma 

ziņojumā par 2014./2015. studiju gadu aktualizēti atsevišķi punkti, kuros veikti  

papildinājumi vai izmaiņas. 

 

5. Studiju programmas organizācija 

Studiju programmas organizatorisko darbu ietekmējušas pārmaiņas HMZF 

pārvaldībā – kopš 2014./2015. studiju gada pavasara semestra fakultātes Humanitārās 

jomas sekretāra amats nomainīts ar referenta amatu, līdz ar to pārskatīta vecākās 

sekretāres un referentes pienākumu sadale programmas darba organizācijā (piem., 

bakalaura darbu nodošanas kārtība u.c.).  

 

7. Studiju programmas praktiskā realizācija 

2014./2015. studiju gadā programmas realizācijā izdarītas atsevišķas nelielas 

izmaiņas: 

1) kurss „Ievads literatūras zinātnē” sadalīts divās daļās – „Ievads literatūras 

zinātnē I”  īstenošana notiek 1.semestrī (4 KRP), „Ievads literatūras zinātnē II” – 2. 

semestrī (2 KRP); 

2) izdarītas izmaiņas kursa „Pasaules literatūras un kultūras vēsture I-II” (8 

KRP) realizācijā – „Pasaules literatūras un kultūras vēsture I” īstenošana notiek 

1.semestrī (2 KRP) , „Pasaules literatūras un kultūras vēsture II” – 2. semestrī (2 

KRP), „Pasaules literatūras un kultūras vēsture III” – 3. semestrī (4 KRP); 

3) bakalaura darbu vadīšanā baltu valodniecībā  piesaistīta Klaipēdas 

Universitātes docente Daļa Kiseļūnaite. 

12. Informācija par studējošajiem: 

Kopā programmā  2014./2015.studiju gadā studē  30 studenti. 

 

12.1. studējošo skaits (pilna laika studijas) 

11. tabula 
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                         Imatrikulēti Eksmatrikulēti 

Nosaukums 2011. 2012. 2013. 2014. Kopā 2011. 2012. 2013. 2014. Kopā 

Baltu 

filoloģija un 

kultūra 

15 19 13 8 55 11 10 10 12 43 

12.3. absolventu (ja tādi ir) skaits 

2015. gadā studiju programmā bija 11 absolventi.  

 

13. Studējošo aptaujas un to analīze  

2014. gadā aptaujāti 10 programmas studenti.  

Studentu atbildes uz jautājumiem (izlases veidā): 

 

Cik lielā mērā Jūs kopumā apmierina izvēlētā studiju programma?  

Pilnīgi apmierina 2 

Daļēji apmierina 8 

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 3 

Pilnīgi nepiekrītu 4 

Nav atbildes 0 

Kādas ir studiju programmas stiprās puses?  

-Augsti kvalificēti pasniedzēji, laba attieksme 

-Zināšanu daudzpusība un specializācija 

-Literatūras, kultūras kursi, iespēja apgūt lietuviešu valodu  

-Individuāla pieeja  

 

Kādas ir studiju programmas vājās puses?  

-Trūkumu nav 

-Pārāk liels apjoms 3-gad. Programmai 

-Nav prakses vai praktiskas ievirzes 

-Nepilnīga lietuviešu valodas apguve  

 

Kā varētu uzlabot studiju programmu?  
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-Ieviest praksi/praktiskas ievirzes kursus 

-Palielināt lietuviešu valodas kursu daudzumu  

 

Secinājumi salīdzinājumā ar iepriekšējo izvērtēšanas periodu: 

Studentu apmierinātība ar studiju programmu pārskata periodā ir samazinājusies 

(2012./2013. Studiju gadā ar programmu pilnībā apmierināti bija 8 un daļēji 

apmierināti 9 studenti; 2013./2014. studiju gadā pilnīgi apmierināti – 10, bet daļēji 

apmierināti – 7 studenti, šajā studiju gadā – 2 un 8 ), bet kopumā apmierinātība ar 

programmu saglabājas. Tiek atzīmētas tās pašas stiprās puses, kas iepriekš. Joprojām 

studenti pamatā noraida apgalvojumu, ka studiju programmā iespējams bez piepūles 

iegūt izglītību. Kā viens no trūkumiem arī šajā studiju gadā ir minēta lielā studiju 

slodze. Uzsvērta arī nepilnīgā lietuviešu valodas apguve un praktiskas ievirzes kursu 

trūkums, ko nākotnē potenciāli varētu novērst programmā izdarītās būtiskās izmaiņas: 

lietuviešu valodas padziļināta apguve un praktiskas ievirzes kursu iekļāvums 

pārveidotajā 4-gadīgajā studiju programmā „Baltu filoloģija, kultūra un 

komunikācija”.  

  

14. Absolventu aptaujas un to analīze 

2014. gadā aptaujā piedalījušies četri programmas absolventi, līdz ar to 

joprojām ir problemātiski izdarīt kopējus un pamatotus secinājumus. 3 no 

aptaujātajiem strādā, 2 no viņiem uzskata, ka iegūtās zināšanas ir pietiekamas, lai 

pildītu darba pienākumus, 1 – daļēji pietiekamas, 1 – nepietiekamas; visi 4 

profesionālās sagatavotības līmeni vērtē kā labu.   
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Humanitāro zinātņu bakalaura programmas „Baltu filoloģija un kultūra” 

attīstības plāns 2010. /2011. – 2015. /2016. studiju gadam
2
 

12.tabula 

Risināmie jautājumi Veicamie uzdevumi Izpildes laiks Atbildīgais par 

izpildi 

Izpilde 2014./2015. st.g.  

Neliels studentu skaits, 

reflektantu piesaiste  

Izstrādāt un īstenot 

programmas būtiskās 

izmaiņas 

2014./2015. – 

2015./2016. st. 

gadā  

Programmas 

direktore 

Apstiprinātas būtiskās izmaiņas, uzņemšanai 

sagatavota programma „Baltu filoloģija, kultūra 

un komunikācija” (izstrādāts tipveida plāns, 

sagatavoti jauno kursu apraksti) 

Studiju programmas 

popularizēšana  

 

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 

popularizēšanas pasākumos skolās, izstādēs 

 Studiju programmas studentu 

iesaistīšanās studentu 

zinātnes un radošuma nedēļas 

pasākumos, šo pasākumu 

popularizēšana 

vispārizglītojošāsskolās 

2010./2011. – 

2015./2016.st. 

gadā 

Programmas 

direktore 

Visi programmas studenti iesaistījušies studentu 

zinātniskajā konferencē, nolasīti vairāki referāti;  

informācija par konferenci izplatīta 

vispārizglītojošās skolās 

Sadarbība ar Latvijas 

augstskolām 

Mācībspēku pētniecisko 

sakaru tālāka attīstīšana ar 

citām radniecīgām studiju 

programmām Latvijā 

2010./2011. – 

2015./2016.st. 

gadā 

Programmas 

direktore, 

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 un 

kultūras pētniecībā” 

                                                           
2
 2014./2015. gadā iekļautie papildinājumi plānā iekrāsoti. 
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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 

Studentu pētnieciskie sakari palikuši iepriekšējā 

līmenī. Citu humanitāro zinātņu studentu 

zinātnisko konferenču apmeklējums nav 

apmierinošs, taču situāciju daļēji ietekmē finanšu 

trūkums 

Sadarbība ar ārvalstu 

augstskolām 

Studiju programmas 

reklamēšana ārvalstu 

augstskolās, kurās tiek apgūta 

baltu filoloģija, sadarbībā ar 

LiepU Ārzemju sakaru daļu; 

studiju piedāvājums 

ERASMUS apmaiņas 

programmas studentiem 

2010./2011. – 

2015./2016.st. 

gadā 

Programmas 

direktore, 

Ārzemju sakaru 

daļas vadītāja 

Izstrādāts studiju kursu piedāvājums ERASMUS 

studentiem 

Studentu mobilitāte: Arta Egliņa-Eglīte – Viļņas 

universitāte 

 

 

Sadarbības tālāka attīstīšana 

ar Klaipēdas Universitāti, 

Šauļu Universitāti, Vītauta 

Dižā Universitāti 

2010./2011. – 

2015./2016.st. 

gadā 

Programmas 

direktore, 

atsevišķu kursu 

docētāji  

1. Sadarbība ar Klaipēdas Universitāti studiju 

programmas pārveidē un lietuviešu valodas 

un kultūras studiju satura izstrādē: izstrādāts 

tipveida plāns, sagatavoti kursu apraksti (30 

KRP). 

