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1. STUDIJU PROGRAMMAS MĒRĶIS UN UZDEVUMI
Atbilstoši absolventu un darba devēju vēlmēm Daugavpils Universitāte piedāvā
bakalaura studiju programmu apgūšanu ar iespēju turpināt studijas arī maģistratūrā. Šis
uzdevums DU tiek uzskatīts par prioritāti. Tālākai speciālistu profesionālajai izaugsmei ir
nepieciešams sagatavot akadēmiski izglītotu, pasaulē konkurētspējīgu bioloģijas maģistru,
spējīgu patstāvīgi paplašināt un padziļināt zināšanas un veikt zinātnisku darbu kādā no
bioloģijas apakšnozarēm vai strādāt kādā tautsaimniecības nozarē.
Mērķi:
• balstoties uz bakalauru studiju programmu, sagatavot augsta līmeņa speciālistus bioloģijas
jomā ar dziļām teorētiskajām zināšanām un praktiskām iemaņām, spējīgus
patstāvīgi pieņemt lēmumus un veikt radošus zinātniskus pētījumus;
• nodrošināt studentiem iespējas sagatavoties akadēmiskās izglītības turpināšanai
Daugavpils Universitātē un citās Latvijas vai ārzemju universitātēs.
Uzdevumi:
• padziļināt prasmes un iemaņas zinātniski pētnieciskajā darbā dabaszinātnēs;
• dot padziļinātas zināšanas vispārbioloģiskajos un ar attiecīgās apakšnozares specifiku
saistītajos kursos;
• attīstīt prasmes un iemaņas mūsdienu informācijas apstrādē un jaunāko informācijas
tehnoloģiju izmantošanā dabaszinātnēs;
• veicināt maģistranta konkurētspēju gan vēlāk studējot doktorantūrā, gan strādājot izglītības,
pētnieciskajās, vides pārvaldes vai dabas aizsardzības iestādēs.

2. IEGŪSTAMIE STUDIJU REZULTĀTI ZINĀŠANU, PRASMJU UN
ATTIEKSMJU FORMĀ
Maģistra studiju programmas apguves gaitā studējošie papildina un padziļina esošās un
iegūst jaunas zināšanas, prasmes un attieksmes bioloģijas jomā.
Zināšanas. Programma paredz teorētisko un praktisko zināšanu padziļinātu apguvi
bioloģijā un tās apakšnozarēs. Studiju programmas sekmīgas izpildes un studiju kursu satura
apguves rezultātā studējošie demonstrēs izpratni par bioloģisko sistēmu funkcionēšanas un
attīstības vispārīgām likumsakarībām visos dzīvības organizācijas līmeņos, kā arī par
aktuālajām mūsdienu globālajām un lokālajām problēmām bioloģijas jomā un to iespējamajiem
risinājumiem.
Prasmes. Programmas apguves gaitā studējošie iegūst akadēmiskās un profesionālās
kompetences, kuras atspoguļojas prasmēs. Studiju programmas izpilde un atsevišķu studiju
kursu apguve balstās uz esošajām, bakalaura studiju programmā iegūtajām sociālajām,
komunikatīvajām un izglītošanās prasmēm un vienlaicīgi studējošajiem sekmē esošo prasmju
pilnveidošanu un nodrošina jaunu, komplicētāku prasmju attīstību. Piedaloties studiju
programmā paredzētajos praktiskajos un laboratorijas darbos, kā arī akadēmiskā personāla
vadībā veicot pētījumus un to rezultātus apkopojot maģistra darbos, studējošie, pielietojot
dažādas pētnieciskās metodes, apgūst bioloģijas pētījumu metodoloģiju, prasmes plānot un
veikt laboratoriskos, eksperimentālos, instrumentālos pētījumus un novērojumus dabā, prasmi
kritiski izvērtēt iegūtos rezultātus, veikt datu statistisko analīzi un interpretāciju, prasmi
prezentēt un publiski aizstāvēt savu pētījumu rezultātus u.c. Iegūtās prasmes nodrošina
studējošo atbilstību darba tirgus prasībām konkrētajā nozarē un viņu turpmāko spēju kā darba
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ņēmējiem strādāt pētnieciskajā, pārvaldības vai organizatoriskajā jomā ar bioloģiju un
pētniecību saistītajās valsts institūcijās vai privātajos uzņēmumos.
Attieksmes. Studējošo sekmīga akadēmiskā un pētnieciskā darbība bakalaura studiju
programmas prasību izpildē nav iespējama bez sadarbības ar programmas realizācijā iesaistīto
akadēmisko personālu un studiju biedriem, kā arī bez iedziļināšanās bioloģisko resursu
ilgtspējīgas racionālas izmantošanas problemātikā. Tādejādi tiek nostiprinātas vispārcilvēciskās
attieksmes un vienlaicīgi tiek precizētas ar bioloģijas zinātni saistītās attieksmes, veidojot
apziņu un izpratni par dabas aizsardzību un saglabāšanu.

3. STUDIJU PROGRAMMAS ORGANIZĀCIJA
3.1. Studiju programmas organizācija
Studiju process ir organizēts atbilstoši Daugavpils Universitātes Satversmei, Augstskolu
likumam, valsts akadēmiskās izglītības standartam u.c. normatīvajiem dokumentiem, kuri ir
spēkā Latvijas Republikā, kā arī saskaņā ar DU Senātā pieņemtiem studijas reglamentējošiem
dokumentiem; imatrikulācija notiek saskaņā ar Uzņemšanas noteikumiem DU, kurus ik gadu
apstiprina DU Senāts.
Akadēmiskās maģistra studiju programmas kopējo vadību nodrošina DU Studiju
padome, konkrēto jautājumu risināšana ir DMF dekanāta un studiju programmas „Bioloģija”
padomes pārziņā. Programmas realizācijai no Anatomijas un fizioloģijas katedras, Ekoloģijas
institūta un Sistemātiskās bioloģijas institūta, kā arī no citām struktūrvienībām - tiek
pieaicināts nepieciešamais akadēmiskais personāls. Studijas realizē DMF auditorijās,
laboratorijās un citās DU struktūrvienību telpās. Akadēmiskās bakalaura studiju programmas
“Bioloģija” praktisko realizāciju vada programmas direktors Dr.biol., profesors Artūrs Škute.

3.2. Studiju programmas struktūra
Akadēmiskās maģistra studiju programmas “Bioloģija” kopapjoms ir 80 kredītpunkti
(KP). Tās struktūru veido obligātā daļa (A) un obligātās izvēles daļa (B). No iepriekšēji minētā
studiju programmas apjoma teorētisko atziņu izpētes obligātie kursi (A daļa) ir 35 KP,
Teorētisko atziņu aprobācija (B daļa) ir 20 KP un 25 KP ir maģistra darba izstrāde. Programma
pilnīgi atbilst noteikumiem par valsts akadēmiskās izglītības standartu (1.tabula).
1. tabula Akadēmiskā studiju kursu sadalījums atbilstība valsts standartiem
Studiju programmas
Sastāvdaļas

Prasības MK noteikumos
(23. un 24. pants)

Programmas apjoms
Teorētisko atziņu izpētes
obligātie kursi
Teorētisko atziņu aprobācija
Maģistra darbs

80 KP
ne mazāk kā 30 KP

Dabaszinātņu maģistra
studiju programma
"Bioloģija"
80 KP
35 KP

ne mazāk kā 15 KP
ne mazāk kā 20 KP

20 KP
25 KP

Teorētisko atziņu izpēte obligāto kursu studijas ir obligātas visiem akadēmiskajā
maģistra programmā imatrikulētajiem studentiem. Bioloģiskie teorētiskie pamatkursi, kuri
ietver bioloģijas attīstības vēsturi un aktuālās problēmas, problēmas starpnozaru aspektā,
bioloģijas raksturojumu, bioloģijas apakšnozares pamatnostādnes, principus, struktūras:
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piemēram, bioloģijas aktuālās problēmas, evolucionārā ekoloģija, šūnu fizioloģija, un citi.
Teorētiski atziņu aprobācija obligātās izvēles kursi nodrošina iespējas studentiem
izvēlēties padziļināt zinātnisko pētījumu metodoloģiju, piedalīties zinātnisko semināru darbā:
asinsrites fizioloģijā vai sistemātiskā bioloģija, vai evolucionāra ekoloģija.

3.3. Studiju programmas saturs
Maģistra studiju programmas „Bioloģija” saturs ir veidots ar mērķi sniegt augstāka
līmeņa teorētiskās un praktiskās zināšanas, kā arī pētnieciskā darba un zinātniskās analīzes
prasmes, sagatavojot studējošos turpmākām studijām doktorantūrā vai profesionālajai darbībai.
Maģistra studiju programmas saturs ietver bioloģijas un tās apakšnozaru pamatnostādnes,
principus un zinātnisko metodoloģiju, kā arī tās aktuālo problēmu risinājumus interdisciplinārā
kontekstā.
Teorētisko atziņu izpētes obligātos kursus (35 KP) astoņi mācību priekšmeti. Bioloģijas
aktuālās problēmas ir kurss, kurā studējošie lekciju cikla un semināru nodarbību veidā gūst
plašu pārskatu par bioloģijas zinātnisko apakšvirzienu aktualitātēm.
Evolucionārās ekoloģijas kursā studējošie gūst pārskatu ne tikai par mūsdienu evolūcijas
koncepcijām, bet arī par organismu izplatības, dinamikas un savstarpējo attiecību vispārīgām
likumsakarībām un to evolucionāriem aspektiem.
Sistemātiskās bioloģijas kursā studējošie apgūst bioloģiskās sistemātikas principus un metodes,
iepazīstas ar sistemātikas ģenētiskiem pamatiem un jaunākām molekulāri bioloģiskām
metodēm.
Lauka pētījumu metodoloģijas un Eksperimentālo pētījumu metodoloģijas kursos studējošie
iemācās patstāvīgi veikt novērojumus un eksperimentus gan lauka apstākļos, gan laboratorijās.
Izmantojot par piemēru konkrētus pētījumus studējošie apgūst zinātnisko pētījumu
metodoloģijas vispārīgos principus.
Šūnu fizioloģijas kursā studējošie apgūst vairākus fundamentālus šūnu darbības aspektus,
piemēram, bioelektriskos procesus uz šūnas membrānas, šūnas aizsargmehānismus un
bioloģisko membrānu barjerfunkcijas traucējumus u.c.
Daudzfaktoru biometrijas kursā studējošie apgūst matemātiskās statistikas metožu izvēles
vispārīgos principus, veicot savu pētījumu datu apstrādi, un iepazīst daudzfaktoru analīzi
kompleksiem ANOVA modeļiem. Kursā tiek izmantots speciāli šim nolūkam iegādātais
programmnodrošinājums - SPSS 12.0 for Windows®.
Sakarā ar to, ka daudzi maģistra programmas absolventi strādā augstskolās, teorētisko atziņu
izpētes obligātajos kursos ir iekļauts arī Augstskolu pedagoģijas kurss, kurā studējošie lekciju
cikla un semināru nodarbību veidā gūst izpratni par docētāja un studenta mijiedarbības
specifiku, mācību situāciju analīzes, lekciju un citu nodarbību veidošanas iemaņas, apgūt
pamatus zinātnes atziņu strukturēšanai un psiholoģiski pareizai pārveidošanai mācību
materiālā. Tiek attīstītas mūsdienu informācijas tehnoloģiju iemaņas.
Teorētisko atziņu aprobācijas kursus (20 KP) veido divi bloki.
Pirmajā - piedalīšanās zinātnisko semināru darbā (6 KP) – studējošiem ir iespēja specializēties,
piedaloties vienā no trim zinātniskajiem semināriem (evolucionārā bioloģija, sistemātiskā
bioloģija vai asinsrites fizioloģija), atbilstoši tā bioloģijas apakšvirziena specifikai, kurā tiek
izstrādāts maģistra darbs. Šos seminārus parasti vada DU docētāji un vieslektori no citām
Latvijas un ārzemju augstskolām, kas tiek uzaicināti, saskaņā ar sadarbības līgumiem starp
augstskolām.
Otrajā – pētījumu rezultātu aprobācija (14 KP) – studējošie, konsultējoties ar darba zinātnisko
vadītāju un citiem docētājiem, apkopo pētījumu rezultātus, publicē tos un uzstājas zinātniskajās
konferencēs. Būtiska šī bloka sastāvdaļa ir lektora prakse, kuras laikā studējošajiem ir
jāsagatavo un jānovada četras nodarbības (vienu lekciju un trīs seminārus) izvēlētajā bioloģijas
apakšnozarē.
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Maģistra darba izstrāde (25 KP) ir obligāta studiju procesa sastāvdaļa un paredz patstāvīgu
pētījumu veikšanu kādā bioloģijas apakšnozarē. Studiju kursu aprakstus skat. 6. pielikumā.
2. tabula. Akadēmiskās maģistra studiju programmas „Bioloģija” saturs
Nr.
p.k.

Studiju kursa nosaukums

Docētājs

A daļa: Teorētisko atziņu izpētes obligātie kursi (35 KP)
1. Bioloģijas aktuālās problēmas
prof. A.Škute,
prof.A.Barševskis,
asoc.prof.N.Škute,
pētn.I.Krams
2. Evolucionārā ekoloģija
doc. Z.Sondore,
prof. A.Škute,
pētn. M.Pupiņš,
asoc.prof.N.Škute
3. Sistemātiskā bioloģija
prof.A.Barševskis,
doc. Z.Sondore,
doc.P.Evarts-Bunders
4. Lauka pētījumu metodoloģija
prof. A.Škute,
pētn. M.Pupiņš,
pētn. T.Krama
5. Eksperimentālo pētījumu metodoloģija
asoc.prof.I.Kokina,
asoc.prof.N.Škute,
6. Šūnu fizioloģija
asoc.prof.I.Kokina,
doc. Z.Sondore,
asoc.prof.N.Škute,
doc.I.Kaminska
7. Daudzfaktoru biometrija
prof. A.Škute,
lekt.K.Čertkova
pētn. A.Solomenikovs
8. Augstskolu pedagoģija
pētn. M. Pupiņš
lekt.K.Čertkova
Kopā A daļa:

Kredīts Pārbaudījums

6

eksāmens

6

eksāmens

6

eksāmens

4

eksāmens

4

eksāmens

3

eksāmens

3

eksāmens

3

eksāmens

35

12 eksāmeni
7 ieskaites

B daļa: Teorētisko atziņu aprobācija (no piedāvātajiem jāiegūst vismaz 20 KP)
1. Piedalīšanās zinātnisko semināru darbā - 6 KP pēc izvēles
1. Zinātniskais seminārs evolucionārā
doc. Z.Sondore,
6
ieskaite
bioloģijā
prof. A.Škute,
pētn. M.Pupiņš,
asoc.prof.N.Škute
vad.pētn. R.Škute
lekt.K.Čertkova
pētn. A.Solomenikovs
2. Zinātniskais seminārs sistemātiskā bioloģijā prof.A.Barševskis,
6
ieskaite
doc.P.Evarts-Bunders
pētn. I.Krams
pētn. T.Krama
pētn. M.Kirjušina
3. Zinātniskais seminārs asinsrites fizioloģijā doc. L.Antoņeviča
6
ieskaite
doc. I.Kaminska
2. Pētījumu rezultātu aprobācija - 14 KP
1. Zinātniskā raksta sagatavošana
Zinātniskais vadītājs
5
ieskaite
2. Pētījumu rezultātu apkopošana un ziņojums Zinātniskais vadītājs
ieskaite
5
konferencē
3. Lektora prakse
Zinātniskais vadītājs
4
diferencētā
ieskaite
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Nr.
p.k.

1.