2. Vieslekcijas: Vītauta Dižā Universitātes 

docentes, Dr. hum. Aurelijas Mīkolaitītes 

vieslekcijas 2014. gada 27.–28. novembrī par 

lietuviešu un latviešu literatūru salīdzinošā 

skatījumā. 
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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 

1. Balstoties studentu un absolventu aptaujās, 

veiktas būtiskas izmaiņas programmas saturā, 

kas tiks realizētas, sākot no 2015./ 2016. st. g.  

2. 2014./ 2015. g. jūnijā veikta fakultātes SVID 

analīze un notikusi programmas studiju 

rezultātu izvērtēšana (HMZF mācībspēku 

kopsapulcē). 

 

Pētījumu rosināšana 

atsevišķās studiju jomās, jo 

īpaši, kultūras studiju jomā, 

pētījumu integrācija studiju 

procesā 

2010./2011. – 

2015./2016.st. 

gadā 

Programmas 

direktore 

 

Paplašināts tradicionālās literatūrzinātnes 

konferences pētniecības jautājumu spektrs 

(atbilstošs nosaukums – „Aktuāli procesi 

literatūras un kultūras pētniecībā”   

Paplašinājies studentu starpdisciplināro 

pētniecisko darbu īpatsvars (īpaši programmā 

„Eiropas valodu un kultūras studijas” 

 

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 

 

Absolventu viedokļu 

apzināšana (anketēšana) par 

studiju programmas atbilstību 

darba tirgus prasībām 

2010./2011. – 

2015./2016.st. 

gadā 

Programmas 

direktore, LiepU 

Kvalitātes 

vadības sistēmas 

vadītāja 

Atsevišķi programmas absolventi piedalījušies 

aptaujā, aptaujas rezultāti izvērtēti kopsapulcē 
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Sadarbības veidošana ar 

darba devējiem  

2010./2011. – 

2015./2016.st. 

gadā 

Programmas 

direktore 

Darba devēji iesaistījušies atsevišķos HMZF un 

KHI zinātniskos vai populārzinātniskos 

pasākumos  

Potenciālie darba devēji iesaistījušies 

programmas pārveidē (laikraksta „Kurzemes 

Vārds”, Liepājas Kultūras pārvaldes darbinieki, 

plašsaziņas līdzekļu speciālisti u.c.) 
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Akadēmiskās bakalaura studiju programmas „Eiropas valodu un 

kultūras studijas” (kods 43 222) raksturojums 

2014./2015.studiju gads 

1. Studiju programmas īstenošanas mērķi  un uzdevumi 

2013./2014. studiju gadā bakalaura programmā „Eiropas valodu un kultūras 

studijas” tika veiktas būtiskas izmaiņas: studiju programmā piedāvāti divi studiju 

ilgumi – 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). 

Uzņemšana 4-gadīgajā programmā uzsākta pārskata periodā – 2014./2015. studiju 

gadā. Vairāk sk. programmas pašnovērtējumu par 2013./2014. studiju gadu. 

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.  

 

5. Studiju programmas organizācija 

Studiju programmas organizatorisko darbu ietekmējušas pārmaiņas HMZF 

pārvaldībā: 

1) 2014./2015. studiju gadā vairs nav atsevišķa svešvalodas jomas sekretāra 

amata; 

2) kopš 2014./2015. studiju gada pavasara semestra fakultātes Humanitārās 

jomas sekretāra amats nomainīts ar referenta amatu, līdz ar to pārskatīta vecākās 

sekretāres un referentes pienākumu sadale programmas darba organizācijā (piem., 

bakalaura darbu nodošanas kārtība, komunikācija ar programmas docētājiem u.c.).  

 

6. Prasības, uzsākot studiju programmu 

2014./2015. studiju gada uzņemšanā tika īstenotas 2013./2014. studiju gadā 

apstiprinātās uzņemšanas prasības.  
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13.tabula 

 

Studiju 

programma 

Iegūstamais 

grāds un/vai 

kvalifikācija  

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 

 

Obligātās prasības: 

CE latviešu valodā 

CE angļu valodā 

Papildus prasības: 

GA kulturoloģijā vai 

kultūras vēsturē 

Iestājpārbaudījums 

vācu vai franču, vai 

krievu 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 

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 

 

 

7. Studiju programmas praktiskā realizācija 

2014./2015. studiju gadā programmas realizācijā izdarītas atsevišķas nelielas 

izmaiņas 3-gadīgajā programmā: 

1) kursu „Angļu valoda: leksikostilistika I – II” docē lektore, Mg. paed. Indra 

Kalniņa; 

2) uzlabots bakalaura darbu izstrādes process – iekļauta darba 

priekšaizstāvēšana, pārskatīts kursa „Zinātniskā pētniecība” (2 KRP, lektore, Mg. 

philol. Linda Zulmane) saturs, lai palīdzētu labāk sagatavoties bakalaura darba 

izstrādei. 

2014./2015. studiju gadā uzsāktas studijas 4-gadīgajā programmā (bez otras 

svešvalodas priekšzināšanām), realizēti 1. studiju gadā iekļautie jaunie kursi (pilnu 

papildinājumu sarakstu sk. virziena vērtējumā par 2013./2014. studiju gadu. Sk. 14. 

tabulu. 
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14. tabula 

Mācībspēki Kursa nosaukums studiju 

programmā „Eiropas valodu un 

kultūras studijas” (studiju ilgums – 4 

gadi) 

Kredītpun

kti 

A daļas kursi   

Dagnija  Deimante-

Hartmane, Dr. paed. 

Praktiskā angļu valoda  I, II 4, 4 

Dzintra Šulce Dr. philol. Latviešu valodas praktikums: ortoēpija 

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; 

Inga Bliska, Dr. philol. 

Franču valodas pamati: gramatika I, II 4, 4 

Inese Veisbuka, Mg. 

tulkošanā un terminoloģijā 

Franču valodas pamati: ortogrāfija I, II 2, 2 

Inga Bliska, Dr. philol. 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: gramatika I, II 4, 4 

Valentīna Kaļiņina, Dr. paed. Krievu valodas pamati: ortogrāfija I, II 2, 2 

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

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 

E.Balčus, Mg. paed. Vācu valodas pamati: teksta analīze I, II 2, 4 

12. Informācija par studējošajiem: 

Kopā programmā  2014./2015. studiju gadā studē  72 studenti. 
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12.1. studējošo skaits (pilna laika studijas) 

15.tabula 

 

                         Imatrikulēti Eksmatrikulēti 

Nosaukums 2011. 2012. 2013. 2014. Kopā 2011. 2012. 2013. 2014. Kopā 

Eiropas 

valodu un 

kultūras 

studijas 

11 31 25 30 97 13 6 12 14 45 

12.2. pirmajā studiju gadā imatrikulēto studējošo skaits 

2014./2015. studiju gads ir pirmais studiju gads 4-gadīgajā programmā: 17 

studenti. 

12.3. absolventu (ja tādi ir) skaits 

2015. gadā studiju programmā bija 14 absolventi.  

 

13. Studējošo aptaujas un to analīze 

2014./2015. studiju gadā aptaujāti 21 3-gadīgās programmas (ar otras 

svešvalodas priekšzināšanām) students un 13 4-gadīgās programmas (bez otras 

svešvalodas priekšzināšanām)  studenti. Studentu atbildes uz jautājumiem (izlases 

veidā). 

 

Cik lielā mērā Jūs kopumā apmierina izvēlētā studiju programma? 

                                                            3-gad.progr.      4-gad.progr. 

Pilnīgi apmierina            4                          6 

Daļēji apmierina 13                        7 

Daļēji neapmierina 3                          3 

Pilnīgi neapmierina 1                          1 

Nav atbildes 0                          0 

 

Cik lielā mērā Jūs piekrītat/nepiekrītat apgalvojumam par Jūsu studiju 

programmu: Šī ir iespēja bez īpašas piepūles iegūt izglītību? 

                                                            3-gad.progr.      4-gad.progr. 

Pilnīgi piekrītu 1                        2 

Daļēji piekrītu 12                      1 

Daļēji nepiekrītu 5                        7 

Pilnīgi nepiekrītu 3                        2 

Nav atbildes 1                        0 
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Kādas ir studiju programmas stiprās puses?  

     3-gad.progr.    

-Divu valodu apguve, spēcīga kultūras studiju daļa 

-Individuāla pieeja, darbs ar studentiem ārpus programmas 

-Vieslektori, ārzemju pieredze 

-Daudz brīva laika  

 

    4-gad.progr. 

-Efektīvi sagatavo studentus bez priekšzināšanām 

-Augsta līmeņa, ieinteresēti pasniedzēji 

-Daudzveidīgs, interesants studiju process  

 

Kādas ir studiju programmas vājās puses?  

     3-gad.progr.    

-Virspusējas zināšanas, neinteresantas mācības, rutīna 

-Zems līmenis 

-Nav konkrētas profesijas 

-Nav praktiskas ievirzes 

-Nesamērotība starp pasniedzējiem, programmas direktori, dekāni  

    4-gad.progr. 

-Vēl nav zināmas vājās puses 

-Nav prakses, akadēmiska programma 

-Nesakārtots lekciju saraksts (nevar apvienot ar darbu)  

 

Kā varētu uzlabot studiju programmu?  

    3-gad.progr. 

 -Paaugstināt prasības 

-Piesaistīt jaunus, ieinteresētus pasniedzējus 

-Kontrolēt pasniedzēju darbu (kursu saturu, tā izpildi, kvalifikācijas celšanu 

-Ieviest praksi, specializāciju 

    4-gad.progr.    

- Likt vairāk mācīties, runāt 

- Iekļaut praksi 

 

Secinājumi salīdzinājumā ar iepriekšējo izvērtēšanas periodu 

3-gadīgā programma 

Salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem ir palielinājusies programmas studentu 

apmierinātība ar programmu, tomēr atsevišķi studenti izsaka savu daļējo (3; 3) vai 

pilnīgo neapmierinātību (1; 1) ar studiju programmu. Nopietni pārvērtējams 

programmas kursu prasības,  jo 12 respondenti daļēji piekrīt tam, ka programma 

piedāvā bez īpašas piepūles iegūt izglītību. Jautājums par stingrākām kursu prasībām 

un nodarbību apmeklējumu izskatīts HMZF kopsapulcē 2015. gada 5. jūnijā, kā arī 

svešvalodu mācībspēku sanāksmēs.  

Joprojām pozitīvi studenti vērtē programmas augstvērtīgo saturu (divu 

svešvalodu un kultūras studijas) un pasniedzēju profesionalitāti. Arī iespējas 

piedalīties apmaiņas programmā un viespasniedzēju iesaiste novērtēta pozitīvi. 

Salīdzinājumā ar iepriekšējiem periodiem aptaujās nav minēts, ka vairākos kursos 

dublējas mācību saturs. Nav iepriekšējā gada ierosinājuma – sabalansēt prasības 

studentiem un samazināt patstāvīgā darba apjomu. Šie jautājumi ir pārskatīti – 

docētāji ir savstarpēji saskaņojuši savu kursu saturu, pārdomājuši prasības. 



43 
 

Saglabājas tendence kā negatīvu faktoru uzsvērt valodu  praktiskās 

pielietojamības trūkumu un teorētisko zināšanu dominēšanu mācību procesā, dažiem 

studentiem – pārāk ātro, dažiem – pārāk gauso mācību tempu.  Viens no 

neapmierinātības iemesliem – 3-gadīgās programmas studentu atšķirīgās 

priekšzināšanas,  uzsākot studijas. Eventuāli šī problēma jaunajā programmas modelī 

un izmainīto uzņemšanas nosacījumu rezultātā būs novērsta.  

4-gadīgā programma 

Ņemot vērā studentu viedokli iepriekšējo gadu aptaujās par nepieciešamību 

novērst valodu zināšanu līmeņa atšķirības, programmā 2014./2015. studiju gadā ir 

īstenotas būtiskās izmaiņas – izveidots 4-gadīgais studiju modelis studentiem bez 

otras svešvalodas (franču, vācu, krievu) priekšzināšanām. Jaunās programmas 

plūsmas studentu apmierinātība ar programmu un procesa organizāciju pamatā ir 

augsta, tomēr nopietni vērtējama ir atsevišķu studentu daļējā neapmierinātība un 1 

studenta neapmierinātība ar programmu.  

4-gadīgās programmas studenti ļoti pozitīvi vērtē iespēju apgūt svešvalodu bez 

priekšzināšanām. Tāpat kā 3-gadīgajā programmā, tiek atzīmēts pasniedzēju 

profesionālisms un ieinteresētība mācību procesā, tas, ka tiek dota iespēja pielietot 

iegūtās zināšanas kā arī pozitīvā gaisotne. 

Pie trūkumiem tiek minēti dažādi organizatoriski jautājumi, nepietiekami 

optimāls lekciju saraksts, ko nevar sabalansēt ar darbu, kā arī prasības pēc prakses, 

kas pēc būtības  neatbilst akadēmiskās studiju programmas mērķiem. Tomēr studenti 

objektīvi spēj veikt pašvērtējumu, uzsverot, ka jāspēj mainīt ieradumus un iejusties 

studenta lomā, jāpārkārto sava domāšana un reizēm jārod iekšējo motivāciju relatīvas. 

Kaut gan ir studenti, kuri uzskata, ka programma ir laba un uzlabojumi nav 

nepieciešami, ir atsevišķi ierosinājumi: jāpalielina studentu noslogojums un prasības, 

jāplāno lekcijas tā, lai vienā dienā būtu lekcijas tikai vienā svešvalodā un nevis divās, 

jādažādo mācību materiāli, vairāk iekļaujot audio un video tekstus. 

Kopumā programmas docētājiem jāturpina strādāt pie praktiskas ievirzes 

palielināšanas un studiju metožu dažādošanas. 

 

14. Absolventu aptaujas un to analīze 

2015. gadā aptaujā piedalījies tikai viens programmas absolvents, līdz ar to ir 

problemātiski izdarīt secinājumus. Respondenta strādā ar studijām saistītā profesijā, 

uzskata, ka viņa teorētiskās zināšanas un profesionālās sagatavotības līmenis ir labs 

un pietiekams.  
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Bakalaura studiju programmas  

„Eiropas valodu un kultūru studijas” 

attīstības plāns 2011. /2012. – 2016. /2017. studiju gadam
3
 

16.tabula 

Risināmie 

jautājumi 

Veicamie uzdevumi Izpildes laiks Atbildīgais par 

izpildi 

Izpilde 2014./2015. 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 

2015. gada 27. februārī Inga Bliska aizstāvēja 

promocijas darbu „Franču valoda kā trešā 

valoda Latvijā: leksiski semantiskais mācību 

līmenis” (vadītāja – LiepU prof. Dr.paed. 