Studiju kursa nosaukums

Maģistra darba izstrāde (25 KP)
Maģistra darbs bioloģijā

Docētājs

Kredīts Pārbaudījums

Kopā B daļa:

20

11 ieskaites
1 diferencētā
ieskaite

Zinātniskais vadītājs
Pavisam kopā:

25
80

aizstāvēšana

3.4. Studiju programmas plāns un izmaiņas programmā laika posmā kopš
iepriekšējās akreditācijas
Programmas studiju plāns (skat. 4. pielikumu) veidots, ņemot vērā akadēmisko zināšanu
apguves secību, studiju kursu pēctecību un savstarpējo saikni, kā arī nepieciešamību izlīdzināt
studiju programmā imatrikulēto studentu zināšanu līmeni gadījumos, kad abiturienti ir citu
augstskolu beidzēji.
Studiju plāna tematiskā un kalendārā struktūra nodrošina arī plašu, studentu interesēm un
DMF struktūrvienību zinātniskajai specializācijai atbilstošu obligātās izvēles kursu klāstu. B
sadaļā ietvertie kursi sniedz iespējas studentiem padziļināti apgūt svarīgākās ekoloģijas,
sistemātiskās bioloģijas vai asinsrites fizioloģijas apakšnozares, kas ir būtiskas studentu
patstāvīgajā pētnieciskajā darbā un nepieciešamas maģistra darba sekmīgai izstrādei.
Akadēmiskā maģistra studiju programma „Bioloģija” DU tika akreditēta 2004. gadā (1.
pielikums). Sakarā ar studiju programmas īstenošanu ietekmējošajām objektīvajām pārmaiņām,
respektīvi, bioloģija, tās apakšnozaru un saskarzinātņu attīstību, informācijas tehnoloģiju
produktu plašo ieviešanu pētījumos un jaunu pētījumu metožu, tajā skaitā interdisciplināru
risinājumu straujo attīstību, kā arī akreditācijas komisijas novērtēšanas ziņojumā ietvertajām
rekomendācijām un programmā iesaistīto docētāju zinātniskās un profesionālās kompetences
izaugsmi, studiju programmas struktūra un studiju plāna saturs nedaudz ir mainījies, ja
salīdzina ar 2004. gadā akreditēto studiju plānu (3. tabula).
3. tabula. Akadēmiskās maģistra studiju programmas „Bioloģija” obligātās un izvēles daļas
studiju kursu sadalījuma salīdzinājums ar iepriekšējo akreditēto studiju plānu
Studiju programmas sastāvdaļas

2003./2004. (KP)

2010./ 2011. (KP)

Teorētisko atziņu izpētes obligātie kursi

30

35

Teorētisko atziņu aprobācija

25

20

Maģistra darbs

25

25

80

80

Kopā

Programmas apjoms (80 KP) saglabājās iepriekšējais, bet A daļas kursu apjoms tika
palielināts un, attiecīgi, B daļas kursu apjoms samazināts par 5 KP. Izmaiņas nav pretrunā ar
prasībām 2002.03.01. MK noteikumos Nr.2 (23. un 24. pants) A daļa vismaz 30 KP B daļa
vismaz 15 KP (skat. 1.tabulu).
Nozīmīgākās izmaiņas, kas skar studiju plānu, studiju kursu sadalījumu pa obligātās un
izvēles daļām, kā arī atsevišķu studiju kursu apjomu, ir saistītas ar nepieciešamību programmu
saturiski tuvināt citās Latvijas augstskolās realizētajām akadēmiskajām maģistra studiju
programmām bioloģijā un iepriekšējās akreditācijas komisijas ieteikumu ieviešanu.
Kopumā izmaiņas studiju programmas saturā laika posmā kopš iepriekšējās akreditācijas
nepārsniedz 20%. Tās ir saistītas ar studiju kursu nosaukumu precizēšanu un izmaiņām
9

atsevišķu kursu apjomā. Tā, piemēram, tika samazināts apjoms kursam Daudzfaktoru
biometrija (- 1 KP) un Šūnu fizioloģija (- 3 KP), bet izveidots jauns kurss – Sistemātiskā
bioloģija, kas deva iespēju studējošiem plašāk iepazīties ar šo zinātnes apakšvirzienu un
iesaistīties DMF Sistemātiskās bioloģijas institūta pētījumos. Sakarā ar nepieciešamību veikt
integrētus pētījumus abi studiju kursi: Lauka pētījumu metodoloģija un Eksperimentālo
pētījumu metodoloģija tika pārcelti uz A daļu. Detalizēti veiktās izmaiņas ir parādītas 4.tabulā.
Uz šo akreditāciju tiek piedāvāts kursu Bioloģijas didaktikas aktuālās problēmas nomainīt ar
kursu Augstskolu pedagoģija, kas vairāk atbilst mūsdienu prasībām un paaugstina absolventu
konkurētspēju darba tirgū. Ar jaunā studiju kursa aprakstu var iepazīties 6.pielikumā.

10

4. tabula Studiju programmas izmaiņas 2006./2007.st.g.
Akreditētā studiju programma
Studiju kurss
Zinātniskais
seminārs
entomoloģijā
Zinātniskais seminārs
hidroekoloģiā
Zinātniskais seminārs augu
šūnu bioloģijā
Lauka pētījumu metodoloģija
Eksperimentālo pētījumu
metodoloģija
--Biotehnoloģijas
Daudzfaktoru biometrija
Šūnu fizioloģija

Docētāji

Izmaiņas
KP

Prof. A.Barševskis
Prof. A.Škute

Docētāji

KP

Zinātniskais seminārs
sistemātiskajā
bioloģijā
Zinātniskais seminārs
evolucionārā bioloģijā

Prof. A.Škute
Asoc.prof. N.Škute

---

Lauka pētījumu
metodoloģija
Eksperimentālo pētījumu
metodoloģija
Sistemātiskā bioloģija

Prof. A.Barševskis
Prof. A.Škute
Asoc.prof. N.Škute
Doc. I.Kokina
Prof. A.Barševskis

5
4
6

--Daudzfaktoru biometrija
Šūnu fizioloģija

----Prof. A.Škute
3
Asoc.prof. N.Škute
3
Doc. Z.Sondore
Doc. J.Jauja
KOPĀ:

5

Asoc.prof. N.Škute
Prof. A.Barševskis
Prof. A.Škute
Asoc.prof. N.Škute
Doc. I.Kokina
--Asoc.prof. N.Škute
Doc. I.Kokina
Prof. A.Škute
Asoc.prof. N.Škute
Doc. Z.Sondore
Doc. A.Žilinska

Studiju kurss

6

Kopējais KP skaits paliek 80, katrā no 4 semestriem pa 20 (skat studiju plānu pielikumā)

Prof. A.Barševskis

6

Starpība

Piezīmes

+ 1KP

B daļa

+ 2KP

no B daļas uz A
daļu

+ 6KP

A daļa

-5 KP
-1 KP
-3 KP

A daļa
A daļa
A daļa

0 KP

A daļa palieliās
bet B samazinās
par 5 KP
sastādot
attiecīgi 35 un 20

4
4
6

* Prasības 2002.03.01. MK noteikumos Nr.2 (23. un 24. pants) A daļa vismaz 30 KP B daļa vismaz 15 KP
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5. tabula Studiju programmas izmaiņas 2010./2011.st.g.
Studiju programma 2006./2007.st.g.
Studiju kurss

Docētāji

Izmaiņas
Studiju kurss

Docētāji

Bioloģijas aktuālās problēmas

Prof. A.Barševskis
Prof. A.Škute
asoc.prof.I.Kokina
asoc.prof.N.Škute

Bioloģijas aktuālās problēmas

asoc.prof.N.Škute,
pētn.T.Krama

Evolucionārā ekoloģija

Prof. A.Škute
doc. Z.Sondore,
asoc.prof.N.Škute

Evolucionārā ekoloģija

doc. Z.Sondore,
prof. A.Škute,
pētn. M.Pupiņš,
asoc.prof.N.Škute

Sistemātiskā bioloģija

prof.A.Barševskis,
doc.P.Evarts- Bunders,
lekt.U.Valainis,
lekt.U.Suško
Prof. A.Škute,
prof.A.Barševskis
doc.P.Evarts- Bunders

Sistemātiskā bioloģija

prof.A.Barševskis,
doc. Z.Sondore,
doc.P.Evarts- Bunders
pētn. D.Pilāte
prof. A.Škute,
pētn. M.Pupiņš,
pētn. T.Krama

Lauka pētījumu metodoloģija

Eksperimentālo pētījumu
metodoloģija
Šūnu fizioloģija

Daudzfaktoru biometrija
Bioloģijas didaktikas aktuālās
problēmas

Asoc.prof. N.Škute
Doc. I.Kokina,
L.Antoneviča
Z.Sondore,
asoc.prof.N.Škute,
doc. A.Žilinska
prof. A.Škute,
pētn. A.Solomenikovs
lekt. R.Puida

Lauka pētījumu metodoloģija

Eksperimentālo pētījumu
metodoloģija

asoc.prof.I.Kokina,
asoc.prof.N.Škute,

Šūnu fizioloģija

asoc.prof.I.Kokina, doc.
Z.Sondore,
asoc.prof.N.Škute,
doc.I.Kaminska
prof. A.Škute,
lekt.K.Čertkova
pētn. M. Pupiņš
lekt.K.Čertkova

Daudzfaktoru biometrija
Augstskolu pedagoģija

Piezīmes
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3.5. Kvalitātes iekšējās kontroles mehānisma darbība
Viens no studiju programmas sekmīgas realizācijas būtiskiem priekšnoteikumiem ir
programmas vadības un tās kvalitātes iekšējās kontroles sistēmas izveide DU un tās funkcionēšanas
nodrošināšana. Studiju procesa kvalitātes un vadības nodrošināšanas sistēmas mērķis ir garantēt
programmas satura atbilstību augstākajā izglītībā pastāvošajām prasībām, kā arī Latvijas un Eiropas
Savienības darba tirgus prasībām.
Studiju programmas un studiju procesa kvalitātes novērtēšana DU tiek veikta, lai kontrolētu
studiju programmas izpildi saskaņā ar akreditācijas dokumentiem, uzlabotu tās saturu un plānotu tās
attīstību. Kopumā šī sistēma ir vērsta uz programmas izvirzīto mērķu sasniegšanu un tajā uzstādīto
uzdevumu izpildi. Kvalitātes kontrole ir organizēta Universitātes mērogā un tā tiek veikta visos
posmos, t.i. imatrikulējot studentus, pieņemot darbā akadēmisko personālu, vērtējot un pilnveidojot
studiju programmas saturu, vērtējot struktūrvienību darbību un to vadītājus pēc zinātniskā un
akadēmiskā darba rezultātiem.
Blakus ārējai novērtēšanai, kuru Universitāte nodrošina sadarbībā ar LR Izglītības un zinātnes
ministriju un Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centru (AIKNC), kā arī ārējo ekspertu
iesaistīšanu studiju programmas „Bioloģija” maģistra darbu izvērtēšanā, nepārtraukti un sistemātiski
darbojas iekšējā kvalitātes nodrošināšanas sistēma. Studiju darba kvalitātes iekšējo kontroli pastāvīgi
veic Programmas padome, profilējošās DMF katedras un institūti, šo darbu koordinē un vada DU
Senāta apstiprināts Studiju kvalitātes novērtēšanas centrs (SKNC), DU Studiju daļa un Studiju
padome.
Bioloģijas maģistra studiju programmas kvalitātes nodrošinājuma pamatā ir:
− studiju programmas satura analīze un izvērtējums, sagatavojot pašnovērtējuma ziņojumus
par aizvadīto akadēmisko gadu; iegūtie dati un secinājumi tiek izskatīti profilējošo DMF
struktūrvienību un DU Studiju padomes sēdēs;
− studiju programmas satura, akadēmiskā un zinātniskā darba salīdzināšana ar citās Latvijas
augstskolās realizētajām bioloģijas studiju programmām;
− studiju procesa analīze un kontrole, ko veic, regulāri sekojot un analizējot studiju
programmas saturu DU DMF Domes sēdēs un attiecīgo struktūrvienību sēdēs, veicot
studentu aptaujas pēc katra studiju kursa noklausīšanās un noskaidrojot pasniegšanas
kvalitāti no studentu viedokļa, aptaujās iegūstot informāciju par studentu un absolventu
attieksmi, analizējot formālos un cita veida programmas apguves rādītājus (studentu
sekmība, konkurētspēja darba tirgū);
− studiju procesa un pētnieciskā darba integrācijas pastiprināšana, uzskatot to par būtisku
kvalitātes nodrošināšanas sistēmas sastāvdaļu;
− studiju procesa stratēģiskā plānošana, analizējot studiju programmas vājās puses, riskus,
attīstības iespējas un pārējos ar to saistītos aspektus.
Programmas padomē ietilpst programmas direktors prof. A.Škute, prof. A.Barševskis,
asoc.prof. I.Kokina, asoc.prof. N.Škute, pētn. I.Krams, pētn. M.Pupiš, doc. I.Kaminska, doc.
Z.Sondore. Vadoties no iegūtās pieredzes programmas realizācijā un ņemot vērā iepriekšēji minētos
studiju kvalitātes nodrošinājuma aspektus, maģistra studiju programmas „Bioloģija” padome izvērtē
studiju procesa norisi un rezultātus un ieteic pasākumus programmas pilnveidošanai un jaunāko
atziņu integrēšanai studiju saturā un procesā. Atbilstošajās struktūrvienībās apspriež iesniegtos
priekšlikumus un ierosina izmaiņas studiju kursu apjomā, to saturā un kalendārajā izkārtojumā pa
semestriem. Vienlaicīgi, katedras un institūti katru semestri, ņemot vērā studējošo aptauju rezultātus
(skat. 8.2. nodaļu un 10.pielikumu), formālos studentu sekmības rādītājus, kā arī docētāju
profesionālās darbības rādītājus atbilstošajās jomās (dalība zinātniskajās konferencēs, pētījumu un
citos projektos, dalība lietišķajos pētījumos, publikācijas u.c.), detalizēti analizē katra studiju kursa
saturu un tā pasniegšanas kvalitāti. Pēc tam priekšlikumi par izmaiņām studiju kursos vai studiju
13

programmā tiek apspriesti DMF Domē, un pēc tās akcepta tie tiek virzīti uz DU Studiju padomi, kura
izvērtē izmaiņu atbilstību un pozitīva lēmuma pieņemšanas gadījumā, izmaiņas tiek apstiprinātas.
Jāuzsver ikgadējā programmas pašnovērtējuma ziņojuma sagatavošana kvalitātes iekšējās
kontroles sistēmā. Proti, katra studiju gada beigās tiek sagatavots programmas ziņojums un pēc tā
apspriešanas un apstiprināšanas Daugavpils Universitātes DMF Domē, tas tiek iesniegts Studiju
kvalitātes
novērtēšanas
centrā
publicēšanai
Universitātes
mājas
lapā
(http://du.lv/lv/par_mums/struktura/sknc/pasnovertejuma_zinojumi).
Šī darba efektivitāte ir pieaugusi, kopš DU SKNC un Studiju daļa ieviesa jaunu pieeju
pašnovērtējuma ziņojuma veidošanā. Respektīvi, iepriekšējā gada studiju programmas
pašnovērtējuma ziņojums tiek papildināts ar tekošajā gadā ieviestajām izmaiņām un jauninājumiem.
Lai izceltu jauno informāciju, tekstā tā tiek iekrāsota citā tonī. Visām programmām DU ir unificēts
katra gada teksta marķējums:
2004./2005. studiju gads – veiktās izmaiņas
2005./2006. studiju gads – veiktās izmaiņas
2006./2007. studiju gads – veiktās izmaiņas
2007./2008. studiju gads – veiktās izmaiņas
2008./2009. studiju gads – veiktās izmaiņas
2009./2010. studiju gads – veiktās izmaiņas
Tādējādi pašnovērtējuma ziņojuma izklāsts kļūst kompaktāks un daudz labāk pārskatāms, līdz
ar to studiju programmas realizācijas analīze laika posmā starp akreditācijām kļūst racionālāka un
ērtāka. Rodas praktiska iespēja katru studiju programmas realizācijas aspektu pakļaut diahroniskai
analīzei, vērtējot attīstības virzienu un dinamiku pa gadiem, nosakot stiprās un vājās puses un
paredzot turpmākos programmas pilnveidošanas ceļus.
Maģistra studiju programmas „Bioloģija” 2004./2005., 2005./2006., 2006./2007., 2007./2008.
un 2008./2009. st. gada integrētais pašnovērtējuma ziņojums ir pievienots 13. pielikumā.

4. STUDIJU REZULTĀTU UN PROGRAMMAS SATURA SALĪDZINĀJUMS
AR LĪDZĪGĀM STUDIJU PROGRAMMĀM LATVIJĀ UN EIROPAS
SAVIENĪBAS VALSTĪS
DU akadēmiskā maģistra studiju programma „Bioloģija” tika salīdzināta ar LU Bioloģijas fakultātes
maģistra studiju programmu un līdzīgām programmām, kuras tiek realizētas Lundas universitātē
Zviedrijā un Bergenas universitāti Norvēģijā (5. tabula). Latvijā līdzīgu studiju programmu kā DU
realizē tikai Latvijas Universitātē. Salīdzinot programmas, tās ir ļoti līdzīgas, kredītpunktu apjoms
identisks. LU ir nedaudz lielāks A daļas un mazāka B daļas kursu īpatsvars. Taču LU 30 KP no A
daļas kursiem veido specializācijas moduļi, kas faktiski ir obligātās izvēles kursi. Abām programmām
kopīgais ir bioloģijas aktuālo problēmu pamatkurss. Atšķirības nosaka akadēmiskā personāla
pētījumu profils. DU ir šaurāka mācību darba specializācija maģistratūrā, atbilstoši docētāju
specializācijai. Starp Eiropas universitātēm un, arī salīdzinot ar LU, DU Dabaszinātņu un
matemātikas fakultāte (DMF) ir maza. Taču DMF studenti var iegūt zināšanas diezgan daudzās
bioloģijas apakšnozarēs. Ja lielajās universitātēs kādu bioloģijas apakšnozari pārstāv pēc akadēmiskā
personāla skaita lielas katedras (departamenti) un lieli zinātniskie institūtu vai atsevišķas skolas
(augstskolas), tad DU katedras un institūti ar 6-16 docētājiem.
Maģistratūras studiju programmas ir specializētas bioloģijas virzieniem, atbilstoši universitāšu
profilam (6. tabula). Lielajās universitātēs maģistratūras specializācija ir ievērojami šaurāka,
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piemēram, Ģeobioloģija vai mikrobioloģija Bergenas universitātē,
Hidroekoloģija vai Molekulārā ekoloģija Lundas Universitātē.