Diāna Laiveniece); 

2015. gada 5. maijā Anita Helviga aizstāvēja 

promocijas darbu „Latviešu literatūrzinātnes 

terminoloģija: vēsturiskais, lingvistiskais un 

terminogrāfiskais raksturojums” (vadītāja – LU 

prof. Dr.philol. Anna Vulāne) 

 Izvēles moduļa „Angļu – 

spāņu valodu un kultūras 

studijas” sagatavošana 

uzņemšanai un praktiskai 

īstenošanai 2016./2017. 

studiju gadā 

2015./2016. – 

2016./2017. st. 

gadā 

Humanitāro un 

mākslas zinātņu 

fakultātes dekāne 

Iesaistītie 

mācībspēki 

Uzsākta moduļa sagatavošana – izstrādāts 

tipveida plāns,  piesaistīti mācībspēki, 

sagatavoti kursa apraksti 

 Pētījumu rosināšana 

salīdzināmās un sastatāmās 

valodniecības, lietišķās 

2011./2012. – 

2016./2017.st. 

gadā 

Humanitāro un 

mākslas zinātņu 

fakultātes dekāne, 

Promocijas darbu izstrāde un doktoru skaita 

palielināšanās nodrošinājusi pētījumu 

paplašināšanos salīdzināmās un sastatāmās 

                                                           
3
 Papildinājumi 2015./2016. Studiju gada plānā iekrāsoti 
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valodniecības, 

starpdisciplinārajā kultūras 

studiju jomā; pētījumu 

integrācija studiju procesā 

fakultātes zinātņu 

nozaru/apakšnozar

u vadītāji 

valodniecības, lietišķās valodniecības 

apakšnozarēs 

 

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 2015. 

gada 24. martā   

 

 

Studējošo patstāvīgā darba 

organizēšanas un uzskaites 

pilnveide 

2011./2012. – 

2012./2013.st. 

gads 

Programmas 

direktore 

Docētāji pārskatījuši patstāvīgā darba apjomu, 

studentu aptaujās nav sūdzību par šo jautājumu 

 

Regulārs studiju programmas 

izvērtējums, balstoties uz 

studējošo aptauju rezultātiem  

2011./2012. – 

2016./2017.st. 

gadā  

Programmas 

direktore, virzienu 

vadītāji, LiepU 

KVS vadītāja 

Studentu aptauju izvērtējums veikts HMZF 

kopsapulcē 2015. gada 31. augustā, 

nepieciešamie uzlabojumi (praktiskas ievirzes 

palielināšana, stingrākas prasības, 

apmeklējuma stingrāka kontrole) veicami 

2015./2016. studiju gadā 

 

Absolventu viedokļu 

apzināšana (anketēšana) par 

studiju programmas atbilstību 

darba tirgus prasībām 

2011./2012. – 

2016./2017.st. 

gadā  

Programmas 

direktore, LiepU 

KVS vadītāja 

Studentu aptauju izvērtējums veikts HMZF 

kopsapulcē 2015. gada 31. augustā, , 

nepieciešamie uzlabojumi (praktiskas ievirzes 

palielināšana, stingrākas prasības, 

apmeklējuma stingrāka kontrole) veicami 

2015./2016. studiju gadā 

 

Sadarbības veidošana ar 

darba devējiem  

2011./2012. – 

2016./2017.st. 

gadā  

Programmas 

direktore, LiepU 

KVS vadītāja 

Studenti piedalījušies svešvalodu dienas 

organizēšanā Grobiņas ģimnāzijā 
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Praktiskas ievirzes 

palielināšana programmas 

kursos  

2015./2016. – 

2016./2017. st. 

gadā 

Humanitāro un 

mākslas zinātņu 

fakultātes dekāne 

Iesaistītie 

mācībspēki 

Darba tirgum sagatavoti speciālisti 

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 atbilstoši 4-gadīgās 

programmas piedāvājumam. 

Pozitīvi vērtējama studentu mobilitātes 

dinamika (2012./2013.st.g. – 2, 2013./2014. 

st.g. – 5; 2014./2015. st.g – 6 studenti):  

Pozitīvi vērtējams viesstudentu skaits 

programmā (2012./2013. st.g. – 1, 2013./2014. 

st.g. – 5; 2014./2015. st.g.. – 8 studenti) 

 

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 

Regulāra dalība  Frankofonijas dienās, 

Ģermānistu dienās Ventspilī un Vācbaltu 

seminārā Liepājā, kurās piedalās daudz ārvalstu 

vieslektoru 
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Ārējo sakaru tālāka attīstīšana  2011./2012. – 

2016./2017.st. 

gadā  

Programmas 

direktore, atsevišķu 

kursu docētāji  

Turpināta sadarbība ar Lielbritānijas 

izdevniecībām (zinātniski praktisko konferenču 

organizēšana).  

Turpināta sadarbība ar Imanuela Kanta 

Federālo Baltijas Universitāti Kaļiņingradā, 

Krievijā – krievu valodas studentu līdzdalība 

starptautiskajā studentu olimpiādē „The 4th 

International Russian Language, Literature and 

Culture Competition for the Students from the 

Baltic Sea States”. 
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Akadēmiskās maģistra studiju programmas „Rakstniecības studijas” 

(kods 45 222) raksturojums 

2014./2015. studiju gads 
 

1. Studiju programmas īstenošanas mērķi  un uzdevumi 

Studiju programmas „Rakstniecības studijas” mērķi pārskata periodā saglabāti, 

bet izvirzīti un īstenoti jauni darba uzdevumi, kas pamatoti nepieciešamībā paplašināt 

specializācijas iespējas un daļēji integrēt otras virziena maģistra programmas 

„Latviešu filoloģija”, kurā ir neliels studentu skaits, saturu. Veiktās izmaiņas: izvēles 

daļā iekļauti papildu izvēles moduļi –  ”Valodniecības teorija un prakse” (19 KRP), 

„Literatūras pētniecība”, „Valodas pētniecība” (10 KRP),  „Publicistika” (10 KRP). 

Izmaiņas uzsāktas 2015./2016. studiju gadā. Studiju programmas pašnovērtējumā par 

2014./2015. veikti nelieli papildinājumi atsevišķos studiju programmas raksturojuma 

punktos. 

 

5. Studiju programmas organizācija 

Studiju programmas organizatorisko darbu ietekmējušas pārmaiņas HMZF 

pārvaldībā – kopš 2014./2015. studiju gada pavasara semestra fakultātes Humanitārās 

jomas sekretāra amats nomainīts ar referenta amatu, līdz ar to pārskatīta vecākās 

sekretāres un referentes pienākumu sadale programmas darba organizācijā (piem., 

maģistra darbu nodošanas kārtība u.c.).  

 

7. Studiju programmas praktiskā realizācija 

Studiju kursu „Kultūras filozofija” (2 KRP) docē Dr. phil. Haralds Matulis. 

12.1. studējošo skaits (pilna laika studijas) 

Kopā programmā  2014./2015.studiju gadā studē  21 students.  

17. tabula 

                         Imatrikulēti Eksmatrikulēti 

Nosaukums 2011. 2012. 2013. 2014. Kopā 2011. 2012. 2013. 2014. Kopā 

Rakstniecības 

studijas 

7 14 7 8 36 1 2 2 2 7 

12.3. absolventu (ja tādi ir) skaits 

2015. gadā studiju programmā bija 8 absolventi.  

 

13.Studējošo aptaujas un to analīze 

LiepU centralizētajā studentu aptaujā 2015. gadā piedalījās 6  „Rakstniecības 

studiju” studenti. Pārskatā jautājumi atlasīti izlases veidā. 

 

Cik lielā mērā Jūs kopumā apmierina izvēlētā studiju programma?  

Pilnīgi apmierina 4 

Daļēji apmierina 2 

Daļēji neapmierina 0 
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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 4 

Nav atbildes 0 

Kādas ir studiju programmas stiprās puses?  
- Unikāla, spēcīga programma  

- Profesionāli pasniedzēji 

- Teorētiskā un praktiskā sabalansētība, diskusijas 

- Iespēja piedalīties ārpusnodarbību aktivitātēs (vieslektori, semināri, konferences 

u.tt.)  

Kādas ir studiju programmas vājās puses?  
-   Atsevišķi docētāji neiekļaujas kopējā procesā 

-   Nepārdomāti rediģēšanas kursi, nepilnīgas zināšanas šajos kursos (3x) 

-   ”Saspiests” mācību process 

 

Kā varētu uzlabot studiju programmu?  

-   Vēl lielāku saikni ar aktuālajiem procesiem (teātra apmeklējumi, lasījumi u.tt.) 