Dzīvnieku

ekoloģija,

6. tabula. DU akadēmiskās maģistra studiju programmas „Bioloģija” salīdzinājums ar līdzīgām
studiju programmām Latvijā, ES un citās ziemeļvalstīs.
Salīdzinājuma
kritērijs

Daugavpils
Latvijas
Universitāte (DU) Universitāte (LU)

Lund University
(LuU)

University of
Bergen (UB)

Studiju veids

pilna laika studijas

pilna laika studijas

pilna laika studijas

pilna laika studijas

Studiju ilgums

2 gadi (4 semestri)

2 gadi (4 semestri)

2 gadi (4 semestri)

2 gadi (4 semestri)

Nosaukums

Maģistra studiju
programma
“Bioloģija”
dabaszinātņu
maģistra grāds
bioloģijā
80

Maģistra studiju
programma
“Bioloģija”
dabaszinātņu
maģistra grāds
bioloģijā
80

Master’s Programme Master's
in Biology
Programme in
Biology
Master of Science
Master of Science
Major: Biology
in Biology
80 (120 ECTS)

80 (120 ECTS)

obligātās daļas (A)
studiju kursi,
obligātās izvēles
daļas (B) studiju
kursi,
maģistra darbs
(MD)
A = 35 KP; B = 20
KP; MD = 25 KP

obligātās daļas (A)
studiju kursi,
obligātās izvēles
daļas (B) studiju
kursi,
maģistra darbs
(MD)
A = 46 KP; B = 14
KP; MD = 20 KP

obligātās daļas (A)
studiju kursi,
obligātās izvēles
daļas (B) studiju
kursi,
maģistra darbs
(MD)
A = 40 KP; B = 20
KP; MD = 20 KP

obligātās daļas (A)
studiju kursi,
obligātās izvēles
daļas (B) studiju
kursi,
maģistra darbs
(MD)
A = 20 KP; B = 20
KP; MD = 40 KP

Bioloģijas aktuālās
problēmas,
evolucionārā
ekoloģija, pētījumu
metodoloģija,
specializācijas kursi

Bioloģijas aktuālās
problēmas (metodes
un hipotēzes),
inovatīvās darbības
pamatprasmes,
specializācijas kursi

maģistra darbs
bioloģijā 25 KP

maģistra darbs
bioloģijā 20 KP

Evolucionāra
ekoloģija,
molekulārā
ekoloģija un
evolūcija, zinātnes
filozofija,
metodoloģija,
specializācijas kursi
maģistra darbs
bioloģijā 20 KP

Bioloģiskā
daudzveidība,
evolūcija un
ekoloģija,
bioloģisko datu
analīze un
metodoloģija,
specializācijas kursi
maģistra darbs
bioloģijā 40 KP

lekcijas,
laboratorijas darbi,
praktiskie darbi,
semināri,
individuālais darbs,
grupu darbs,
patstāvīgais studiju
darbs
kolokviji,
kontroldarbi,
individuālās
prezentācijas,
referāti, atskaites,
diferencētās

lekcijas,
laboratorijas darbi,
praktiskie darbi,
semināri,
individuālais darbs,
grupu darbs,
patstāvīgais studiju
darbs
ieskaites (mutiskās
un rakstiskās),
eksāmeni (mutiskie
un rakstiskie)

lekcijas,
laboratorijas darbi,
praktiskie darbi,
semināri,
patstāvīgais studiju
darbs, grupu darbs,
specializētie lauka
kursi
projekti,
kontroldarbi, testi,
kolokviji, eksāmeni

lekcijas, darba
grupas (workshops),
projekti,
laboratorijas darbi,
specializētie lauka
kursi, individuālais
darbs

Iegūstamais
akadēmiskais
grāds
Studiju
programmas
apjoms (KP)
Studiju struktūra

Programmas
atsevišķu daļu
apjoms
Studiju saturs

Studējošā
zinātniskais
pētījums
Studiju metodes

Zināšanu
novērtēšanas
metodes

individuālās
prezentācijas,
projekti,
dažādu veidu esejas,
rakstiski eksāmeni
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Salīdzinājuma
kritērijs

Daugavpils
Latvijas
Universitāte (DU) Universitāte (LU)

Lund University
(LuU)

University of
Bergen (UB)

ieskaites (mutiskās
un rakstiskās),
eksāmeni (mutiskie
un rakstiskie)

Salīdzinot programmas, var konstatēt visu studiju programmu piederību kopīgajai izglītības
telpai, tajās visās ir ievērotas galvenās prasības, kuras pastāv Eiropas Savienībā. Līdzīgi kā citās
augstskolās (6. tabula), DU DMF realizējamo maģistra studiju programmu „Bioloģija” raksturo
līdzība studiju realizācijā, t.i. apjomā un ilgumā, studiju programmas struktūrā (studiju programmas
iedalījums obligātajā un obligātās izvēles daļā), studiju programmas saturā, kas balstīts uz bioloģija
padziļinātu apguvi un specializācijas kursiem atsevišķās bioloģijas apakšnozarēs, kā arī daudzveidīgu
mācību metožu un formu integrāciju studiju procesā.

5. VĒRTĒŠANAS SISTĒMA
Akadēmiskās maģistra studiju programmas „Bioloģija“ studentu zināšanu līmenis sistemātiski
tiek novērtēts, izmantojot gan semestra laikā realizējamās patstāvīgā studiju darba kontroles formas kontroldarbus, testus, uzstāšanos semināros, individuālās prezentācijas, atskaites, referātus, praktisko
darbu izpildi, gan arī sesiju laikā ar eksāmenu (rakstiskā vai mutvārdu veidā) un diferencēto ieskaišu
palīdzību.
Studentu zināšanu un individuālās sekmības vērtēšanā tiek ņemti vērā trīs kritēriji, t.i. atzīmes
atsevišķos studiju kursos (kvalitatīvais kritērijs), iegūtais kredītpunktu skaits (kvantitatīvais kritērijs)
un vidējā svērtā atzīme (integrētais kritērijs).
Zināšanu novērtēšanas metodes semestra laikā un prasības kredīta iegūšanai definē katra studiju
kursa docētājs, savukārt zināšanu pārbaudes formu kursa noslēgumā saskaņā ar studiju plānu nosaka
studiju programmas padome un to apstiprina DU Studiju padome. Par vērtēšanas kritērijiem,
metodēm un prasībām kredīta iegūšanai studenti tiek informēti katra studiju kursa ievadlekcijā, tās ir
iekļautas arī katra studiju kursa aprakstā un pilnajā programmā un ir pieejamas studentiem gan
elektroniskā formā, gan datorizdrukas veidā.
Kontroldarbus, diferencētās ieskaites, eksāmenus un citus pārbaudījumus studenti kārto
individuāli. Arī praktisko darbu izpildi un iesniegšanu docētājam studenti veic individuāli, tomēr
daudzos studiju kursos, lai veicinātu komandas darba prasmju un pieredzes apguvi, atsevišķu
praktisko darbu izpildē studenti parasti strādā 3 līdz 5 cilvēku lielās darba grupās.
7. tabula. DU akadēmiskās maģistra studiju programmas „Bioloģija” Zināšanu vērtējums ballēs
% no summārā
maksimāli
iegūstamo punktu
skaita
100 = ∑ > 95
95 > ∑ > 85
85 > ∑ > 75
75 > ∑ > 65
65 > ∑ > 55

Vērtējums ballēs
10 balles
9 balles
8 balles
7 balles
6 balles

% no summārā
maksimāli
iegūstamo punktu
skaita
55 > ∑ > 45
45 > ∑ > 35
35 > ∑ > 25
25 > ∑ > 20
∑ < 20

Vērtējums ballēs
5 balles
4 balles
3 balles
2 balles
1 balle

- zināšanu kopējais līmenis ir uzskatāms par neapmierinošu un studentam
jāpārkārto kursa pārbaudījumi
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Studentu zināšanas saskaņā ar LR Izglītības un zinātnes ministra rīkojumu Nr. 208
(14.04.1998.) “Par studiju rezultātu vērtējumu vienotu uzskaiti” tiek vērtētas pēc 10 ballu sistēmas.
Vērtējot studentu zināšanu līmeni konkrēta A vai B daļas kursa ietvaros, tiek ņemts arī viņu
patstāvīgais darbs semestra laikā - atkarībā no kursa specifikas pārbaudījums semestra noslēgumā
(eksāmens vai diferencētā ieskaite) veido 40 - 60% no kopējā kredīta saņemšanai nepieciešamā
punktu skaita, pārējo - praktisko darbu, semināru, testu un kontroldarbu rezultāti. Gala atzīmi docētājs
nosaka, summējot semestra laikā saņemtos vērtējumus (atzīmes) eksāmenā (vai ieskaites darbā),
laboratorijas darbos, praktiskajos darbos, semināros, kolokvijos un kontroldarbos u.c. studiju
patstāvīgā darba kontroles formās, un attiecinot iegūto rezultātu pret konkrētajā studiju kursā
maksimāli iegūstamo punktu skaitu (skat. 7. tabulu).
Studentu zināšanu pārbaude studiju kursa noslēgumā parasti tiek realizēta kombinēta rakstiska
darba formā. Šādā darbā ir ietverti gan uzdevumi testa veidā, gan arī analītiska rakstura uzdevumi,
kuru atrisināšanai nepieciešama ne tikai māka mehāniski reproducēt apgūto faktu materiālu, bet arī
spējas interpretēt faktus, analizēt izejas informāciju, radoši to apstrādāt un veidot loģiski pamatotus
secinājumus.
Balstoties uz pieredzi, ko docētāji iepriekšējos gados uzkrājuši studiju programmas ”Bioloģija”
realizācijas gaitā, studējošo zināšanu novērtēšana un patstāvīgā studiju darba kontrole tiek veikta
paralēli studiju darbam semestra ietvaros, t.i. – novērtēšanai ir nepārtraukts raksturs. Tas, pirmkārt,
nodrošina atgriezenisko saiti starp studentu un docētāju konkrētā studiju kursā, ļaujot mācībspēkam
novērtēt jau realizētu kursa sadaļu apguves līmeni un līdz ar to arī pasniegšanas kvalitāti. Otrkārt, tas
nodrošina reāla, nepārtraukta studiju darba norisi, katram studentam semestra laikā rodas objektīvs
priekšstats par savām un savu kolēģu sekmēm, tādejādi nodrošinot veselīgu akadēmisko konkurenci.
Pēdējais ir svarīgi arī tāpēc, ka DU, saskaņā ar Nolikumu par studijām Daugavpils Universitātē, katra
semestra beigās viena studiju gada ietvaros katrā atsevišķā studiju programmā notiek studējošo
rotācija, un studējošie, kuri pēc rotācijas rezultātiem neiekļūst valsts dotētajās budžeta vietās, turpina
studijas par maksu.
Maģistra darbs bioloģijā tiek izstrādāts un aizstāvēts individuāli. Pētījumu veikšanā, maģistra
darba izstrādē un darba tehniskajā noformēšanā studenti vadās no DU ieteikumiem studiju, bakalaura
un maģistra darbu izstrādāšanai un aizstāvēšanai. Maģistra darbu aizstāvēšana notiek komisijas sēdē,
kurā students uzstājas ar prezentāciju un aizstāv savu darbu.

6. STUDIJU PROGRAMMAS PRAKTISKĀ ĪSTENOŠANA
6.1. Studiju programmas īstenošana un tās saistība ar doktora studiju
programmām
Akadēmiskā maģistra studiju programma “Bioloģija” klātienē, pilna laika studiju formā tiek
īstenota divos studiju gados, studijas realizējot 4 semestros, katra semestra noslēgumā studentu
zināšanas tiek pārbaudītas sesijas laikā. Studiju programmas apguves gaitā studentiem jāiegūst
nepieciešamais kredītpunktu skaits, jāizstrādā un jāaizstāv maģistra darbs bioloģijā. Apmēram 10 līdz
30% absolventu pēc maģistra studiju programmas sekmīga noslēguma izvēlas turpināt studijas
Daugavpils Universitātē doktora studiju programmā „Bioloģija”.
Vienlaicīgi jāatzīmē, ka maģistra studiju programma „Bioloģija” DU tiek īstenota saskaņā ar
akadēmiskā maģistra grāda deskriptoru, kas nodrošina tās absolventiem iespējas turpināt akadēmisko
izglītību arī citās Latvijas un ES augstskolās. Studiju programmas saturs un tā apguves gaitā iegūtās
zinātniski-pētnieciskā darba un patstāvīgā studiju darba prasmes ļauj turpināt studijas doktora studiju
programmās LU, kā arī tematiski līdzīgās doktora studiju programmās citu Eiropas Savienības valstu
augstskolās.
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6.2. Izmantotās studiju metodes un formas
Studijas notiek Daugavpils Universitātē Dabaszinātņu un matemātikas fakultātē klātienē par
valsts budžeta un fizisku vai juridisku personu iemaksātiem studiju maksas līdzekļiem.
Realizējot studiju programmu, tiek izmantotas tradicionālās akadēmiska darba formas., t.i. –
katrā studiju kursā ir paredzēta teorētiskā daļa (lekciju kurss) un praktikums (laboratorijas darbi un
praktiskie darbi), atsevišķos gadījumos, darbs tiek organizēts arī semināru nodarbību un grupu darba
formā.
Lekcijās tiek izklāstīta attiecīgajā studiju kursā apskatāmās zinātnes nozares vai tās
apakšnozares struktūra un vieta zinātņu sistēmā, galvenās koncepcijas un nostādnes, pētījumu
metodoloģija un teorija. Lielākā daļa lekciju tiek vadītas, izmantojot PowerPoint vidē sagatavotās
prezentācijas, kas ļauj demonstrēt arī komplicētu bioloģisko procesu datoranimācijas. Profilējošajās
struktūrvienībās turpinās iepriekšējos gados sagatavoto lekciju uzskates un izdales materiālu pārveide
elektroniskā veidā.
Praktiskie darbi ir studiju programmā „Bioloģija” paredzēto profesionālo kompetenču un
prasmju apguves pamatmetodes. Praktikumā studenti papildina un nostiprina teorētiskās zināšanas, kā
arī apgūst pētnieciskā darba, datu ieguves un analīzes, specializēto IT produktu un datorprogrammu
izmantošanas praktiskās prasmes un iemaņas.
Studiju kursos, kuros ir paredzētas semināru nodarbības, studenti nostiprina uzstāšanās
prasmes, iegūst pieredzi izklāstīt faktu materiālu vai savu viedokli, kā arī piedalīties diskusijā. Darbs
semināru nodarbībās ir viens no studentu patstāvīgā darba un studiju kursa apguves sekmīguma
kontroles mehānismiem. Ņemot vērā, ka bioloģijā starptautiskās komunikācijas un pētījumu rezultātu
publicēšanas valoda ir angļu valoda, daudzos gadījumos semināru nodarbības tiek vadītas angļu
valodā.
Studiju programmā, ņemot vērā augstāko akadēmisko izglītību reglamentējošos dokumentus un
Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātē realizējamo radniecīgu studiju programmu pieredzi, ir
pieņemta sekojoša attiecība starp kontaktnodarbībām un studentu patstāvīgo darbu: 1 kredītpunkts (40
akadēmisko stundas) = 16 kontaktstundas + 24 studentu patstāvīgā darba stundas. 1 kredītpunkts
atbilst 1,5 ECTS (European Credit Transfer-System) vienībām. Realizējot programmu, studiju slodze
ir no 20 līdz 22 kontaktstundām nedēļā, attiecīgi summējot ar patstāvīgajam darbam nepieciešamo
laiku, iegūstam 50 līdz 55 akadēmiskās stundas nedēļā.

6.3. Akadēmiskā personāla pētniecības darbība un tā ietekme uz studiju darbu
Maģistra studiju programmā „Bioloģija” iesaistītā akadēmiskā personāla zinātniskais darbs ir
cieši saistīts ar studiju programmas saturu un tās uzdevumiem. Galvenie ar studiju programmas
realizāciju saistītie pētījumu virzieni izriet no DMF Anatomijas un fizioloģijas katedras, Ekoloģijas
institūta un Sistemātiskās bioloģijas institūta akadēmiskā personāla pētījumu profila un tie ir:
− Sistemātiskā bioloģija,
− Parazitoloģija;
− Bioloģiskās daudzveidības izpēte,
− Augu imunitātes ģenētika;
− Augu audu un šūnu kultūras.
− Evolucionārā ekoloģija un ģenētika;
− Šūnu un molekulārā bioloģija;
− Ekoloģisko procesu tālizpēte un modelēšana;
− Lietišķā ekoloģija un dabas aizsardzība;
− Zookultūras (īpaši akvakultūras);
− Asinsrites fizioloģija
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Studiju programmā iesaistītie docētāji regulāri iepazīstina zinātnieku aprindas ar savu pētījumu
rezultātiem, piedaloties zinātniskajās konferencēs, simpozijos, kongresos Latvijā un ārvalstīs.
Aizvadītajā laika posmā kopš iepriekšējās akreditācijas 2004. gadā dalība ņemta vairāk nekā simts
konferencēs, no kurām 90% bija starptautiska rakstura. Publikāciju skaits – 96, tajā skaitā
starptautiski citējamos izdevumos – 63 publikācijas (skat. 7. pielikumu).
Vienlaicīgi docētāji piedalās starptautiskos zinātnisko pētījumu un cilvēkresursu attīstības
projektos, tajā skaitā ERAF un ESF finansētos projektos, kā arī ES atbalstītajās ERASMUS
programmās izglītības satura pilnveidošanas un akadēmiskās pieredzes apmaiņas jomā.
Ekoloģijas institūta un Sistemātiskās bioloģijas institūta, kā arī citu struktūrvienību docētāji,
veicot pētījumus, iegūto faktu materiālu integrē studiju kursos, tādejādi uzlabojot studiju procesa
kvalitāti. Vienlaicīgi docētāju zinātniski pētnieciskā darbība kalpo par „ideju banku” maģistra darbu
tēmām, savukārt iegūtā zinātnisko pētījumu veikšanas, datu apstrādes un interpretācijas pieredze ļauj
būtiski uzlabot studentu zinātnisko darbu vadīšanas kvalitāti.
Pašlaik ir uzsākti trīs ESF pētnieciskie projekti ar realizācijas laiku 2009.g. – 2012.g.:
− Nr.2009/0206/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/010 „Biorizācijas starpnozaru pētījumu grupa”;
− Nr.2009/0214/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/089
„Starpdisciplināras
zinātniskās
grupas
izveidošana Latvijas lašveidīgo zivju ezeru ilgtspējības nodrošināšanai”;
− Nr.2009/0205/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/152
„Starpdisciplinārās
zinātniskās
grupas
izveidošana jaunu fluorescentu materiālu un metožu izstrādei un ieviešanai”;
Pateicoties šādai pētnieciska darba attīstībai būtiski paplašinās iespēja pētījumu rezultātus
aizvien plašāk iesaistīt studiju darbā. Visos minētajos projektos ir iesaistīti arī ārzemju zinātnieki, kas
paplašina studējošo iespēju iepazīties ar jaunām pētījumu metodēm.