-   Veidot konkrētu redaktora darba aprakstu, veidot ciešāku saikni ar reālo redaktora 

darbu  

 

Secinājumi studentu aptauju izvērtējuma rezultātā:  
Saglabājas studentu apmierinātība ar programmu. Joprojām studenti neuzskata, ka 

konkrētās studijas piedāvā iegūt izglītību bez piepūles. Kā stiprās puses joprojām tiek 

minētas programmas unikalitāte, mācībspēku kvalifikācija un ieinteresētība, kā arī 

ārpusstudiju aktivitātes. Visu 6 respondentu viedoklis par LiepU studiju laikā 

viennozīmīgi ir uzlabojies. 

 Pagājušajā studiju gada aptaujas izvērtējuma rezultātā izkristalizējušies plāni 

samazināt kredītpunktu skaitu rediģēšanas kursam un palielināt radošo kursu apjomu, 

kā arī nodrošināt izvēles iespējas B daļā 2014./2015. studiju gadā ir īstenoti, izdarot 

izmaiņas programmā, kas ieviestas  2015./2016. studiju gadā.  

 

14. Absolventu (ja tādi ir) aptaujas un to analīze 

 

Aptaujā piedalījās 5 „Rakstniecības studiju” absolventi. 3 no viņiem šobrīd strādā, 

2 – nestrādā. 3 uzskata, ka viņu zināšanas ir pietiekamas darba pienākumu veikšanai, 

1 uzskata, ka daļēji, 1 – ka nav pietiekamas. Tādas pašas ir atbildes par praktiskajām 

iemaņām un profesionālo sagatavotības līmeni. 
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Maģistra studiju programmas  

„Rakstniecības studijas” 

attīstības plāns 2014. /2015. – 2016. /2017. studiju gadam 

18. tabula 

Risināmie 

jautājumi 

Veicamie uzdevumi Izpildes laiks Atbildīgais par 

izpildi 

Izpildes apliecinājums 2014./2015. studiju 

gadā 

 

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 

Līdzdalība (t.sk. studentu) visos LiepU 

programmu popularizācijas pasākumos skolās, 

izstādēs u.tml. 

Plašsaziņas līdzekļos popularizēti programmas 

radošie pasākumi un vieslektoru nodarbības. 

Studiju programmas visi studenti piedalījušies 

studentu zinātniskajā konferencē un literārajos 

lasījumos. 

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. gadā 

Programmas 

direktore 

Pārveidots programmas tipveida plāns, kurā 

papildināts B daļas moduļu piedāvājums –  

”Valodniecības teorija un prakse” (19 KRP), 

„Literatūras pētniecība”, „Valodas pētniecība” 

(10 KRP), „Publicistika” (10 KRP). Izveidoti 

jauno kursu apraksti. 

2015./2016. studiju gadā nodrošinātas moduļa 

„Daiļliteratūras tulkošana” apguves iespējas   

Lielāku izvēles iespēju 

nodrošināšana programmas B 

daļā, moduļa „Daiļliteratūras 

tulkošana” apguves iespējas 

nodrošināšana, iespējamu citu 

2015./2016.  

st. gadā 

Programmas 

direktore 
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izvēles moduļu piedāvājums 

Studiju programmas 

saikne ar darba tirgu  

Tālākas sadarbības attīstīšana 

ar radošajām organizācijām 

un darba devējiem 

2014./2015. – 

2016./2017. 

st. gadā 

Programmas 

direktore 

Profesionāļu (plašsaziņas līdzekļu speciālistu) 

iesaistīšanās studiju programmas darbā un 

pilnveidē 

Studentu izpratne par apgūto zināšanu 

pielietojumu  
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Akadēmiskās maģistra studiju programmas „Latviešu filoloģija” 

(kods 45 222) raksturojums 

2014./2015. studiju gads 

 

1. Studiju programmas īstenošanas mērķi  un uzdevumi 

Tā kā akadēmiskajā maģistra studiju programmā „Latviešu filoloģija” jau 

vairākus gadus ir neliels studentu skaits un LiepU studiju virzienā „Valodu un 

kultūras studijas” ir otra akadēmiskā maģistra studiju programma „Rakstniecības 

studijas”, tika nolemts optimizēt abu programmu darbību, programmas „Latviešu 

filoloģija” saturu daļēji integrējot programmā „Rakstniecības studijas”,  un neplānot 

uzņemšanu 2015./2016. studiju gadā („Uzņemšanas noteikumi maģistrantūrā 

2015./2016. studiju gadā”, apstiprināti Senātā 2014. gada 20. oktobrī, ar grozījumiem 

2015. gada 2. februārī). Programmā „Rakstniecības studijas” daļēji integrētais 

programmas „Latviešu filoloģija” saturs: izvēles moduļi ”Valodniecības teorija un 

prakse” (19 KRP), „Literatūras pētniecība”, „Valodas pētniecība” (10 KRP). Vairāki 

A daļas kursi un modulis „Literatūras teorija un analīze” (19 KRP) jau iepriekš tika 

realizēts kopā ar „Rakstniecības studiju” programmu.  

Līdz ar mērķa maiņu 2015./2016. studiju gadā plānots pabeigt programmas 

studiju procesu (sagatavots virziena „Latviešu valoda” studiju plāns 2. studiju gadam) 

un vienu virziena „Latviešu literatūra” studenti pārcelt programmā „Rakstniecības 

studijas” (saskaņā ar salīdzinājuma protokolu).  

 

5. Studiju programmas organizācija 

Studiju nodarbības iespēju robežās saskaņotas un apvienotas ar programmas 

“Rakstniecības studijas” nodarbībām. 

 

7. Studiju programmas praktiskā realizācija 

Ņemot vērā nelielo studējošo skaitu, vairāk akcentētas aktīvākas studiju formas 

un metodes, aktivizēts individuālais darbs ar maģistrantiem. 

Studiju kursu „Kultūras filozofija” (2 KRP) docē Dr. phil. Haralds Matulis. 

 

13. Studējošo aptaujas un to analīze 

Studentu aptaujā piedalījusies tikai viena programmas 1. kursa maģistrante, kura 

studē par valsts budžeta līdzekļiem. Studiju programmas izvēli noteikuši vairāki 

faktori – gan studiju programmas saturs un iespēja apgūt interesējošo specialitāti, gan 

iespēja studēt budžeta grupā. 

Uz būtiskajiem jautājumiem, vai programma ir konkurētspējīga Latvijā un vai 

programma sagatavo darba tirgū konkurētspējīgus darbiniekus, dota atbilde – Daļēji 

piekrītu. Tāda pat atbilde dota arī uz jautājumu, vai studiju laikā iegūtās zināšanas, 

prasmes un kompetences būs pietiekamas, lai strādātu izvēlētajā specialitātē. 

Par programmas stiprajām pusēm atzīts tas, ka programmas studijas iemāca 

patstāvīgi spriest, pieņemt lēmumus, analizēt, secināt, kā arī uzkrāj noderīgu zināšanu 

bāzi. 

Par programmas trūkumiem runājot, atzīmēts, ka akadēmiskā izglītība 

mūsdienās ir nepopulāra, ka ar to grūti konkurēt darba tirgū, sevišķi Liepājā. 

Izteikts viedoklis, ka studiju laikā viedoklis par Liepājas Universitāti kļuvis 

pozitīvāks. 
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14. Absolventu aptaujas un to analīze 

Aptaujā piedalījušies 2 – 2015. gada beidzēji, 1 – 2014. gada beidzējs un 1 – 

2013. gada absolvents, visi studējuši par valsts budžeta līdzekļiem. 

Uz jautājumiem, vai iegūtās teorētiskās zināšanas un praktiskās zināšanas ir 

pietiekamas, lai sekmīgi pildītu darba pienākumus, saņemtas divas atbildes- jā, viena 

atbilde – daļēji, viena atbilde – nē. 

Savu profesionālo sagatavotības līmeni visi četri respondenti atzinuši kā labu. 

Izteikti ieteikumi vairāk uzmanības pievērst jaunākajiem procesiem, inovācijām, 

darbam svešvalodās. 

Tā kā respondenti jau dzirdējuši par programmas integrēšanu “Rakstniecības 

studiju” programmā, tad ticis uzskatīts, ka ieteikumiem attiecībā uz šo programmu 

vairs nav nozīmes. 
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Maģistra studiju programmas „Latviešu filoloģija” attīstības plāns 

2011.g. – 2016.g. 