6.4. Studējošo iesaistīšana pētniecības projektos
Iepriekšējā nodaļā minētajos pētījumos plaši tiek iesaistīti arī studenti. Studējošie, lauka
apstākļos vai laboratorijās strādājot kopā ar docētājiem un veicot pētījumu uzdevumu vai programmu,
nostiprina teorētiskajos un praktiskajos studiju kursos iegūtās zināšanas un prasmes darbā ar
zinātnisko mēraparatūru, mūsdienīgām, bioloģijas jomā izmantojamām informācijas tehnoloģijām
(ģeogrāfiskās informācijas sistēmas, globālā pozicionēšanas sistēma, datu uzkrāšana un pēcapstrāde
un tml.), kā arī apgūst tālākai akadēmiskai un profesionālai izaugsmei tik ļoti nepieciešamās
patstāvīguma, korektas zinātniskas metodoloģijas lietošanas un kritiskās iegūto datu izvērtēšanas
profesionālās kompetences.
Studentu zinātniskais darbs tiek organizēts Anatomijas un fizioloģijas katedras, Ekoloģijas
institūta un Sistemātiskās bioloģijas institūta mācībspēku vadībā un neaprobežojas tikai ar maģistra
darbu izstrādi (8. pielikums: maģistra darbu tematika). Apmēram 90% no maģistra darbiem saturiski
tieši sasaucas ar studiju programmā „Bioloģija” iesaistītā akadēmiskā personāla pētniecisko darbu
tēmām, tajā skaitā ar pētniecisko un ES atbalstīto projektu realizāciju. Vienlaicīgi studenti piedalās
zinātniskās ekspedīcijās, projektos, konferencēs, semināros u.c. zinātniskās aktivitātēs. Gan DU
ikgadējās starptautiskajās zinātniskajās konferencēs, Latvijas Universitātes un Rēzeknes augstskolas
rīkotajās zinātniskajās konferencēs ar ziņojumiem par kopīgi veikto pētījumu rezultātiem uzstājas gan
studenti, gan mācībspēki. Šādu kopīgu studentu un mācībspēku sekciju darba organizēšanas pieredzi
studiju programmas mācībspēki un studenti vērtē ļoti pozitīvi.
Studentu ziņojumi ir guvuši labus rezultātus ikgadējas DU, LU un RA zinātnisko konferenču
sekcijās, ko apliecina saņemtie atzinības raksti un iegūtās godalgotās vietas studentu zinātnisko darbu
konkursos. Daudzi studenti iegūtos pētījumu rezultātus kā līdzautori kopā ar saviem zinātniskajiem
vadītājiem publicē zinātniskos izdevumos (7. pielikums).
Studentu iesaistīšana zinātniskajos projektos un docētāju vadītajos līgumdarbos esošajā
situācijā ir gandrīz vienīgais risinājums, lai samazinātā finansējuma apstākļos viņiem būtu iespējams
piedalīties ekspedīcijās un lauka pētījumos, kā arī veikt darbietilpīgu iegūto datu apstrādi un
laboratoriskos pētījumus.
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7. PROGRAMMAS PERSPEKTĪVAIS NOVĒRTĒJUMS
7.1. Studiju programmas atbilstība akadēmiskās izglītības standartam
Akadēmiskā maģistra studiju programma „Bioloģija” ir veidota saskaņā ar Latvijas Republikas
Augstskolu likuma prasībām un nodrošina iespējas akadēmiskās izglītības bioloģijā pilnveidošanai
saskaņā ar Latvijas Valsts akadēmiskās izglītības standartu, DU Satversmes un normatīvo aktu
prasībām.
Kopumā programmas struktūra pilnībā atbilst LR MK noteikumiem Nr. 2 „Noteikumi par valsts
akadēmiskās izglītības standartu (http://www.likumi.lv/doc.php?id=57183)” (1. tabula).

8. STUDĒJOŠIE
8.1. Studējošo skaits un studiju programmas absolventu skaits
Studiju programmā „Bioloģija” studējošo skaits aizvadītajā laika posmā kopš iepriekšējās
akreditācijas nedaudz svārstījās (skat. 1. attēlu). Programmas pievilcību paaugstina gan interese par
bioloģijas problēmām un to risinājumiem, gan bioloģijas kā studiju virziena reitinga pieaugums
Latvijā, gan konkrēti DU realizētās programmas saistība ar doktoru studiju programmu bioloģijā,
kura nodrošina tālāku akadēmisko izaugsmi.

1. attēls. Absolventu skaits Daugavpils Universitātes Dabas zinātņu un matemātikas fakultātē
maģistra studiju programmā „Bioloģija”.
Studiju programmas mērķauditorija galvenokārt ir DU bioloģijas bakalaura programmas
absolventi (81%). Daudz mazāk ir citu augstskolu beidzēju (19%).
Studiju programma saturiski un strukturāli ir izveidota pietiekami kvalitatīvi, lai, neskatoties uz
eksakto zinātņu apguves darbietilpīgo procesu un studiju komplicēto raksturu, nodrošinātu tās
sekmīgas apguves iespējas. To apliecina fakts, ka pastāv tikai neliela starpība starp attiecīgā gada
studējošo skaitu un absolventu skaitu.
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Vairāk nekā puse studējošo izvēlas specializēties zooloģijā, ekoloģijā vai šūnu un molekulārajā
bioloģijā (2. attēls). Pēdējos gados ir būtiski pieaudzis maģistra darbu skaits šūnu un molekulārajā
bioloģijā, ģenētikā un selekcijā, parādījās darbi mikrobioloģijā un mikoloģijā. Minēto bioloģijas
apakšnozaru attīstība Daugavpils Universitātē kļuva iespējama pateicoties zinātniskās infrastruktūras
attīstības projektiem, kurus līdzfinansēja ES fondi. Tie ir: Daugavpils Universitātes Bioloģisko
resursu izpētes centrs (vadītājs A.Škute), Daugavpils Universitātes Dabaszinātņu un matemātikas
fakultātes laboratoriju iekārtu modernizēšana (vadītāja I.Kokina), Bioloģijas un vides zinātnes studiju
procesa kvalitātes uzlabošana Daugavpils Universitāte (vadītāja N.Škute) u.c. Būtiski samazinājās
maģistra darbu skaits cilvēka un dzīvnieku fizioloģijā, un bioloģijas didaktikā.
Ar akadēmiskās maģistra studiju programmas „Bioloģija” absolventu darbu tēmām un darbu
vadītājiem var iepazīties 8. pielikumā.

2. attēls. Absolventu maģistra darbu tematiskais sadalījums laika posmā no 2004./2005. līdz
2009./2010. studiju gadam salīdzinot ar iepriekšējo studiju periodu.
2009.gadā DU uzsāka ESF projekta „Atbalsts Daugavpils Universitātes maģistra studiju īstenošanai”
( Nr. 2009/0151/1DP/1.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/012) realizāciju. Divi akadēmiskās maģistra studiju
programma „Bioloģija” studējošie: Anna Lukaševiča un Vladimirs Čebotars saņēma stipendiju no
minētā projekta līdzekļiem. Saskaņā ar līguma noteikumiem abi programmas absolventi turpinās
studijas DU bioloģijas doktora studiju programmā. Tādejādi tiek nodrošināta akadēmisko studiju
saikne un pēctecība. Vairāk nekā 80% DU bioloģijas doktorantūras studentu ir AMSP „Bioloģija”
absolventi.

8.2. Studējošo aptaujas un to analīze
Akadēmiskās maģistra studiju programmas ”Bioloģija” studējošajiem studiju gadā tiek
piedāvātas iespējas piedalīties anonīmā Daugavpils Universitātes Studiju kvalitātes novērtēšanas
centra izstrādātajā aptaujā. Aptauja tiek organizēta studiju gada noslēgumā (anketas paraugu skat.
9.pielikumā). Tā tiek veikta, lai vērtētu un turpmāk uzlabotu konkrēto studiju kursu pasniegšanas
kvalitāti, kā arī lai iegūtu priekšstatu par studentu attieksmi pret apgūto kursu.
Aptaujas gaitā aizpildītās anketas tiek apstrādātas un docētājs tiek iepazīstināts gan ar
kopsavilkumu, gan ar būtiskajiem ieteikumiem, ierosinājumiem un aizrādījumiem, ko studenti
izteikuši anketās. Balstoties uz anketēšanas gaitā iegūtajiem datiem, kā arī ņemot vērā programmas
apguves sekmības formālos rādītājus (studentu sekmība eksāmenu sesijā), docētājs veic sava studiju
kursa pasniegšanas SVID analīzi. Tās gaitā tiek raksturotas stiprās puses, trūkumi, kā arī sniegti
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priekšlikumi studiju kursa kvalitātes tālākai uzlabošanai. SVID analīzes rezultāti un studiju kvalitātes
uzlabošanas pasākumi tiek apspriesti profilējošo DMF struktūrvienību sēdēs.
Aizvadītajā laika posmā kopš iepriekšējās akreditācijas veiktās aptaujas liecina, ka kopumā
maģistra studiju programmā “Bioloģija” imatrikulētie augsti vērtē lielāko daļu studiju kursus.
Apkopojot aptaujas rezultātā iegūtos datus, varam secināt, ka maģistra studiju programmas
“Bioloģija” studenti pozitīvi vērtē studiju programmu (55%), 40% studentu ir pilnībā apmierināti ar
programmu kopumā, bet 5 % studentu ir daļēji apmierināti ar izvēlēto programmu. Studenti uzskata,
ka studiju programmas nodrošinājums ar literatūru un metodiskajiem materiāliem ir pietiekams
(60%). No aptaujas rezultātiem izriet, ka studentus apmierina izvēles kursu piedāvājums (60%).
Studenti kopumā arī ir apmierināti ar sadarbību ar programmas docētājiem (95%). Studiju
programmas realizēšanu kopumā studenti ir novērtējuši kā apmierinošu (90%). Detalizētus aptaujas
rezultātus var apskatīt 10. pielikumā.
Studiju kursu pasniegšanas kvalitātes pasliktināšanās tendences nav vērojamas, kas norāda uz
docētāju atbilstošo kvalifikāciju, augsto profesionalitāti un spēju sekot jaunākajai informācijai viņu
vadītajos studiju kursos.

8.3. Absolventu un darba devēju aptaujas. Programmas beidzēju nodarbinātība
Katru gadu notiek Daugavpils Universitātes akadēmiskās maģistra programmas absolventu
aptaujas. Apkopojot šo aptauju rezultātus var secināt, ka lielākā daļa (līdz 87%) absolventu ir pilnībā
apmierināti ar DU iegūto izglītību, un īpaši jāatzīmē fakts, ka neviens no aptaujātajiem nav izteicis
neapmierinātību ar studiju programmu.
Trīs no maģistra programmas beidzējiem jau ir aizstāvējuši doktora disertācijas bioloģijā
(I.Krams, I.Kokina, K.Igaune, A.Bukejs), trīs absolventi ir aizstāvējuši doktora disertācijas
pedagoģijā (M.Pupiņš, I.Laizāne, A.Klinstone). Pašlaik studē doktorantūrā bioloģijā Daugavpils
Universitātē: J.Paidere, R.Cibuļskis, J.Oreha, U.Valainis A.Brakovska, M.Savicka A.Bernāne u.c.
Katru gadu notiek arī darba devēju aptauja. Aizvadītajā laika posmā kopš iepriekšējās
akreditācijas tika aptaujāti vairāk nekā 30 dažādu organizāciju vadītāji, kurās strādā mūsu beidzēji.
Darba devēji ir apmierināti ar lasītajiem kursiem un beidzēju sagatavotības līmeni. Pieņemot darbā,
priekšroka tiek dota mūsu programmas absolventiem. Darba devēji ir ieinteresēti savu darbinieku
kvalifikācijas celšanā šīs programmas ietvaros un ir gatavi atbalstīt darbinieku mācību turpināšanu,
izbrīvējot tam laiku, bet pagaidām nav gatavi līdzfinansēšanai.
Kā nozīmīgākos daudzi darba devēji min hidroekoloģijas un mūsdienu aktuālo bioloģijas
problēmu kursus. Daži darba devēji (pārsvarā Reģionālās Vides pārvaldes) vēlētos, lai studiju
programmā būtu iekļauti hidroģeoloģijas, limnoloģijas un ģeoinformacionālo sistēmu (GIS) kursi. Šo
kursu pamati tiek pasniegti kursā “Lauku pētījumu metodoloģija”.

8.4. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā
Studentu līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā un studiju programmas satura un tās
kvalitātes uzlabošanā tiek nodrošināta ne tikai iesaistot viņus programmas darba izvērtējumā, kā tas ir
aprakstīts pašnovērtējuma ziņojuma iepriekšējā nodaļā, bet arī risinot konkrētus, ar programmu un tās
realizāciju saistītus jautājumus studiju programmas realizācijas laikā.
Pirmkārt, to nodrošina studentu dalība studiju programmas „Bioloģija” padomē un
Dabaszinātņu un matemātikas fakultātes Domē, jo šo institūciju darbā un lēmumu pieņemšanā ir
iespēja piedalīties studentu izvirzītiem pārstāvjiem. Savus priekšlikumu vai iebildumu izskatīšanu par
studiju grafiku, nodarbību sarakstu, atsevišķu studiju kursu vai pat to daļu pilnveidošanu studenti
deleģē saviem pārstāvjiem programmas „Bioloģija” padomē, kura tālāk tos virza izskatīšanai DMF
Domē. Domē ievēlētajiem studentu pārstāvjiem ir veto tiesības jautājumos, kas skar studējošo
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intereses. Pēc veto piemērošanas jautājumu izskata saskaņošanas komisija, kuru izveido DMF Dome
pēc paritātes principa.
Otrkārt, maģistra studiju programmas „Bioloģija” pārstāvji aktīvi darbojas studentu
pašpārvaldē, respektīvi, DU Studentu Padomē, ar kuras starpniecību tiek apkopoti un sagatavoti
priekšlikumi studiju procesa un studiju vides kvalitātes uzlabošanai. Studenti ir pamatojuši un
sagatavojuši konstruktīvus priekšlikumus saistībā ar studiju procesa organizācijas un studējošo
studiju un dzīves apstākļu uzlabošanu, piemēram, par Studentu servisa izveidošanu, par DU
Informācijas dienu un darbu ar reflektantiem, par dienesta viesnīcām u.c.
Treškārt, studenti tieši komunicējot ar studiju programmas direktoru un docētājiem, kā arī DMF
prodekānu, risina jautājumus par studiju kursu gaitu un studiju procesa norisi, par neskaidriem
jautājumiem vai aktuālām problēmām studiju kvalitātes nodrošināšanā un tml.

9. AKADĒMISKĀ PERSONĀLA NOVĒRTĒJUMS
9.1. Docētāju skaits
Akadēmisko maģistra studiju programmu „Bioloģija” pamatā nodrošina DU DMF Ekoloģijas
institūta un Sistemātiskās bioloģijas institūta mācībspēki sadarbībā ar Anatomijas un fizioloģijas
katedras docētājiem.
Akadēmiskās maģistra studiju programmas „Bioloģija“ studiju kursus nodrošina 15 mācībspēki,
kuru saraksts sniegts 8. tabulā.
8. tabula. Maģistra studiju programmas „Bioloģija” realizēšanā iesaistītie docētāji
N.
p.k.
1.
2.
3.
4.

Artūrs Škute
Arvīds Barševskis
Natālija Škute
Inese Kokina

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Zinaīda Sondore
Tatjana Krama
Mihails Pupiņš
Pēteris Evarts-Bunders
Irena Kaminska
Kristīne Čertkova
Indriķis Krams

12.
13.
14.

Renāte Škute
Andrejs Solomenikovs
Muza Kirjušina

15.

Līga Antoņeviča

Vārds, uzvārds

Zinātniskais grāds, amats, iestāde
Dr. biol., profesors (DU Ekoloģijas institūts)
Dr. biol., profesors (DU Sistemātiskās bioloģijas institūts)
Dr. biol. asoc. profesore (DU Ekoloģijas institūts)
Dr. biol., asoc. profesore (DU Sistemātiskās bioloģijas
institūts)
Dr. biol., docente (DU Ekoloģijas institūts)
Dr.biol. pētniece (DU Sistemātiskās bioloģijas institūts)
Dr.biol. pētnieks (DU Ekoloģijas institūts)
Dr. biol. docents (DU Sistemātiskās bioloģijas institūts)
Dr. biol. docente (Anatomijas un fizioloģijas katedra)
Dr.biol. lektors (DU Ekoloģijas institūts)
Dr.biol. vadošais pētnieks (DU Sistemātiskās bioloģijas
institūts)
Dr.biol. vadošais pētnieks (DU Ekoloģijas institūts)
Dr.inž.zin. pētnieks (DU Ekoloģijas institūts)
Dr.biol. vadošā petniece (DU Sistemātiskās bioloģijas
institūts)
Dr.biol. docente (Anatomijas un fizioloģijas katedra)

Akadēmiskās maģistra studiju programmas „Bioloģija“ nodrošināšanā piedalās 15
mācībspēki, no kuriem 4 ir profesori un asociētie profesori (26 %), 10 - docenti un pētnieki, (67 %)
un 1 - lektors (7 %) (skat. 3. attēlu). Ļoti būtiski ir tas, ka ievērojamu daļu (40%) no docētājiem, kas
nodrošina maģistra studiju programmas „Bioloģija“ studiju kursus ir pētnieki, kas realizē plašas
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zinātnisko pētījumu programmas DMF Ekoloģijas un Sistemātiskās bioloģijas institūtos un tādejādi
spēj maksimāli integrēt studiju procesu zinātniski pētnieciskajā darbā. Visiem docētājiem, kas
iesasaistīti maģistra studiju programmas „Bioloģija“ nodrošināšanā ir doktora zinātniskais grāds.