19. tabula 

Pašnovērtējuma 

ziņojuma 

kritēriji 

Konstatētās 

problēmas, 

nepilnības 

Priekšlikumi, 

uzdevumi 
Izpildes termiņš Atbildīgais Rezultāts 

Izpilde 

2014./2015. 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 

joprojām mazā 

skaita dēļ. 

Nodarbību 

plānošanas 

problēmas 

 

Plānot un saskaņot 

abu studiju virzienu 

kopīgo studiju kursu 

norisi, kā arī studiju 

kursu kopīgu 

realizāciju ar 

programmas 

„Rakstniecība un 

komunikācijas” 

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. Vērtēšanas 

sistēma 

 

Maģistrantu 

zināšanu 

novērtējumos maz 

iesaistīti augsti 

kvalificēti 

Citu augstskolu un 

pētniecisko iestāžu 

augsti kvalificētu 

speciālistu 

iesaistīšana 

Atbilstoši 

finansiālajām 

iespējām 

 

Programmas 

direktors  

Objektīvs 

maģistrantu darba 

kvalitātes 

novērtējums 

 

Esošo finansiālo 

līdzekļu ietvaros 

piesaistīti 

vieslektori un 

speciālisti no 
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speciālisti no 

citām augstskolām 

un pētn. iestādēm 

 

maģistrantu 

darbības un studiju 

kvalitātes 

izvērtēšanā  

citām 

augstskolām. 

 

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 pozitīva 

rezultāta tam 

pagaidām nav. 

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, 

atsevišķi 

maģistranti 

iesaistīti VPP 

Letonika projekta 

realizācijā. 

Aktīvāk iesaistīt 

studējošos un 

absolventus 

pētniecisko projektu 

darbā 
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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 

mobilitātei traucē 

studējošo mazais 

skaits. 

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 

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 

valodniecībā 

aistāvējusi 

programmas 

absolvente Anita 

Helviga. 

Programmas 

mācībspēki 

publicējušies 
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(„Nacionālā 

identitāte” u. c.); 

 publikācijas 

nozīmīgos 

zinātniskos 

izdevumos  

   Latvijā, Baltijā 

un citur. 

LiepU humanitāro 

un mākslas 

zinātņu žurnālā 

Sciptus Manet. 

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 pārziņā 

nonākuši jauni 

programmas 

mācībspēku 

pētnieciskie 

materiāli, arī KHI 

pētnieku 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 

 

Programmas 

direktors 

 

Bagāts izmantoja-

mās literatūras 

klāsts 

 

Studijām noderīgu 

grāmatu fonds 

ievērojami 

paplašinājies. 

Grūtības var 

sagādāt latviešu 

jaunākās 

daiļliteratūras 

atrašana LiepU 

fondos 

nepietiekamo 
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finansiālo resursu 

dēļ. 

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 

 

programmas 

direktors 

 

Humanitāro 

zinātņu lasītavas 

pakāpeniska 

izveide, materiālu 

paplašināšana un 

pieejamības 

nodrošināšana 

KHI plaukti ir 

gandrīz maksimāli 

piepildīti, turpmāk 

grāmatu 

izvietošana tajos ir 

problemātiska. 

Fondu 

izmantošana ir 

nepietiekami 

aktīva, 

bibliotekāres 

pienākumus veic 

KHI sekretāre kā 

papildus 

pienākumu bez 

samaksas. 
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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 

2014./2015.studiju gads 
 

5. Studiju programmas organizācija 
Promocijas pētījumu vadīšanai piesaistīta LU Latviešu valodas institūta vadošā 

pētniece Ilga Jansone. 

7. Studiju programmas praktiskā īstenošana  

2015. gada 30.–31. janvārī lekcijas “Valoda un identitāte” (ERASMUS apmaiņas 

programma) doktorantiem Liepājas Universitātē lasīja Vītauta Dižā Universitātes (Lietuva) 

profesors Alvīds Butkus. 

2015. gada 12.–13. martā Ventspilī notika programmas rīkotā 3. Starptautiskā jauno 

lingvistu konference “Via scientiarum”. Novitāte bija doktorantu un akadēmiskā personāla 

paneļdiskusija, kurā tika apspriesta zinātnes nozīme augstākajā izglītībā un sabiedrībā, 

starpnozaru pētījumu loma mūsdienu zinātnē. Diskusiju vadīja Ventspils Augstskolas 

zinātņu prorektors Dr.phys. Artūrs Vrubļevskis, LiepU pārstāvēja grāda pretendentes Anita 

Helviga un Ineta Stadgale. LiepU izdevniecībā LiePA 2014. gadā izdots jauno lingvistu 

krājuma Via scientiarum 2. laidiens. 

2015. gadā valodniecības nozares lietišķās valodniecības apakšnozarē aizstāvēti 

divi promocijas darbi:  

27. februārī Inga Bliska aizstāvēja promocijas darbu „Franču valoda kā trešā valoda 

Latvijā: leksiski semantiskais mācību līmenis” (vadītāja – LiepU prof. Dr.paed. Diāna 

Laiveniece); 

5. maijā Anita Helviga aizstāvēja promocijas darbu „Latviešu literatūrzinātnes 

terminoloģija: vēsturiskais, lingvistiskais un terminogrāfiskais raksturojums” (vadītāja – 

LU prof. Dr.philol. Anna Vulāne). 

 

Pārskats par LiepU doktorantu/ grāda pretendentu promocijas pētījumu tematiem 

(doktoranta statuss 31.08.2015.) 

20. tabula 

 

Doktorants  Statuss  Temats  Zinātniskais 

vadītājs  

Ineta  

Stadgale 

Grāda 

pretendente 

Speciālie teksti migrācijas jomā: 

leksiskais aspekts 

Prof.  

J. Baldunčiks 

Jūlija 

Gabranova 

Grāda 

pretendente 

Lingvistisko kontaktu 

problemātika: baltkrievu un 

latviešu kontakti 

Prof.  

I. Koškins 

Baiba 

Kačanova 

Grāda 

pretendente 

Angļu valodas kā svešvalodas 

lingvodidaktiskais saturs Latvijā: 

leksikas aspekts 

Asoc.prof.  

D. Laiveniece 

Inga  

Laizāne 

3. kurss Lingvistiskais saturs latviešu valodas 

kā svešvalodas apguves programmās 

iesācēju (A) līmenī: morfoloģiskais 

aspekts 

Asoc.prof.  

A. Šalme 
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Inga  

Znotiņa 

3. kurss Otrās baltu valodas apguvēju korpusa 

izveide 

Vad.pētn.  

I. Auziņa 

Sigita 

Ignatjeva 

2. kurss Literārā stila tulkošana: Džeimsa 

Džoisa romāna „Uliss” tulkojums 

latviešu valodā 

Prof.  

J. Sīlis 

Karina 

Bizņa 

1. kurss Latvijas tulkojumzinātnes 

terminoloģijas izstrādes 

pamatprincipi un attīstības 

raksturojums (tiks precizēts) 

Prof.  

A. Vulāne 

Sandija 

Skudra 

1. kurss Datortulkošanas problēmas (tiek 

precizēts) 

Prof. J. Baldunčiks, 

Prof. I. Skadiņa 

(konsultante) 

 

9. Studiju programmas izmaksas 

Programmā studē tikai valsts budžeta finansēti doktoranti: atbilstoši LiepU līgumam ar 

IZM par budžeta finansējumu gan 2014., gan 2015. gadā programmā ir 9 budžeta vietas.  

Sekmīgie budžeta doktoranti piedalās stipendiju konkursos uz valsts budžeta 

stipendijām. Vienas valsts budžeta stipendijas lielums mēnesī – 113,83 euro (saņem 11 

mēnešus gadā). Stipendiju katru studiju semestri saņēmuši visi sekmīgie doktoranti. 

ESF darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” 1.1.2.1.2. apakšaktivitātes 

„Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai” LiepU projekts “Doktora studiju 

attīstība Liepājas Universitātē” beidzies 2015. gada 31. augustā. Projekta īstenošanas 

pēdējos divus semestrus ESF stipendijas saņēmuši pieci programmas doktoranti/ grāda 

pretendenti (15. tabula). 