3. attēls. Akadēmiskajā maģistra studiju programmā „Bioloģija“ iesaistītā personāla akadēmiskais
sastāvs.

9.2. Akadēmiskā personāla kvalifikācija (projektu vadība, pētniecības virzieni un
to rezultāti)
Akadēmiskā personāla kvalifikācija (skat akadēmiskā personāla CV 5. pielikumā) atbilst
Augstskolu likuma prasībām par akadēmisko studiju programmas realizēšanu universitātes tipa
augstskolā. No studiju programmas realizēšanā iesaistītajiem docētājiem 10 jeb 90 ir Dr. grāds.
Turklāt tuvākā gada laikā arī programmā iesaistītie docētāji, kuri beiguši doktorantūras studijas,
aizstāvēs savas disertācijas.
Studiju programmas realizācijā iesaistītais personāls aktīvi iesaistās lietišķajos, zinātniskajos,
infrastruktūras attīstības un cilvēkresursu attīstības projektos. Kopumā aizvadītajā laika posmā kopš
iepriekšējās akreditācijas maģistra studiju programmā „Bioloģija” iesaistīto docētāju tiešā vadībā ir
sekmīgi izpildīti vai tiek realizēti vairāk nekā 20 projekti, no kuriem lielākie (ar budžetu no 100’000
līdz 500’000 Ls) ir uzskaitīti 9. tabulā.
9. tabula. Maģistra studiju programmā „Bioloģija” iesaistīto docētāju dalība projektos
Docētāja vārds,
uzvārds
A.Barševskis
A.Barševskis
A.Barševskis

Projekta nosaukums (numurs) un dalībnieka statuss
Projekta vadītājs
LZP: Ģints Notiophilus Dum. skrejvaboļu pasaules
faunas taksonomija
Projekta vadītājs
DU : Notiophilus aquaticus (L.) sugu grupas
filoģenētisko saišu izpēte pasaules faunā
Projekta vadītājs
IZM Faunas un floras inventarizācija īpaši
aizsargājamās dabas teritorijās

Projekta
realizācijas laiks
2005.
2005.
2005.
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Docētāja vārds,
uzvārds
A.Barševskis
P.Evarts Bunders
A.Barševskis,
U.Valainis

A.Barševskis
A. Barševskis
P. Evarts-Bunders
V. Kokina
P. Evarts-Bunders

A. Barševskis
A. Barševskis
A.Barševskis,
A. Pankjāns
A. Barševskis,
D. Veigule
A. Barševskis
I.Krams
P.Evarts-Bunders

Projekta nosaukums (numurs) un dalībnieka statuss
Projekta vadītājs
IZM: Lāzerskenējošā mikroskopa iegāde
Projekta vadītājs
DU IZM: Sistemātiskās botānikas laboratorijas
ierīkošana
Projekta vadītājs
ESF: Atbalsts doktorantūras studijām un
pēcdoktorantūras pētījumiem dabas zinātnēs un
informācijas tehnoloģijās
atbildīgais par sadaļu
ERAF: Digitālās stereomikroskopu sistēmas iegāde
(projektā „Bioloģisko resursu izpētes centra izveide”)
Projekta vadītājs
IZM: Faunas un floras inventarizācija īpaši
aizsargājamajās dabas teritorijās Latvijā
Projekta vadītājs
IZM: Kritisko augu taksonu inventarizācija
Austrumlatvijā
Projekta vadītājs
IZM: Sinantropā koleopterofauna Latvijas lauku
ainavā
Projekta vadītājs
DU: Bioloģisko resursu izpētes un pārvaldības
institūta Sistemātiskās botānikas laboratorijas
ierīkošana
Projekta vadītājs
DU : Notiophilus Aquaticus (L.) sugu grupas
filoģenētisko saišu izpēte pasaules faunā
Projekta vadītājs
LZP: Ģints Notiophilus Dum. Skrejvaboļu pasaules
faunas taksonomija
Projekta vadītājs
ESF: Atbalsts doktorantūras studijām un
pēcdoktorantūras pētījumiem dabas zinātnēs un
informācijas tehnoloģijās
Projekta vadītājs
INTERREG III B: Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas
universitāšu pārrobežu sadarbība vides aizsardzības
jomā (CBC ECO-HOUSE)
Projekta vadītājs
LZP: Ģints Notiophilus Dum. Skrejvaboļu pasaules
faunas taksonomija Nr. 05.1520
Projekta vadītājs
LZP: Kooperatīvās uzvedības ģenētiskā un sociālā
kontrole. Nr. 07.2100
Projekta vadītājs
IZM: Kritisko un reto vaskulāro augu inventarizāvija
Austrumbaltijā (IZM 5-20/07.5)

Projekta
realizācijas laiks
2005.
2005.
2004.-2008.

2005.
01.05.-31.12.2006
01.04.-31.12.2006
01.03.-31.12.2006
2006

2006
2006
2004.-2008.

2006.-2007.

2005.-2008.
2007.
1.04.2007 –
31.12.2007
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Docētāja vārds,
uzvārds
I.Kokina

I. Krams
I.Krams
A. Barševskis
I.Kokina

A.Barševskis

I.Krams

P. Evarts - Bunders
I.Kaminska

N.Škute
A.Škute

A.Škute
A.Škute
N.Škute

Projekta nosaukums (numurs) un dalībnieka statuss
Projekta vadītājs
IZM: Lāzerskenējošās mikroskopijas metožu
izmantošana pasaules karabidofaunas taksonomijā un
filoģenēzē (IZM 5-20/07.3)
Projekta vadītājs
IZM: Ekoloģiskās imunoloģijas metožu ieviešana
pētniecības darbā (IZM 5-20/07.4)
Projekta vadītājs
LZP: „Kooperatīvās uzvedības ģenētiskie pamati”, 514/08-11
Projekta vadītājs
LZP: „Ģints Notiophilus Dum. skrejvaboļu pasaules
faunas taksonomija”, 5-14/08-1
Projekta vadītājs
ERAF: „Daugavpils Universitātes Dabaszinātņu un
matemātikas fakultātes laboratoriju iekārtu
modernizēšana”
Projekta vadītājs
Meža attīstības fonds: „Reto un aizsargājamo
bezmugurkaulnieku, vaskulāro augu un sēņu sugu
sastopamības atkarība no meža apsaimniekošanas un
aizsardzības vēstures un bioloģisko daudzveidību
uzturošajām struktūrām” (Nr. 260508/S231)
Projekta vadītājs
Meža attīstības fonds: „Priežu dzīvotspēja, rezistence
pret stumbru kaitēkļiem un ar to saistītā Latvijas
priežu mežu bioloģiskā daudzveidība klimata izmaiņu
kontekstā”
Projekta vadītājs
IZM: „Latvijas bioloģiskās daudzveidības izmaiņas
un tās ietekmējošie faktori”
Projekta vadītājs
ESF: Starpnozaru Biomehānikas un nozares saistīto
kursu attīstība Daugavpils Universitātē
(2006/0237/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.3.2./0012/
0065)
Projekta vadītājs
IZM: Fluorescento analīžu izmantošana augu šūnu
pētīšanā
Projekta vadītājs
IZM: Sīgu dzimtas (Coregonidae) populāciju
struktūras molekulāri ekoloģiskie aspekti Latvijas
ezeros Nr.04.32
Projekta vadītājs
IZM: Daugavas palienes ezeru hidroekoloģiskais
stāvoklis un to ietekmējošie faktori Nr.04.30
Projekta vadītājs
LIFE:Sugu un biotopu aizsardzība Rāznas dabas
parkā, LIFE04NAT/LV/00199
Projekta vadītājs

Projekta
realizācijas laiks
1.04.2007 –
31.12.2009
1.04.200731.12.2007
2007.-2009.
2007.-2009.
2008.

2008.-2010.

2008.-2010.

01.04.2008. 15.12.2008.
30.10.2006. 31.07.2008.

2004.
2004.

2004.
2004.–2009.
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Docētāja vārds,
uzvārds

A.Škute

N.Škute

A.Škute
J.Kirilova
R.Škute
A.Škute
A.Škute
N.Škute
A.Škute
N.Škute
A.Škute

Projekta nosaukums (numurs) un dalībnieka statuss
IZM: Ierobežoti izmantojamo populāciju
ekspluatācijas limitu novērtēšana, izmantojot
molekulāri ģenētiskās metodes (Nr.05-21/5)
Projekta vadītājs
ERAF: Daugavpils Universitātes Bioloģisko resursu
izpētes centrs
VPD1/ERAF/CFLA/04/NPP/2.5.2/000021/008
Projekta vadītājs
ESF, IZM: Bioloģijas un vides zinātnes studiju
procesa kvalitātes uzlabošana Daugavpils
Universitāte
2005/0135/VPDI/ESF/PIAA/04/APK/3.2.3.
2/0032/0065
Projekta vadītājs
IZM: Dažādu ūdens biotopu dabas aizsardzības
menedžmenta molekulāri ģenētisko pamatu pētījumi
Projekta vadītājs
IZM: Latgales reģiona gaisa un ūdens vides kvalitātes
pētījumi
Projekta vadītājs
IZM: Daugavas ūdeņu dinamikas hidroekoloģiskie
pētījumi
Projekta vadītājs
LZP Nr.7.9: Nacionālā programma: „Klimata izmaiņu
ietekme uz Latvijas ūdeņu vidi” DP9
Projekta vadītājs
IZM: Ekoloģiskās kvalitātes novērtēšana Daugavā
(Zapadnaja Dvina) Latvijas un Baltkrievijas teritorijā
Projekta vadītājs
IZM: Oksidatīvā stresa mehānismu pētījumi augu
šūnās
Projekta vadītājs
IZM: Zivju un zooplanktona izplatība laikā un telpā
dziļajos ezeros un tās mijiedarbība.pētījumi
Projekta vadītājs
IZM: Vides mainība un biosistēmu adaptācija
(VIMBA)
Projekta vadītājs
ESF: Starpdisciplināras zinātniskās grupas
izveidošana Latvijas lašveidīgo zivju ezeru
ilgtspējības nodrošināšanai.
2009/0214/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/089

Projekta
realizācijas laiks
2005.

2005.–2007.

2005.- 2008.

2006.
2006.
2006.

2006.- 2009.
2007.- 2009.
2007.

2007.
2008.

2009.-2012.

Docētāju dalība projektos veicina viņu profesionālās un zinātniskās kvalifikācijas
paaugstināšanu, nodrošina finansu un cilvēkresursu piesaisti, tādejādi uzlabojot studiju programmas
kvalitāti un tās infrastruktūru, papildinot materiāli–tehnisko nodrošinājumu un attīstot pētniecisko
bāzi. Vienlaicīgi, kā tas bija apskatīts pašnovērtējuma ziņojuma 6.3. un 6.4. apakšnodaļās, līdz ar
studiju programmas docētāju vadīto projektu skaita pieaugumu, palielinās arī studentu iesaiste
projektu realizācijā un pētnieciskajā darbā.
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Studiju programmas docētāju pētniecības virzieni ir saistīti ar dažādu bioloģijas apakšnozaru
jautājumu un problēmu risinājumiem (skat. 10. tabulu). Jau iepriekš pašnovērtējuma ziņojuma 6.4.
apakšnodaļā tika aprakstīts, ka apmēram 90% no studiju un bakalaura darbiem saturiski tieši sasaucas
ar maģistra studiju programmā „Bioloģija” iesaistītā akadēmiskā personāla pētniecisko darbu tēmām.
Tas ļauj integrēt docētāju pētniecības virzienu tematiku studiju procesā, tādējādi būtiski uzlabojot gan
studentu zinātnisko darbu vadīšanas kvalitāti, gan docēto studiju kursu kvalitāti.
10. tabula. Maģistra studiju programmas „Bioloģija” realizēšanā iesaistīto docētāju pētnieciskā darba
virzieni
Docētāja vārds, uzvārds
Artūrs Škute
Arvīds Barševskis
Natālija Škute
Inese Kokina
Zinaīda Sondore
Tatjana Krama
Mihails Pupiņš
Pēteris Evarts-Bunders
Kristīne Čertkova
Irēna Kaminska
Līga Antoņeviča
Indriķis Krams

Renāte Škute
Andrejs Solomennikovs
Muza Kirjušina

Pētnieciskā darba virzieni
Limnoloģija un hidroekoloģija, ekoloģisko procesu tālizpēte un
modelēšana
Ģints Notiophilus (Coleoptera: Carabidae) pasaules faunas sugu
sistemātikas, taksonomijas, izplatības pētījumi; Latvijas vaboļu
(Coleoptera) fauna un tās aizsardzība;
Savvaļas populāciju ģenētika, apoptoze; kodola DNS metilēšana
Audu kultūras, to pielietošana ģenētikā un selekcijā; bioloģiskās
daudzveidības izpēte, pielietojot t.sk. molekulārās metodes;
biotehnoloģija; augu imunitātes ģenētika
Mutaģenēze, apkārtējas vides ietekme uz iedzimtību augļu
mušiņas Drosophila melanogaster populācijās in vitro
Plēsējs-upuris attiecību, sociālās uzvedības izcelšanās un
evolūcijas eksperimentāla izpēte
Abinieku un rāpuļu faunas izpēte, mākslīga pavairošana un
reintrodukcija
Latvijas dendroflora, dienvidaustrumu Latvijas ģeobotāniskā
rajona floras inventarizācija, kokaugu sistemātika, introdukcija,
ekoloģija, Latvijas autohtonā un allohtonā flora
Putnu populāciju ekoloģija; dzīvnieku vokālā komunikācija un
plēsonības risks, pretplēsēju adaptācijas putniem
Kardiopulmonāro rādītāju atkarība no fiziskās aktivitātes veida,
organisma uzbūves un metabolisma īpatnības
Fiziskās attīstības rādītāju analīze pusaudžiem, asinsrites
fizioloģija,
Dobumperētāju putnu uzvedība un ekoloģija; Putnu asins
parazītu un to saimniekorganismu ekoloģiskās attiecības; Putnu
adaptācijas ziemeļu apstākļiem; Mājas circeņu Gryllus
domesticus un Miltu melnuļu Tenebrio molitor ekoloģiskā
imunoloģija; Sociālās uzvedības evolūcija; Cilvēka uzvedības
ekoloģija
Hidrobioloģija, ūdens bezmugurkaulnieku sistemātika,
zooplanktona organismu trofiskās attiecības
Ekoloģisko procesu modelēšana, zivju populāciju pētījumi,
izmantojot nestacionāros diskrētos modeļus
Zivju parazitoloģija; lauksaimniecības dzīvnieku parazitaloģija;
savvaļas dzīvnieku parazitaloģija; trihineloze

Pašnovērtējuma ziņojuma 6.3. apakšnodaļā jau tika izklāstīts, ka studiju programmā iesaistītie
docētāji neaprobežojas ar sava pētnieciskā darba integrēšanu studiju procesā, vienlaicīgi viņi regulāri
iepazīstina zinātnieku aprindas ar savu pētījumu rezultātiem, piedaloties zinātniskajās konferencēs,
simpozijos, kongresos Latvijā un ārvalstīs. Pētniecības darba rezultātus labi raksturo starptautiskā
zinātniskā publicitāte, respektīvi, aizvadītajā laika posmā kopš iepriekšējās akreditācijas 2004. gadā
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dalība ņemta vairāk nekā simts konferencēs, 90%no kurām bija starptautiska rakstura. Publikāciju
skaits – 96, tajā skaitā starptautiski citējamos izdevumos – 63 publikācijas (skat. 7. pielikumu).