 

ESF projekta „Doktora studiju attīstība Liepājas Universitātē” mērķstipendiāti 

 

21.tabula 

Nr. 

p.k. 

Doktorants/  

grāda 

pretendents 

Promocijas darba gatavība 

1.  B. Kačanova Grāda pretendente, līdz 31.01.2016. darbs jāiesniedz 

apspriešanai HMZF 

2.  J. Gabranova Grāda pretendente, līdz 31.01.2016. darbs jāiesniedz 

apspriešanai KHI 

3.  I. Laizāne 3. doktorantūras gads 

4.  I. Znotiņa 3. doktorantūras gads 

5.  I. Stadgale 2015. gada septembrī darbs jāiesniedz apspriešanai HMZF 

12. Informācija par doktorantiem  

(starpaugstskolu programmas LiepU imatrikulētie doktoranti) 

22.tabula 

 

 2012. 2013. 2014. 2015.  

Doktorantu skaits  9 8 8 5 

Imatrikulēto 

doktorantu skaits 
2 2 1 2 

Eksmatrikulēto 

doktorantu skaits  
2 1 1 2 (teorētiskā 

kursa sekmīga 

beigšana) 
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3 (atskaitīti) 

Dr.philol. grādu 

ieguvušo skaits 
0 0 1 2 

13. Doktorantu aptaujas un to analīze 

Programmas direktores un Starpaugstskolu doktora studiju programmas padome 

izskata doktorantu semināros un kolokvijos izteiktos priekšlikumus studiju organizācijas 

uzlabošanai (piem., nodarbību laiku plānojumam). Metodoloģiskajos kolokvijos doktoranti 

izsaka ierosinājumus kolokvijos apspriežamiem zinātniskajiem tematiem un 

problēmjautājumiem. 

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, iespēju robežās tiek ņemtas vērā individuālās vēlmes, 

saskaņoti nodarbību laiki, elastīgi kursu piedāvājumi.  

Doktoranti ierosinājuši strādāt pie rakstu krājuma Via Scientiarum pieejamības 

nodrošināšanas virtuālajā vidē un paši darbojas savu priekšlikumu ieviešanā (I. Znotiņa, I. 

Laizāne). 

Joprojām grūtības ir nodarbību ilgtermiņa plānošanā, jo specializācijas (izvēles) 

kursus klausās 2–4 doktoranti, tāpēc bez kopīgam darbam paredzētajām sesijām ir jāparedz 

arī mazo grupu darbs ar profesoru. Ir grūtības doktorantu individuālo konsultāciju 

saskaņošanā ar zinātnisko vadītāju viņa atvaļinājuma laikā vai akadēmisko pienākumu dēļ. 

Joprojām nepieciešams vairāk viesprofesoru lekciju. Pēc ESF mērķstipendiju 

projekta pabeigšanas nav lielu projektu avotu doktorantu atbalstam, kas radīs 

ierobežojumus doktorantu dalībai ārvalstu zinātniskajās konferencēs.  

Doktorantiem ir dažāda gatavība un atšķirīga vēlēšanās patstāvīgi meklēt stipendiju 

avotus un pētniecības projektus. 

14. Absolventu aptaujas un to analīze 

Ir seši programmas LiepU absolventi: Dr.philol. N. Dzintars strādā Liepājas Valsts 

1. ģimnāzijā, vada pilsētas latviešu valodas un literatūras skolotāju metodisko apvienību, 

projektu izstrādē sadarbojas ar LiepU; Dr.philol. I. Bliska un Dr.philol. A. Helviga strādā 

LiepU, ievēlētas docenta amatā; grāda pretendente I. Stadgale strādā LiepU un Ventspils 

Augstskolā; grāda pretendente B. Kačanova ir angļu valodas pasniedzēja, grāda 

pretendente J. Gabranova strādā LR Satiksmes ministrijas Eiropas Savienības lietu 

departamentā.  

No 6 LiepU doktorantiem, kas sekmīgi beiguši programmas teorētisko kursu, 4 ir 

ieguvuši Dr.philol. grādu, 2 pabeidz promocijas darbu. Visi absolventi pozitīvi vērtē 

sadarbību ar zinātnisko vadītāju, kas palīdzēja/ palīdz pētījuma pabeigšanā. Ne visiem 

grāda ieguvējiem ir pilnas slodzes darbs augstskolā/ vienā augstskolā, tāpēc ne visi jaunie 

zinātnieki vienādā mērā turpina darbību zinātnē. 

15. Doktorantu līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 

LiepU un VeA doktoranti piedalās studiju procesa organizācijas pilnveidē, izsakot 

priekšlikumus nodarbību plānojumam, saturam, konferences Via scientiarum 

organizēšanai, rakstu krājuma izdošanai un pieejamības nodrošināšanai.  

 Metodoloģisko kolokviju diskusijās tiek apspriesti priekšlikumi par promocijas 

pētījumu izstrādi, metodoloģijas problēmām, lingvistisko kolokviju tēmu izvēli. 
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 Doktoranti, kas piedalījušies starptautiskās doktorantu skolās, kolokvijos informē 

par pieredzi un iespējām, tādējādi papildinot arī pārējo doktorantu zināšanas. Inga Znotiņa 

programmas doktorantu lietošanai izstrādājusi metodisku līdzekli “Stenda referāts”.
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Studiju programmas attīstības plāna izpilde  

(2014.– 2015.) 

23. tabula 

 

Nr. Konstatētās 

problēmas 

Priekšlikumi to risināšanai Izpildes 

laiks 

Atbildīgais Izpilde  Izpildes novērtējums 

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. 

Nodarbību grafiki (sesiju 

datumi) tika apspriesti un 

nosūtīti doktorantiem pirms 

semestra sākuma. 

Studiju materiālu apmaiņa 

pirms nodarbībām, kā arī ar 

doktorantiem, kas nav 

ieradušies uz nodarbībām, 

notiek e-pastā. 

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. 

Informācija par LU 

valodniecības nozares 

vieszinātniekiem un 

viesprofesoriem tika izplatīta 

regulāri, doktoranti tās 

apmeklējuši atbilstoši 

iespējām. 

LiepU vieslekcijas lasīja 

Vītauta Dižā Universitātes 

prof. A. Butkus 
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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. 

LiepU budžeta nelielais 

finansējums grāmatu iegādei 

neļauj plānot ievērojamu 

fonda papildinājumu 

svešvalodās valodniecības 

nozarē. 

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. 

 

Aizstāvēti 2 promocijas darbi 

(I. Bliska, A. Helviga) 
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Studiju programmas attīstības plāns  

(2015.– 2016.) 

24.tabula 
 

Nr. Konstatētās 

problēmas 

Priekšlikumi to risināšanai Izpildes laiks Atbildīgais Izpildes novērtējums 

1.  

 
Pietrūkst e-studiju 

vides doktorantūras 

nodarbību, lekciju 

materiālu, 

ievietošanai. 

Izveidot e-studiju vietni, izmantojot 

LiepU vai Ventspils Augstskolas 

Moodle vidi. 

Līdz 

31.08.2016. 

Programmas 

direktori 

E-studiju vietne uzsākusi darbu un 

pieejama abu augstskolu 

doktorantiem un mācībspēkiem. 

2.  Jauno lingvistu rakstu 

krājums Via 

scientiarum pieejams 

tikai drukātā formā. 

Nodrošināt rakstu krājumu Via 

scientiarum pieejamību virtuālajā 

vidē. 

Līdz 

31.08.2016. 

Programmas 

direktori 

Rakstu autortiesību precizēšana. 

Optimālas virtuālās vides izvēle. 

Rakstu krājumu ievietošana. 

3.  Ārvalstu vieslektoru 

lekciju par maz. 

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. 

4.  Promocijas darbu 

pabeigšana 

pēcdoktorantūras 

posmā ir atkarīga no 

grāda pretendenta 

pamatdarba vietas un 

slodzes. 

Grāda pretendentu 

(pēcdoktorantūras) darba plānošana 

un plāna pārraudzība. 