9.3. Akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, apmācības un attīstības
politika nākamajiem 6 gadiem
Akadēmiskā personāla atlasi maģistra studiju programmas „Bioloģija” realizācijai pirmkārt
nosaka Augstskolu likuma un valsts akadēmiskās izglītības standarta prasību izpildes nepieciešamība,
un otrkārt – pašu docētāju motivācija strādāt Daugavpils Universitātē, saistot savu karjeru ar darbu
augstskolā, un vēlme iegūt zinātnisko grādu un attiecīgo akadēmisko kvalifikāciju. Akadēmiskajos
amatos maģistra studiju programmas „Bioloģija” docētāji tiek ievēlēti konkursa kārtībā saskaņā ar
„Nolikumu par vēlēšanām akadēmiskajos amatos Daugavpils Universitātē”. Docentu, vadošo
pētnieku, lektoru, pētnieku un asistentu vēlēšanas, pēc iepazīšanās ar pretendentu atbilstību
konkrētajam akadēmiskajam darbam, aizklāti balsojot, notiek DMF Domē. Profesoru un asociēto
profesoru vēlēšanas, aizklāti balsojot, notiek attiecīgās zinātņu nozares profesoru padomē. Visiem 11
studiju programmā iesaistītajiem docētājiem ievēlēšanas vieta ir Daugavpils Universitātē, līdz ar to
pamatdarbā strādājošie ir 100% akadēmiskā personāla.
Lai gan programmas docētāju vidējais vecums nepārsniedz 50 gadus, tomēr perspektīvā ir
nepieciešams realizēt akadēmiskā personāla atjaunošanu. Politiku, kura vērsta uz personāla
atjaunošanu, apmācību un attīstību, tiek realizēta vairākos virzienos:
− darbs ar studiju programmas labākajiem absolventiem, mērķtiecīgi viņus orientējot studijām
doktorantūrā. Parasti potenciālā mācībspēka iesaistīšana pētnieciskajā darbā notiek jau bakalaura
studiju programmas laikā, bet pēc maģistra studiju beigšanas un maģistra grāda ieguves,
potenciālie jaunie mācībspēki pakāpeniski tiek iesaistīti programmas realizācijā, vispirms
pieņemot viņus darbā asistenta matā uz pārbaudes laiku, un, ja akadēmiskais darbs ir sekmīgs,
rekomendējot vēlēšanām amatā;
− studiju programmā iesaistīto asistentu un lektoru tālākas akadēmiskās izaugsmes nodrošināšana,
atbalstot viņu studijas doktorantūrā attiecīgajās bioloģijas apakšnozarēs;
− esošā akadēmiskā personāla motivēšana karjeras izaugsmei, nodrošinot plašas iespējas apmācībai,
zinātniskajai darbībai, akadēmisko un profesionālo kompetenču papildināšanai ar starptautisko
apmaiņas programmu (ERASMUS, Leonardo da Vinci, postdoctoral studies u.c.) starpniecību, kā
arī nodrošinot iespēju izmantot radošo atvaļinājumu promocijas darba pabeigšanai, pētījumu
veikšanai vai kvalifikācijas paaugstināšanai ārvalstu universitātēs. Tomēr, kā nepilnība jāatzīmē,
ka ne vienmēr šādu atvaļinājuma veidu ir iespējams izmantot studiju procesa plānojuma, finansu
līdzekļu pieejamības un nepietiekamo zinātnisko sakaru dēļ.
− DMF Ekoloģijas institūta un Sistemātiskās bioloģijas institūta attīstības stratēģijas paredz esošo
pētījumu virzienu tālāku attīstību un jaunu virzienu izveidošanu. Tas ir saistīts jaunu laboratoriju
izveidi un attiecīgi akadēmiskā un palīgpersonāla papildus piesaisti. Šajā gadījumā, ņemot vērā
minēto virzienu zinātņietilpīgumu, ir nepieciešams rast resursus jauno zinātnieku un citu valstu
institūcijās zinātniskā darba pieredzi apguvušo darbinieku piesaistei, kas patlaban daļēji jau tiek
realizēts ar ESF aktivitātes „Cilvēkresursu piesaiste zinātnei" (1.1.1.2.) starpniecību. Tomēr
jāatzīmē, ka jaunu speciālistu piesaiste var tik veikta ar nosacījumu, ka viņi ne tikai vada
teorētiskās vai praktiskās nodarbības, bet ir gatavi arī piedalīties studiju programmai
nepieciešamajā individuālajā darbā ar studentiem (studiju un bakalaura darbu vadīšana), kā arī
sniegt ieguldījumu Universitātes un attiecīgo DMF struktūrvienību zinātniskās darbības attīstībai.
Pateicoties vērienīgam zinātniskās infrastruktūras attīstības projektam „Daugavpils Universitātes
studiju programmu kvalitātes uzlabošana un vides pieejamības nodrošināšana” (2010. - 2014.) ar
budžetu gandrīz 17 miljoni latu parādās lieliska iespēja vēl vairāk paaugstināt studiju kvalitāti
zinātņietilpīgās dabaszinātņu apakšnozarēs.
Diemžēl studiju procesā iesaistītās DMF struktūrvienībās krasi samazinājās palīgpersonāla
skaits, kas apgrūtina pētījumu veikšanu atsevišķās bioloģijas apakšnozarēs un šāda situācija nav
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uzskatāma par optimālu. Tādējādi programmas vadība uzskata, ka palīgpersonāla skaits neatbilst
programmas izpildes uzdevumiem un DU administrācijai ir jāmeklē ceļi un finansu līdzekļi laborantu
skaita palielināšanai.
Vienlaicīgi jāatzīmē akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, apmācības un attīstības
sistēmas vājie punkti:
− liels kontaktstundu apjoms, kas saskaņā ar DU spēkā esošajiem normatīviem kopš 2009./2010.
studiju gada, ir jārealizē docētājam, lai izpildītu akadēmisko slodzi – 1000 stundas gadā (šāds DU
Senāta lēmums ir pieņemts tādēļ, ka valsts budžeta dotācija DU pēdējo divu gadu laikā ir
samazinājusies par 60%), pie kam akadēmiskajam personālam darba slodze tiek aprēķināta ņemot
vērā tikai docētāja studiju darba apjomu, respektīvi, tikai novadītās lekcijas, laboratorijas darbus,
praktiskos darbus vai semināru nodarbības u.c. kontaktstundas; pie tik liela auditoriju darba
apjoma docētājiem faktiski neatliek laika pašizglītībai un metodiskajam darbam, uzlabojot studiju
kursu kvalitāti vai sagatavojot jaunos studiju kursus (izdales un uzskates materiālu sagatavošana,
laboratorijas darbu praktikumu un aprakstu sagatavošana, mācību līdzekļu veidošana un tml.);
− kopš 2009./2010. studiju gada zinātniskā darbība DU akadēmiskajam personālam netiek iekļauta
slodzē un netiek apmaksāta, pie tam līdz ar kontaktstundu skaita strauju pieaugumu reāli pietrūkst
laika zinātniskajiem pētījumiem; patlaban minēto darbu docētāji faktiski veic uz savas personīgās
dzīves rēķina - t.i. sestdienās, svētdienās, svētku dienās vai atvaļinājuma laikā; šī un iepriekšēji
minētā iemesla dēļ studiju programmas akadēmiskā personāla attīstība un profesionālās
kvalifikācijas celšana ir stipri apgrūtināta;
− zemākā līmeņa (asistenti un lektori) akadēmiskā personāla atalgojums, kas patlaban ir zemāks
nekā skolā strādājošo pedagogu atalgojums – līdz ar to pastāv draudi, ka jaunie mācībspēki varētu
aiziet no DU kā pamatdarba vietas vai aiziet vispār; pēdējā pusgada pieredze rāda, ka sameklēt
darbam augstskolā asistenta amatā jaunu cilvēku ir ļoti grūti, kā atteikuma iemesls tiek minēts
tieši zemais atalgojums.

10. FINANSĒŠANAS AVOTI UN INFRASTRUKTŪRAS NODROŠINĀJUMS
Studiju programmas finansējums galvenokārt tiek realizēts no valsts budžeta līdzekļiem,
atsevišķos gadījumos paredzot studentam iespēju apgūt studiju programmu arī par maksu.
Ņemot vērā ļoti strauju valsts budžeta dotācijas samazinājumu, izveidojusies situācija, kad
pašreiz pietrūkst finansējuma mācību materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai (auditoriju un laboratoriju
papildus labiekārtošanai, mācību literatūras izdošanai, modernas pētnieciskās aparatūras iepirkšanai,
programmatūras iegādei, u.c. pasākumiem) un jaunu, augsti kvalificētu speciālistu piesaistīšanai un
vieslektoru uzaicināšanai no ārzemju augstskolām.
Akadēmisko studiju programmas īpatnība ir saistīta ar ciešu studiju un zinātniski pētnieciskā
darba integrāciju. No tā izriet virkne specifisku prasību nepieciešamajam materiāli tehniskajam
nodrošinājumam un telpām, kurās tiek realizēts studiju process.
Ir paredzams, ka turpmākajos 6 gados situācija šajā jomā ievērojami uzlabosies, jo līdz ar
ERAF līdzfinansētā projekta „Daugavpils Universitātes studiju programmu kvalitātes uzlabošana un
vides pieejamības nodrošināšana” realizāciju 2010.- 2014.gg. par kopējo summu 16 715 991 LVL, ir
paredzēta jauna, moderna laboratoriju korpusa celtniecība, tajā paredzot arī tieši uz studiju
programmu „Bioloģija“ orientētās pētījumu laboratorijas.
DMF Ekoloģijas Institūtā ir izveidotas un darbojas četras laboratorijas: hidroekoloģijas,
molekulārās bioloģijas un populāciju ģenētikas, vides ķīmijas un ĢIS. Laborattoriju aprīkojums
atbilst mūsdienu prasībām.
Transports
- Mikroautobuss „Mercedes Sprinter 314” 4x4
- Motorlaiva „Brig 380”, „Tohatsu 30”
- Motorlaiva „Kaiman 360”, „Mercury 4”
Infrastruktūra
Vides ķīmijas laboratorija:
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- Gāzu hromatogrāfs „Shimadzu GCMS-QP2010” ar masspektrometrisko detektoru
- HPLC hromatogrāfs „Shimadzu LC20” ar spektrometriskās diožu matricas detektoru
- Spektrofotometrs „CECIL 1021” UV un redzamās gaismas diapazons
- Plūsmas injekcijas aparāts „FIAlab-2500”, autoklāvs
Molekulārās bioloģijas un ģenētikas laboratorija:
- Reālā laika PCR „AB 7300”
- PCR „AB9700”
- Ģenētiskais analizators „AB 310”
- Vides klimata kamera
- Termostati, ledusskapji, elektroforēzes aparāti, Cary-50 UV-VIS Spektrofotometrs (Varian),
centrifūgas u.c.
ĢIS laboratorija:
- Divas Meteostacijas „Davis Vantage Pro2” ar programmatūru
- 15 darba stacijas ar ESRI ĢIS programatūru
- Ploteris
- Trimble GPS „GeoXT”
Hidroekoloģijas laboratorija:
- Sonars „BIOSONICS DT – X” ar programmatūru zivju biomasas noteikšanai
- Akustisko signālu pecapstrādes programma EchoView
- Trīs „Hydrolab MS5” zondes (t0, pH, izšķīdušais O2, elektrovadītspēja, ORP, hlorofils a,
NO2/NO3, NH4, rodamīns u.c)
- Programmnodrošinājums Mike Flood aplūstošo teritoriju un palu modelēšanai
- Epifluorescentais mikroskops Zeiss „Axioskop 40”
- Straumes ātruma mērītājs „Swoffer 3000”
- Invertais mikroskops Zeiss AxioVert40
- Zemūdens pētījumu zonde AC-CESS
DMF Sistemātiskās bioloģijas institūtā ir 7 laboratorijas: Sistemātiskās koleopteroloģijas
laboratorija, Sistemātiskās botānikas laboratorija, Sistemātiskās zooloģijas laboratorija, Dzīvnieku
ekoloģijas un evolūcijas laboratorija un Lāzerskenējošās mikroskopijas laboratorija, Parazitoloģijas
laboratorija un Biotehnoloģiju laborotorija.
Nozīmīgākais laboratoriju aprīkojums:
Konfokālais Lāzerskanējošais mikroskops – Zeiss LSM 5 Pascal – 1 gab.
Motorizēts stereomikroskops –
Zeiss Stereo Lumar. V12 - 1 gab.
Zeiss Stereo Discovery V8 – 1 –gab.
Zeiss Stereo Discovery V12 – 1 –gab.
Binokulārie mikroskopi Zeiss Stemi 1000 – 5 gab.
Zeiss Stemi 2000 – 1 gab.
Zeiss Stemi SV6 – 1 gab.
Printeri Samsung SCX-4321 – 1 gab.
Hp color inkjet printer cp 1700 – 1 gab.
Hp color Laserjet 3500 – 2 gab.
Kopētājs - Nashuatec (Dsm 615) - 1 gab.
Stacionārie datori –
Intel (R) Pentium (R) 4 CPU 2.40 GHz - 1 gab.
Intel (R) Pentium (R) 4 CPU 3.00 GHz – 2 gab.
Intel (R) Pentium (R) 4 CPU 2.66 GHz – 1 gab.
Intel (R) Pentium (R) 4 CPU 3.00 GHz – 1 gab.
Portatīvie datori –
AcerSystem Intel (R) Pentium (R) 4CPU 2.80 GHz – 2 gab.
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FujitsuSiemens Intel (R) Pentium (R) M 1.73 GHz – 4 gab.
FujitsuSiemens Intel (R) Pentium (R) 4 CPU 3.00 GHz – 1 gab.
FujitsuSiemens Intel (R) Pentium (R) 1.70 GHz – 1 gab.
FujitsuSiemens Intel (R) Pentium (R) 1.76 GHz – 1 gab.
Toschiba – 1 gab.
Serveris – Hp Proliant ML 350
Portatīvā meteostacija – Oregon Scientific Wireless Weather Station WMR928NX
Lauku pētījumu aprīkojums –
Mobilā laboratorija Tayota Hiace (2,5 D-4D 117 5 d 4WD)
Triecienizturīgais portatīvais dators lauku apstākļiem (GETAC M230)
Hydrolab DS 5
Meteostacija (6162EU – Wireless Vantage Pro2 Plus)
Motorizētais kukaiņu eshausters
Gaismas rotējošās lamatas ar programmēšanas displeju
Dūmu ģenerators SWINGFOG SN 50
Centrifūga ar dzesēsanu 1 gab.
Audu homogenizētājs 1 gab.
Bezkivešu spektrofotometrs 1 gab.
Automātiskās pipetes 8 gab.
Horizontālās gēlu elektroforēzes iekārta 2 gab.
DNS amplifikators 1 gab.
PCR termālais amplifikators ar fiksētu bloku 96 ailišu PCR platēm, atmiņas bloku 100 metodēm
Ūdens dejonizētājs 1 gab.
Iekārta DNS fragmentu analīzei un sekvencēšanai 1 gab.
Plūsmas citofotometrs 1 gab.
Autoklāvs 1 gab.
Laminārais bokss 1 gab
Inkubators-termostats 2 gab.
Spektrofotometrs DNS kvantitātes un piemaisījumu noteikšanai 1 gab.
Iekārta elektroforēzes attēlu digitālai ierakstīšanai
Anatomijas un fizioloģijas katedras pētnieciskā bāze:
Iesaistoties ESF projektā “Starpnozaru Biomehānikas un nozares saistīto kursu attīstība Daugavpils
Universitātē” (2006/0237/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.3.2./0012/0065), tika modernizēts un
papildināts atbilstoši mūsdienu prasībām katedrā esošais aprīkojums. Izveidota moderna laboratorija
cilvēka organisma darbības fizisko parametru noteikšanai un datorapstrādei. Laboratorijā (213.) ir
šāda aparatūra: bioķīmiskais analizators, MasterScreen CPX modulāra sirds-plaušu izmeklēšanas
iekārta, Tredmils-slīdošais skrejceļš, EEG komplekts ar datorprogrammu rādītāju analīzei.
Patlaban studiju process pietiekamā daudzumā ir nodrošināts ar kserokopēšanas tehniku,
vizuālās prezentācijas tehniku (multimediju projektori, OHP-projektori, DVD-tehnika), datortehniku
un specializētajām datorprogrammām.
Studentiem un mācībspēkiem pieejams pastāvīgs un Wi-Fi INTERNET un lokālā DU tīkla
INTRANET pieslēgums, kā arī iespēja izmantot telekonferences iespējas. Paralēli tam, studentiem ir
iespējas rast nepieciešamos akadēmiskos resursus un vajadzīgo informāciju arī izmantojot DU
abonētās zinātnisko rakstu datu bāzes ScienceDirect, SpringerLink u.c.
Neskatoties uz uzskaitītajām pozitīvajām iezīmēm, ir arī virkne trūkumu, kuru novēršanai būtu
nepieciešams:
− atsevišķas auditorijas aprīkot ar stacionāriem multimediju projektoriem, lai studiju procesa
kvalitātes uzlabošanas nolūkos lekcijās varētu plaši izmantot arī daudzos esošos CD-ROM
multimediju produktus un PowerPoint tehnikā sagatavotos studiju materiālus;
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− uzlabot programmas lauka pētījumiem paredzēto materiāli tehnisko bāzi, lai studējošie varētu
veikt pētījumus augstākā, mūsdienu zinātnes prasībām atbilstošā līmenī;
− atjaunot Ģeomātikas laboratorijas datortehniku, kuras esošā konfigurācija neļauj izmantot to
komplicētu ĢIS orientētu ekoloģisko procesu modelēšanas un analīzes uzdevumu veikšanai;

11. ĀRĒJIE SAKARI
11.1. Sadarbība ar darba devējiem
Saikne ar darba devējiem studiju programmas mērķu un uzdevumu izpildes kontekstā tiek
realizēta, studiju programmas docētājiem iesaistoties projektos un līgumdarbos, kas saistīti ar dažādu
valsts un pašvaldības iestāžu programmu, stratēģiju un rīcības plānu izstrādāšanu un
vietējo pašvaldību teritoriālās plānošanas jautājumu risināšanu.
Galvenie darba devēji, ar kuriem pastāv sadarbība ir LR Vides ministrija, LR Valsts vides
dienests, LR Dabas aizsardzības pārvalde, nozīmīga sadarbības partneru grupa ir privātstruktūras un
zinātniski pētnieciskie institūti, kā arī pilsētu un novadu pašvaldības. Sadarbības formas ar darba
devējiem ietver gan neformālos kontaktus, gan sadarbību projektu un līgumdarbu sagatavošanā un
izpildē, gan arī iesaistot darba devējus studiju programmas satura izvērtēšanā un ieteikumu
izstrādāšanā studiju kursu uzlabošanai. Sarunās un diskusijās ar darba devējiem tiek skarti arī studiju
programmas satura un kvalitātes jautājumi, kas saistīti ar absolventiem izvirzāmajām darba devēju
prasībām un nodarbinātības veicināšanu.

11.2. Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām
Akadēmiskās maģistra studiju programmas “Bioloģija” realizācijā DU Ekoloģijas institūts,
Sistemātiskās bioloģijas institūts un Anatomijas un fiziologijas katedra sadarbojas ar daudzām DU
struktūrvienībām, kas palīdz nodrošināt mācību satura un zinātnisko pētījumu realizēšanu.
Veiksmīgi sadarbības partneri akadēmisko studiju programmā ir arī citās Latvijas augstskolās,
valsts iestādēs un nevalstiskās organizācijās. Sadarbība ar radniecīgām programmām Latvijas
Universitātes Bioloģijas fakultātē veicina pieredzes apmaiņu, līdzdalību kopīgās konferencēs,
ekspedīcijās u.c. projektos. Sadarbības rezultātā tiek saskaņots studiju programmas saturs ar Latvijas
Universitāti, kas nodrošina studentiem iespējas turpināt izglītību, mainot savu dzīves vietu. Studiju
programmas realizēšanā un attīstībā kā galvenais sadarbības partneris ir LU Bioloģijas fakultāte, ar
kuru ir arī noslēgts līgums par iespēju studiju programmas studējošajiem programmas likvidācijas
DU gadījumā turpināt izglītības ieguvi LU.
Paplašinās arī akadēmiskās studiju programmas „Bioloģija” sadarbība ar ārvalstu mācību un
zinātniski-pētnieciskajām iestādēm. Pateicoties SOCRATES /ERASMUS programmai, tiek uzturēti
lietišķi kontakti ar Murcijas universitāti (Spānija), Varšavas Lauksaimniecības universitāti (Polija) un
Šauļu universitāti (Lietuva).
Sadarbība studiju un zinātniskajā darbā notiek saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem starp Latvijas
Universitātes Bioloģijas institūtu (augu šūnu bioloģija) un Švietokšišas Akadēmijas Bioloģijas
institūtu Polijā (entomoloģija, ekoloģija), Šauļu Universitāti (Lietuva) un Varšavas Universitāti
(Polija).
Tiek strādāts pie sadarbības līgumu noslēgšanas ar vairākām ārvalstu universitātēm un
zinātniski pētnieciskiem institūtiem, piemēram, ar M. Sklodovskas-Kirī Universitāti Ļubļinā. Uz šo
brīdi Daugavpils universitātes partneri ir vairāk nekā 70 augstskolas no 25 pasuales valstīm:
Polija (turpinājums)
Apvienotā Karaliste
University of the West of England,
Nicholaus Copernicus
Bristol
UniversityUniversity of Silesia
Coventry University
Kujawi and Pomorze University in
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York St. John University
ASV
Virginia State University
St. John's College
Fordham University
University of Northern Colorado
Baltkrievija
Belarusian State University
Belarusian State Pedagogical University
Europe University of Humanities, atrodas
Viļņā, Lietuvā
Vitebsk State University
Beļģija
KATHO, Katholieke Hogeschool Zuidwest-Vlaanderen
Dānija
University College Lillebaelt
University of Copenhagen
Francija
Pierre and Marie Curie University
Igaunija
Tallinn University
Tartu University
Izraēla
The Hebrew University of Jerusalem
Kanāda
York University
Saskatchewan Institute of Applied
Sciences and Technology
Krievija
Moscow State University
Moscow State University of Psychology
and Education
Ķīna
Huazhong Normal University
Lietuva
Vytautas Magnus University
Siauliai University
Vilnius University
Lithuanian Academy of Music and
Theater
Klaipeda University
Kaunas University of Technology
Vilnius Pedagogical University
Vilnius Gedeminas Technical University
Nīderlande
University of Groningen
Norvēģija
Vestfold University College
North-Trondelag University College
Polija
Warsaw University of Life Sciences
Pedagogical University of Cracow

Bydgoszcz
Jan Kochanowski University of
Humanities and Sciences in Kielce
Warsaw University
Maria Curie-Sklodowska University
The John Paul II Catholic University of
Lublin
University of Bialystok
University of Lodz
Bydgoszcz University
National Defence University
Adam Mickiewicz University
Portugāle
Universidade da Beira Interior
Rumānija
West University of Timisoara
Slovākija
University of ss. Cyril and Methodius
Pavol Jozef Šafarik University in Košice
Somija
University of Joensuu
University of Helsinki
University of Oulu
Vastra Nylands Folkhogskola
Spānija
University of Murcia
Universidad Complutense de Madrid
Šveice
SUPSI, Scuola Universitaria
Professionale della Svizzera Italiana
University of Bern
Turcija
Dicle University
Kafkas University
Cukurova University
Anadolu University
Hacettepe University
Ungārija
Central European University
Vācija
Stuttgart University
University of Vechta
University of Bochum
Free University of Berlin
Rostock University
University of Hamburg
University of Stuttgart
Zviedrija
Stockholm University
University of Gothenburg
Lund University
Malmo University
University of Gavle
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12. PROGRAMMAS ATTĪSTĪBAS PLĀNS
12.1. Studiju programmas SVIR analīze
Novērtējot maģistra studiju programmas „Bioloģija” līdzšinējo attīstību, esošo situāciju un
programmas perspektīvas, studiju programmas padome izvērtē gan studiju programmas saturu
kopumā, gan atsevišķu tās studiju kursu saturu un nodrošinājumu, analizē studiju procesa
organizāciju un risina ar programmas attīstības plānošanu saistītos jautājumus.
Ikgadējā pašnovērtēšanas procesā, balstoties uz studiju programmas realizācijas formālo
rādītāju analīzi un ņemot vērā studentu un absolventu aptauju rezultātus, kā arī vērtējot ārējo faktoru
attīstības virzienu un dinamiku, programmas vadība veic SVIR analīzi un iezīmē studiju programmas
stiprās puses, vājās puses, iespējas un potenciālos riskus programmas īstenošanā, lai prognozētu
programmas turpmāko attīstību un nodrošinātu tās pilnveidošanu.
11. tabula. Maģistra studiju programmas „Bioloģija” SVIR analīzes rezultāti
Stiprās puses

Vājās puses

studiju programma
− skaidrs programmas mērķis, uzdevumi un
stratēģija;
− atbilstība „3 + 2” augstākās izglītības
modelim;
− integratīva un starpdisciplināra pieeja
programmas satura izveidē, ko nodrošina
dažādu bioloģijas apakšnozaru speciālistu
iesaistīšana kursu vadīšanā;
− studiju programmas atpazīstamība
Latvijas augstākās izglītības telpā;
− daudzi programmas absolventi sekmīgi
turpina studijas doktorantūrā DU u citās
Latvijas augstskolās.
studiju process
− nodrošināta iespēja iegūt pilnvērtīgu
akadēmisko izglītību bioloģijā;
− studiju un zinātniski pētnieciskā darba
integrācija;
− samērā laba studiju materiāli-tehniskā
bāze un nodrošinājums ar kvalificētiem
mācībspēkiem;
− iespēja apgūt padziļinātas zināšanas un
iepazīties ar jaunākajām atziņām
atsevišķās bioloģijas apakšnozarēs;
− iespēja praktiski apgūt mūsdienīgas lauka
un kamerālās pētījumu metodes;
− pastāvīga studiju satura pilnveidošana,
jaunu studiju un pasniegšanas formu

studiju programma
− programmas nepietiekamais marketings
un finansējums;
− nepietiekama atpazīstamība ES
realizējamo bioloģija maģistra studiju
programmu vidū;
− nelielas iespējas specializēties atbilstoši
studentu individuālajām zinātniskajām
interesēm un programmas standartizācija,
ko nosaka maģistra līmeņa akadēmiskās
izglītības prasības.

studiju process
− nepietiekams nodrošinājums ar modernām
auditoriju telpām;
− finansu līdzekļu trūkums studentu
zinātnisko pētījumu nodrošināšanai,
− moduļu sistēmas nepietiekama ieviešana;
− nepietiekami izmantotas tālmācības un estudiju iespējas;
− ārzemju vieslektoru vājā iesaistīšana.
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Stiprās puses
meklēšana un ieviešana, sabalansēta
teorija un prakse
− studenti tiek iesaistīti struktūrvienību
zinātniski-pētnieciskajā darbā, viņu veiktie
pētījumi tiek aprobēti akadēmiskajā vidē;
− plašas iespējas izmantot starptautiskās
recenzējamo zinātnisko izdevumu, piem.
ScienDirect, SpringerLink u.c. bibliotēku
elektronisko datu bāzi.
studenti
− augsta motivācija studēt izvēlētajā
specialitātē;
− labs kontakts ar programmas docētājiem;
− iesaistīšanās programmas kvalitātes
novērtēšanā un satura pilnveidē;
− studentu ieinteresētība savu pētījumu
rezultātu prezentēšanā un aprobēšanā
zinātniskajos forumos un konferencēs.
personāls
− augsta zinātniskā kvalifikācija atbilstoši
Augstskolu likuma prasībām;
− salīdzinoši zems mācībspēku vidējais
vecums;
− savstarpējā sadarbība, koleģialitātes un
tolerances principu ievērošana;
− akadēmisko un profesionālo kompetenču
pilnveidošana, iesaistoties pētnieciskajos
projektos, publicējot savus pētījumu
rezultātus un iepazīstinot ar tiem
zinātnisko sabiedrību starptautiskās
konferencēs
− labs kontakts ar programmas studentiem;
− spēja novērtēt un atzīt nepilnības
docētajos kursos un meklēt studiju
kvalitātes uzlabošanas ceļus.

Vājās puses

studenti
− zema savas augstskolas un studiju
programmas zīmola apziņa;
− vāja iesaistīšanās universitātes
akadēmiskajā un sabiedriskajā dzīvē,
akadēmisko un studentisko tradīciju
trūkums;
− nepietiekamas svešvalodas zināšanas;
− nepietiekama starptautisko apmaiņas
programmu iespēju izmantošana.
personāls
− pārāk liels kontaktstundu apjoms, kas
saskaņā ar DU spēkā esošajiem
normatīviem, ir jārealizē docētājam, lai
izpildītu akadēmisko slodzi nelabvēlīgi
ietekmē pētniecikā darba kvalitati;
− neadekvāta esošā atalgojuma sistēma;
− zema savas augstskolas zīmola apziņa;
− nepietiekama starptautisko akadēmisko un
zinātnisko apmaiņas programmu un
pēcdoktorantūras studiju iespēju
izmantošana;
− nepietiekama sadarbība ar ārvalstu
izglītības un zinātniski pētnieciskajām
iestādēm un zinātniekiem,
− nepietiekams nodrošinājums ar
palīgpersonālu.

pārējie faktori
pārējie faktori
− optimāls studējošo skaits akadēmiskajās
− tikai uz projektiem balstītā infrastruktūras
grupās, kas nodrošina saikni starp docētāju
un īpaši cilvēkresursu attīstība nedod
un studentu, ka arī ļauj izmantot
iespēju objektīvi plānot studiju un
individuālo pieeju;
zinātnisko pētījumu procesu.
− studentu rotācija pēc katras sesijas
rezultātiem un konkurence par valsts
budžeta vietām, kas paaugstina studējošo
motivāciju un sekmības līmeni;
− saikne ar potenciālajiem darba devējiem.
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Iespējas

Riski

studiju programma
− studiju programmu attīstības stratēģijas
patstāvīga pilnveidošana, ievērojot
izmaiņas darba tirgū un svarīgākās
attīstības tendences pasaulē, jaunu studiju
programmu ieviešana;
− ES finanšu instrumentu un struktūrfondu
līdzekļu piesaistīšana studiju vides un
kvalitātes paaugstināšanai;
− sadarbības paplašināšana ar citām Eiropas
universitātēm, izmantojot ERASMUS
iespējas studentu un docētāju apmaiņai;
− sadarbības paplašināšana ar citām Latvijas
augstskolām, kurās tiek realizētas
bioloģijas studiju programmas;
− studiju kursu nodrošināšana svešvalodās,
ārvalstu studentu piesaistīšana studiju
programmā;
− kvalificētu vieslektoru piesaiste;
− jaunu akadēmiskā personāla un
palīgpersonāla štata vietu atvēršana, jaunu
docētāju ievēlēšana līdz ar programmas
attīstību un zinātniskās infrastruktūras
paplašināšanu.

studiju programma
− nelabvēlīga demogrāfiskā situācija valstī,
kas veidojās 1996.- 1999. gg., jeb tā
sauktā „demogrāfiskā bedre” (skat. 22.
att.) nosaka vidusskolu absolventu skaita
samazināšanos, un kā sekas tam – arī
studiju vecuma jauniešu skaita
samazināšanos. Līdz ar to laika posmā no
2014. līdz 2017. gadam būs apgrūtināta
studējošo piesaiste bakalaura studiju
programmā „Bioloģija” un tāpēc vēlāk arī
maģistra studiju programmā;
− dzīves līmeņa krišanās un materiālās
situācijas pasliktināšanās valstī kopumā un
reģionā, iedzīvotāju maksātspējas
pazemināšanās un studentu nespēja segt ar
studijām saistītas izmaksas;
− potenciālo studentu aizplūšana uz ārvalstu
augstskolām;
− zemākā līmeņa akadēmiskā personāla
atalgojuma konkurētspējas samazināšanās;
− bioloģijas kā studiju virziena popularitātes
pazemināšanās absolventu vidū;
− personāla novecošana, nepietiekams skaits
aizstāvēto promocijas darbu jauno
zinātnieku vidū.
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4. attēls. Demogrāfisko raksturlielumu izmaiņas laika posmā no 1990. līdz 2006. g. Avots: dati
„IE23. Dzimstība, mirstība un iedzīvotāju dabiskais pieaugums”, LR Centrālā statistikas pārvalde,
www.csb.lv
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12.2. Programmas attīstības plāns
Maģistra studiju programmas „Bioloģija” nepieciešamību un tās turpmāko attīstību no Latvijas
valsts interešu viedokļa nosaka akadēmiski izglītotu speciālistu sagatavošanas nepieciešamība LR
valsts un pašvaldību institūcijām, dienestiem un pakļautībā esošām struktūrvienībām, kuras saistītas
ar dabas aizsardzības jautājumu risināšanu. Šāda profila speciālisti tāpat nepieciešami zinātniski
pētnieciskiem institūtiem un privātā tautsaimniecības sektora uzņēmumiem un darba devējiem, kuri
tieši iesaistīti bioloģisko pētījumu veikšanā, vai arī kuru biznesa joma ir saistīta ar biotehnoloģiju
izmantošanu.
Tāpat dabas aizsardzības jomā sagatavotu speciālistu nepieciešamību mūsu valstī nosaka arī
Eiropas Savienības Vides aizsardzības nostādnes un politika, kura kalpo par stūrakmeni nacionālajai
Vides aizsardzības politikai, stratēģijai un likumdošanai. Turklāt šāda valsts politika tieši sasaucas ar
ilgtspējīgas attīstības un Eiropas Savienības dabiskās vides saglabāšanas pamatnostādnēm Baltijas
jūras reģionā, kuras ietvertas “Baltijas vietējā Agenda 21” (Baltic Local Agenda 21;
http://www.baltic21.org), kā arī Hāgas deklarācijā un “Baltijas vietējā Agenda 21 Izglītībai” (An
Agenda 21 for the Baltic Sea Region Sector Report - Education [Baltic 21E];
http://www.baltic21.org/?publications,1): “Izglītība un sagatavošana ilgtspējīgai attīstībai ir
mācīšanās, kas nepieciešama, lai saglabātu un uzlabotu ekonomiskos, vides un sociālos mūsu un
nākamo paaudžu dzīves aspektus“. No tā izriet, ka ilgtspējīgas attīstības jautājumu risināšanai
Baltijas jūras reģionā ir nepieciešami augstā akadēmiskā un profesionālā līmenī sagatavoti
speciālisti, kas spēs realizēt Agenda 21 rīcības programmu ne tikai centrā, bet arī citos Latvijas
reģionos, t.sk. Latgalē.
Ņemot vērā augstāk minētos faktus, studiju programmas attīstība plānojama gan reģiona, gan
DU DMF un tās struktūrvienību attīstības kontekstā. Studiju programmas turpmākajai attīstībai ir
jābalstās uz sekojošiem principiem:
− maģistra līmeņa bioloģijas studijas Daugavpils Universitātē jāsaglabā un jāattīsta kā akadēmiskās
studijas un turpmākās akadēmiskās izaugsmes sākumposms doktorantūrā DU;
− vairāk jāakcentē profesionālo kompetenču apguvi, ievērojot Latvijas tautsaimniecības, ES un
globāla darba tirgus pieprasījumu pēc speciālistiem biologijā;
− ņemot vērā Lisabonas konvencijas (1997. g.) un Boloņas deklarācijas (1999. g.) prasību
ieviešanu, jāturpina DU studiju programmas tuvināšanu ES valstu universitāšu bioloģijas studiju
programmām, vienlaikus saglabājot tās atšķirības, kas atbilst Latvijas valsts prioritātēm;
− jāpaplašina starptautiskā sadarbība, intensificējot studentu apmaiņu starptautisko programmu
(ERASMUS u.c.) ietvaros, veicinot akadēmiskā personāla zinātnisko stažēšanos, pēcdiploma un
pēcdoktorantūras izglītību ārvalstu universitātēs un zinātniskajās institūcijās;
− jāuzlabo sadarbība ar potenciālajiem darba devējiem un sociālajiem partneriem, LR Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un citām valsts institūcijām, pašvaldībām un
privātajiem uzņēmumiem, nodrošinot studiju saistību ar reālo problēmu loku bioloģisko pētījumu
jomā;
− balstoties uz profesionāli izstrādātu marketinga plānu un sabiedrisko attiecību politiku,
jāpastiprina programmas popularizēšana un tās zinātnisko un lietišķo pētījumu rezultātu
prezentēšana visā Latvijā;
− jāveicina integrāciju ar DU pētnieciskajām struktūrvienībām kā pētnieciskās bāzes pamatu
doktorantūras studiju programmā un jāplāno jaunu struktūrvienību izveidošanu;
Turpmākā plānotā maģistra studiju programmas „Bioloģija“ attīstība saistāma ar:
− visu studiju aspektu kvalitātes nemitīgu uzlabošanu;
− programmas satura un atsevišķu studiju kursu satura izmaiņām līdz ar attiecīgo bioloģijas
apakšnozaru teorijas un prakses attīstību;
− studiju procesā izmantoto mācību formu un metožu klāsta papildināšanu;
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− programmas kvalitātes iekšējās kontroles sistēmas un vadības pilnveidošanu;
− personāla kvalifikācijas paaugstināšanu un docētāju tālākizglītības sistēmas izveidošanu;
− programmas realizācijai nepieciešamās infrastruktūras un materiāli-tehniskās bāzes attīstīšanu un
uzlabošanu;
− zinātniskās darbības paplašināšanu, veicinot studentu iesaistīšanu pētījumos un projektos;
− regulāru programmas studentu un absolventu, kā arī darba devēju aptauju organizēšanu, šo
aptauju datu analīzi un iegūto rezultātu izmantošanu studiju procesa tālākai pilnveidošanai.
Ir paredzams, ka turpmākajos 6 gados situācija šajā jomā ievērojami uzlabosies, jo līdz ar ERAF
līdzfinansētā projekta „Daugavpils Universitātes studiju programmu kvalitātes uzlabošana un vides
pieejamības nodrošināšana” realizāciju 2010.- 2014.gg. par kopējo summu 16 715 991 LVL, ir
paredzēta jauna, moderna laboratoriju korpusa celtniecība, tajā paredzot arī tieši uz studiju
programmu „Bioloģija“ orientētās pētījumu laboratorijas.
Pētījumu virzienu attīstība, balstoties uz tehnoloģiju un inovāciju attīstību
Latvijā, Eiropā un pasaulē
Maģistra studiju programmas „Bioloģija” turpmākā attīstība vistiešākā veidā ir saistīta ar DU DMF
Ekoloģijas un Sistemātiskās bioloģijas institūtu attīstības stratēģijām.
Ekoloģijas institūta zinātniski pētnieciskās darbības prioritārie virzieni laika posmā līdz 2016.
gadam:
− evolucionārā ekoloģija un ģenētika;
− šūnu un molekulārā bioloģija;
− ekoloģisko procesu tālizpēte un modelēšana;
− lietišķā ekoloģija un dabas aizsardzība;
− vides ķīmija un ekotoksikoloģija;
− kvartārģeoloģija un paleolimnoloģija;
− zookultūras (īpaši akvakultūras).
Sistemātiskās bioloģijas institūta zinātniski pētnieciskās darbības prioritārie virzieni laika posmā līdz
2016. gadam:
− sistemātiskā bioloģija (botānika, zooloģija, koleopteroloģija, malakoloģija, ornitoloģija);
− bioloģiskās daudzveidības pētījumi, t.sk. pielietojot molekulārās metodes;
− parazitoloģija (zivju, putnu u.c. parazīti);
− augu šūnu un audu kultūras;
− bionika (bio- mikro un nanotehnoloģijas u.c.), nodrošinot zinātņietilpīgu produktu un tehnoloģiju
izstrādi un pārnesi tautsaimniecībai nozīmīgajās nozarēs;
− etnobioloģija.
Abos institūtos institucionālās, infrastruktūras un pētniecības attīstības rezultātā tiks modernizētas
esošās un izveidotas jaunas laboratorijas, nodrošinot iespēju veikt starptautiskajā vidē
konkurētspējīgus zinātniskos pētījumus prioritārajos virzienos, kā arī iespēju iesaistīties jaunos
starpdisciplinārajos pētījumos ar mērķi izstrādāt inovatīvas tehnoloģijas, nodrošinot zinātnisko
pētījumu un ražošanas vienotību.
Studiju attīstības rezultātā palielināsies studējošo skaits dažāda līmeņa DMF ar studiju programmās
un uzlabosies studiju kvalitāte. Augstākās izglītības un zinātnisko pētījumu integrācijas attīstība
sekmēs kvalificētu, kompetentu, atbildīgu un starptautiskajā darba tirgū konkurētspējīgu speciālistu
sagatavošanu, kuri ir gatavi nākotnes izaicinājumiem.
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Pielikumi