Visu 

akadēmisko 

gadu. 

Doktora 

studiju 

programmas 

padome, 

promocijas 

darbu vadītāji 

1 – 2 aizstāvēti promocijas darbi LiepU 

valodniecības nozares promocijas 

padomē katru gadu.. 
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III. Kopsavilkums par studiju virziena attīstības plāniem  

„Valodu un kultūras studiju” virziena attīstības plāns 2014./2015. studiju gadam un tā izpilde 
25.tabula.  

Programmas 

nosaukums 

Konstatētās 

problēmas 

Priekšlikumi to risināšanai Atbildīgais Izpildes novērtējums Izpildes apliecinājums 

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 

Programmā apstiprinātas 

būtiskās izmaiņas – 

palielināts praktiskas 

ievirzes kursu daudzums, 

veidota ciešāka sasaiste 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 

Programmā apstiprinātas 

būtiskās izmaiņas, bet darbs 

konkrētu studiju kursu 

prasību sabalansēšanā 

turpināms 

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 

Studenti, apmeklējot 

ārpusstudiju pasākumus, 

pilda konkrētus kursu darba 

uzdevumus 

Imatrikulēto 

studentu skaita 

samazināšanās 

Sk. iepriekšējos priekšlikumus + 

palielināt informāciju par 

programmu, studentu un docētāju 

Programmas 

direktore, 

dekāne 

Studentu skaita 

pieaugums 

Visi plānotie informatīvie 

pasākumi veikti, bet nav 

izdevies novērst imatrikulēto 
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pētniecisko un radošo aktivitāšu 

publicitātes pasākumi 

studentu skaita 

samazināšanos 

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 

 

Mācībspēku sanāksmēs 

pārskatīts konkrētu kursu 

saturs  – darbs turpināms, jo 

neapmierinātība daļēji 

saglabājas 

 Inovatīvu studiju 

metožu 

nepietiekamība, 

akadēmiskā 

personāla 

novecošanās   

Katram docētājam pārskatīt darba 

formas  

Docētāji, 

programmas 

direktore 

Inovatīvu metožu 

lietošana studiju 

procesā, iespēju 

robežās – jaunu 

mācībspēku vai 

vieslektoru piesaiste 

Mācībspēku sanāksmēs 

pārskatīta metožu lietošana 

konkrētos kursos – darbs 

turpināms, jo 

neapmierinātība daļēji 

saglabājas 

 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 

Pārskatītas studiju kursu 

prasības, sākta uzņemšana 4-

gadīgajā programmā, kas 

ļauj diferencēt zināšanu 

līmeni – neapmierinātība 

novērsta  

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 

Programmas saturs integrēts 

akadēmiskajā maģistra 

studiju programmā 

„Rakstniecības studijas”, 

turpmāka uzņemšana 

programmā nav plānota  

Imatrikulēto 

studentu skaita 

samazināšanās 

Rakstniecības Pārāk liels Samazināt KRP skaitu modulī Programmas Sabalansēts studiju Samazināts KRP apjoms un 
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studijas atsevišķu kursu 

apjoms 

„Literārā rediģēšana un 

izdevējdarbība”, palielinot moduļa 

„Radošā un kritiskā rakstīšana” 

apjomu VAI piedāvājot daļēju 

moduļa „Daiļliteratūras 

tulkošana” apguves iespēju  

direktore kursu apjoms atbilstoši 

studentu radošajām un  

profesionālajām 

interesēm 

pārskatīts saturs  modulī 

„Literārā rediģēšana un 

izdevējdarbība”, piedāvātas 

plašākas specializācijas 

iespējas moduļos 

”Valodniecības teorija un 

prakse” (19 KRP), 

„Literatūras pētniecība”, 

„Valodas pētniecība” (10 

KRP),  „Publicistika” (10 

KRP) 

Valodniecība Regulāra 

promocijas darbu 

aizstāvēšana 

Turpināt nodrošināt regulāru 

(katru gadu) promocijas darbu 

aizstāvēšanu 

DSPP, 

promocijas 

darbu 

vadītāji 

Aizstāvēti promocijas 

darbi 

Aizstāvēti divi promocijas 

darbi 
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„Valodu un kultūras studiju” virziena attīstības plāns 2015./2016. studiju gadam 

26.tabula.  

Programmas 

nosaukums 

Konstatētās 

problēmas 

Priekšlikumi to risināšanai Atbildīgais Izpildes novērtējums 

Baltu 

filoloģija un 

kultūra/Baltu 

filoloģija, 

kultūra un 

komunikācija 

Neliels reflektantu 

skaits 

Turpināt programmas 

popularizāciju, īstenojot „Jauno 

filologu skolas” darbību u.c. 

popularizācijas pasākumus 

Programmas 

direktore, 

docētāji 

Noturīgs reflektantu skaits 

 Pārāk liela studiju 

slodze, 

nesabalansēts 

studiju process 

Turpināt pārskatīt studiju kursu 

saturu, sabalansēt prasības 

dažādos kursos viena semestra 

laikā 

Programmas 

direktore, 

docētāji 

Sabalansēta studiju slodze, studentu apmierinātība ar 

slodzes apjomu 

 Imatrikulēto 

studentu skaita 

samazināšanās 

Sk. iepriekšējos priekšlikumus + 

palielināt informāciju par 

programmu, studentu un docētāju 

pētniecisko un radošo aktivitāšu 

publicitātes pasākumi 

Programmas 

direktore, 

dekāne 

Noturīgs studentu skaits 

 „Studiju darbu 

izstrādes 

noteikumu 

Humanitāro un 

mākslas zinātņu 

Izstrādāt visas fakultātes 

studentiem vienotus „Studiju 

darbu izstrādes noteikumu 

Humanitāro un mākslas zinātņu 

fakultātes studentiem” 

Programmas 

direktore, 

dekāne 

Uzlabota studiju darbu kvalitāte 
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fakultātes 

(humanitārās 

jomas” 

studentiem” 

nepilnības  

Rosināt pārskatīt LiepU kopējās 

Studiju darbu izstrādes 

noteikumus  

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 

nepietiekamība, 

akadēmiskā 

personāla 

novecošanās   

Katram docētājam pārskatīt darba 

formas  

Docētāji, 

programmas 

direktore 

Inovatīvu metožu lietošana studiju procesā, iespēju 

robežās – jaunu mācībspēku vai vieslektoru piesaiste 

 „Studiju darbu 

izstrādes 

noteikumu 

Humanitāro un 

mākslas zinātņu 

fakultātes 

(humanitārās 

jomas” 

studentiem” 

nepilnības  

Izstrādāt visas fakultātes 

studentiem vienotus „Studiju 

darbu izstrādes noteikumu 

Humanitāro un mākslas zinātņu 

fakultātes studentiem” 

Rosināt pārskatīt LiepU kopējās 

Studiju darbu izstrādes 

noteikumus  

Programmas 

direktore, 

dekāne 

Uzlabota studiju darbu kvalitāte 

Rakstniecības 

studijas  

Sarežģīta izvēles 

moduļu/kursu 

darba plānošana  

Nodarbību plānu veidot fakultātē 

saziņā ar LiepU plānotāju 

Programmas 

direktore 

Optimāls un sabalansēts nodarbību plānojums 
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 „Studiju darbu 

izstrādes 

noteikumu 

Humanitāro un 

mākslas zinātņu 

fakultātes 

(humanitārās 

jomas” 

studentiem” 

nepilnības  

Izstrādāt visas fakultātes 

studentiem vienotus „Studiju 

darbu izstrādes noteikumu 

Humanitāro un mākslas zinātņu 

fakultātes studentiem” 

Rosināt pārskatīt LiepU kopējās 

Studiju darbu izstrādes 

noteikumus  

Programmas 

direktore, 

dekāne 

Uzlabota studiju darbu kvalitāte 

Valodniecība Regulāra 

promocijas darbu 

aizstāvēšana 

Turpināt nodrošināt regulāru 

(katru gadu) promocijas darbu 

aizstāvēšanu 

DSPP, 

promocijas 

darbu 

vadītāji 

Aizstāvēti promocijas darbi 

 