1.pielikums

2.pielikums

DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE
Diploma pielikums atbilst Eiropas Komisijas, Eiropas Padomes un Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un
kultūras organizācijas (UNESCO/CEPES) izveidotajam paraugam. Pielikums ir sagatavots, lai sniegtu
objektīvu informāciju un nodrošinātu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu (piemēram, diplomu, sertifikātu)
akadēmisku un profesionālu atzīšanu.
Diploma pielikumā ir iekļautas ziņas par diplomā minētās personas sekmīgi pabeigto studiju būtību, līmeni,
kontekstu, saturu un statusu. Tajā neiekļaut norādes par kvalifikācijas novērtējumu un līdzvērtību, kā arī
ieteikumus tās atzīšanai. Informāciju sniedz visās astoņās sadaļās. Ja kādā sadaļā informāciju nesniedz,
norāda iemeslu.

DIPLOMA PIELIKUMS
Nr.
1. ZIŅAS PAR KVALIFIKĀCIJAS ĪPAŠNIEKU

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Uzvārds:
Vārds:
Dzimšanas datums:
Studenta personas kods:

PRIEDĪTIS
JĀNIS
__.__._____.
______-_____

2. ZIŅAS PAR KVALIFIKĀCIJU

2.1. Kvalifikācijas nosaukums:
Dabaszinātņu maģistra grāds bioloģijā
2.2. Galvenā studiju joma kvalifikācijas iegūšanai:
Dabaszinātnes – bioloģija
2.3. Kvalifikāciju piešķīrušās iestādes nosaukums un statuss:
Daugavpils Universitāte, akreditēta 29.01.2004., valsts dibināta universitāte
2.4. Studijas administrējošās iestādes nosaukums un statuss: tā pati, kas 2.3. punktā
2.5. Mācību un eksaminācijas valoda(s): latviešu
3. ZIŅAS PAR KVALIFIKĀCIJAS LĪMENI

3.1. Kvalifikācijas līmenis:
Maģistra akadēmiskais grāds
3.2. Oficiālais programmas ilgums, programmas sākuma un beigu datums:
2 gadu pilna laika studijas, 80 Latvijas kredītpunkti, 120 ECTS kredītpunkti,
no ____.g.__.__. līdz ____.g.__.__.
3.3. Uzņemšanas prasības:
Dabaszinātņu bakalaurs bioloģijā vai vides zinātnē, vai arī augstākās
profesionālās izglītības diploms medicīnā.
4. ZIŅAS PAR STUDIJU SATURU UN REZULTĀTIEM

4.1. Studiju veids: pilna laika studijas
4.2. Programmas prasības:
Padziļināt prasmes un iemaņas zinātniski pētnieciskajā darbā dabaszinātnēs;
apgūt zināšanas vispārbioloģiskajos un ar attiecīgās apakšnozares specifiku
saistītajos studiju kursos;
izstrādāt un aizstāvēt maģistra darbu.

2.pielikums
4.2. Programmas sastāvdaļas un personas iegūtais novērtējums/atzīmes/kredītpunkti:
KURSA NOSAUKUMS

KREDĪT-

ECTS

PUNKTI

KREDĪTI

6
6
6
4
4

9
9
9
6
6

8 (ļoti labi)
5 (viduvēji)
8 (ļoti labi)
9 (teicami)
9 (teicami)

3
3
3

4,5
4,5
4,5

6 (gandrīz labi)
6 (gandrīz labi)
8 (ļoti labi)

6

9

ieskaitīts

5
5

7,5
7,5

ieskaitīts
ieskaitīts

4

6

8 (ļoti labi)

25

37,5

8 (ļoti labi)
9 (teicami)

VĒRTĒJUMS

OBLIGĀTIE KURSI

Bioloģijas aktuālās problēmas
Evolucionārā ekoloģija
Sistemātiskā bioloģija
Lauka pētījumu metodoloģija
Eksperimentālo pētījumu
metodoloģija
Šūnu fizioloģija
Daudzfaktoru biometrija
Bioloģijas didaktikas aktuālās
problēmas
OBLIGĀTĀS IZVĒLES KURSI

Zinātniskais seminārs evolucionārā
bioloģijā
Zinātniskā raksta sagatavošana
Pētījumu rezultātu apkopošana un
ziņojums konferencē
Lektora prakse
GALA PĀRBAUDĪJUMI

Maģistra gala pārbaudījums bioloģijā
Maģistra darbs “ Dvietes upes
hidroloģiskā režīma ietekme uz
makrozoobentosu”

4.3. Atzīmju sistēma:
ATZĪME
10
9
8
7
6
5
4
3–1

ATZĪMES NOZĪME
izcili
teicami
ļoti labi
labi
gandrīz labi
viduvēji
gandrīz viduvēji
neapmierinoši

4.4 Kvalifikācijas klase:
Nav
5. ZIŅAS PAR KVALIFIKĀCIJU

5.1. Turpmākās studiju iespējas:
Tiesības turpināt studijas doktorantūrā un profesionālajās programmās, kuras
paredzētas studijām pēc maģistra grāda ieguves

2.pielikums
5.1. Profesionālais statuss:
Nav
6. PAPILDINFORMĀCIJA

6.1. Sīkāka informācija:
Dotais diploma pielikums ir derīgs tikai kopā ar diplomu Nr_____.
Daugavpils Universitātes maģistra studiju programma „Bioloģija”
akreditēta.
6.2. Papildinformācijas avoti:
Daugavpils Universitāte
Vienības ielā 13, LV – 5400
tālr. 65422180, fakss: 65422890
e-pasts: du@du.lv
7. PIELIKUMA APSTIPRINĀJUMS

7.1. Datums:
7.2. Paraksts ____________________ Arvīds Barševskis
7.3. Parakstītāja ieņemamais amats: Daugavpils Universitātes rektors
7.4. Oficiālais zīmogs:

8. ZIŅAS PAR AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS SISTĒMU VALSTĪ

Skat. nākamās divas lappuses

ir

3.pielikums

3.pielikums

APSTIPRINĀTS
DMF Domes sēdē
2008.gada 18.jūnijā, protokols Nr. 9

Maģistra studiju programmas “Bioloģija” (45420)

STUDIJU PLĀNS
studiju ilgums – 2 gadi, pilna laika pamatstudijas

2010./2011. studiju gads
Pārbaudījuma Kursa
Nr.
p.k.

Kursu nosaukumi

forma
eksā-

dif.

meni

iesk.

Kursa

kredīts

1. studiju gads
1.sem.
16 ned.

kontaktstundu
skaits
kopējais

lekcijas

lab.darbi
pr. darbi

semināri

lekc.

lab.d.
sem.

32
32
32
16
32
32
32

32
32
32
16
32
16
32

16
-

-

2
2
2
1
2
1
2

1
-

2.sem.
16 ned.
lekc.

lab.d.
sem.

2
2
2
1
1
1
-

1

2. studiju gads
3.sem.
16 ned.
lekc.

lab.d.
sem.

4.sem.
16 ned.
lekc.

lab.d.
sem.

1. studiju gads, 1. semestris
Teorētisko atziņu izpētes obligātie kursi [KP: 13]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Bioloģijas aktuālās problēmas
Evolucionārā ekoloģija
Sistemātiskā bioloģija
Lauka pētījumu metodoloģija
Eksperimentālo pētījumu metodoloģija
Šūnu fizioloģija
Daudzfaktoru biometrija

1
1

2
2
2
1
2
2
2

Teorētisko atziņu aprobācija [KP: 2]
1. Zinātniskais seminārs (obligāti jāizvēlas viens no
piedāvātajiem)
Zinātniskais seminārs evolucionārajā ekoloģijā
Zinātniskais seminārs sistemātiskajā bioloģijā
Zinātniskais seminārs asinsrites fizioloģijā
2. Lektora prakse

1

4
semināri

1

novadītas
3 nod.

Maģistra darba izstrāde [KP: 5]
Maģistra darbs bioloģijā

5

1. studiju gads, 2. semestris
Teorētisko atziņu izpētes obligātie kursi [KP: 10]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Bioloģijas aktuālās problēmas
Evolucionārā ekoloģija
Sistemātiskā bioloģija
Lauka pētījumu metodoloģija
Eksperimentālo pētījumu metodoloģija
Šūnu fizioloģija
Daudzfaktoru biometrija

2
2

2
2

2
2
2
1
1
1
1

32
32
32
16
16
16
16

32
32
32
16
16
-

16

-

Teorētisko atziņu aprobācija [KP: 5]
1. Zinātniskais seminārs (obligāti jāizvēlas viens no

2

4

4.Pielikums

Pārbaudījuma Kursa
Nr.
p.k.

Kursu nosaukumi

forma
eksā-

dif.

meni

iesk.

piedāvātajiem)
Zinātniskais seminārs evolucionārajā ekoloģijā
Zinātniskais seminārs sistemātiskajā bioloģijā
Zinātniskais seminārs asinsrites fizioloģijā
2. Lektora prakse

Kursa

kredīts

1. studiju gads
1.sem.
16 ned.

kontaktstundu
skaits
kopējais

lekcijas

lab.darbi
pr. darbi

semināri

lekc.

lab.d.
sem.

2.sem.
16 ned.
lekc.

lab.d.
sem.

2. studiju gads
3.sem.
16 ned.
lekc.

lab.d.
sem.

4.sem.
16 ned.
lekc.

lab.d.
sem.

semināri

novadītas
3 nod.
ziņojums
konferencē

1

3. Pētījumu rezultātu apkopošana un uzstāšanās ar
ziņojumu konferencē

2

Maģistra darba izstrāde [KP: 5]
Maģistra darbs bioloģijā

5

2011./2012. studiju gads
Pārbaudījuma Kursa
Nr.
p.k.

Kursu nosaukumi

forma
eksā-

dif.

meni

iesk.

Kursa

kredīts

1. studiju gads
1.sem.
16 ned.

kontaktstundu
skaits
kopējais

lekcijas

lab.darbi
pr. darbi

semināri

32
32
32
32
16
16

32
32
32
32
16

16
-

-

lekc.

lab.d.
sem.

2.sem.
16 ned.
lekc.

lab.d.
sem.

2. studiju gads
3.sem.
16 ned.
lekc.

lab.d.
sem.

2
2
2
2
1

1
-

4.sem.
16 ned.
lekc.

lab.d.
sem.

2. studiju gads, 3. semestris
Teorētisko atziņu izpētes obligātie kursi [KP: 10]
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bioloģijas aktuālās problēmas
Evolucionārā ekoloģija
Sistemātiskā bioloģija
Lauka pētījumu metodoloģija
Eksperimentālo pētījumu metodoloģija
Bioloģijas didaktikas aktuālās problēmas

3
3
3
3
3

2
2
2
2
1
1

Teorētisko atziņu aprobācija [KP: 4]
1. Zinātniskais seminārs (obligāti jāizvēlas viens no
piedāvātajiem)
Zinātniskais seminārs evolucionārajā ekoloģijā
Zinātniskais seminārs sistemātiskajā bioloģijā
Zinātniskais seminārs asinsrites fizioloģijā
2. Lektora prakse

1

4
semināri

1

3. Zinātniskā raksta sagatavošana

2

novadītas
3 nod.
zin. raksts

Maģistra darba izstrāde [KrP: 6]
Maģistra darbs bioloģijā

6

2. studiju gads, 4. semestris

4.Pielikums

Pārbaudījuma Kursa
Kursu nosaukumi

Nr.
p.k.

forma
eksā-

dif.

meni

iesk.

Kursa

kredīts

1. studiju gads
1.sem.
16 ned.

kontaktstundu
skaits
kopējais

lekcijas

lab.darbi
pr. darbi

semināri

32

32

-

-

lekc.

lab.d.
sem.

2.sem.
16 ned.
lekc.

lab.d.
sem.

2. studiju gads
3.sem.
16 ned.
lekc.

lab.d.
sem.

4.sem.
16 ned.
lekc.

lab.d.
sem.

2

-

Teorētisko atziņu izpētes obligātie kursi [KrP: 2]
1. Bioloģijas didaktikas aktuālās problēmas

4

2

Teorētisko atziņu aprobācija [KrP: 9]
1. Zinātniskais seminārs (obligāti jāizvēlas viens no
piedāvātajiem)
Zinātniskais seminārs evolucionārajā ekoloģijā
Zinātniskais seminārs sistemātiskajā bioloģijā
Zinātniskais seminārs asinsrites fizioloģijā
2. Lektora prakse
3. Pētījumu rezultātu apkopošana un uzstāšanās ar
ziņojumu konferencē
4. Zinātniskā raksta sagatavošana

2

4
semināri

1

3

novadītas
3 nod.
ziņojums
konferencē
zin. raksts

9

aizstāv.

3

Maģistra darba izstrāde [KrP: 9]
Maģistra darbs bioloģijā

aizstāvēšana

KOPĀ KP: 80
Studiju programmas direktors

prof. A. Škute

DMF dekāns

prof.V.Paškevičs

4.Pielikums

5.pielikums

Studiju programmas A un B daļu realizācijā iesaistītā
akadēmiskā personāla Curriculum Vitae
Profesora, Dr. biol. ARTŪRA ŠKUTES
dzīves un darba gājums
(Curriculum Vitae)
Dzimšanas gads:

1959

Izglītība:
1982. – 1987.
1977. – 1982.

Maskavas Valsts Universitāte, Bioloģijas doktora studijas
Daugavpils Pedagoģiskais Institūts, Kvalifikācija - Bioloģijas un ķīmijas skolotājs

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:
2003.
profesors - bioloģijas nozarē ekoloģijas apakšnozarē, LU Bioloģijas zinātņu nozares profesoru padome
1994.

doktora zinātniskais grāds, LU habilitācijas un promocijas padome

Nodarbošanās:
2008 – līdz šim brīdim
2004 – 2008
2003 – līdz šim brīdim
2000 - 2003
1994 - 1999

Ekoloģijas institūta direktors
Ekoloģijas institūta direktora v.i.
Daugavpils Universitātes profesors
Daugavpils Universitātes asociētais profesors
Daugavpils Pedagoģiskās Universitātes docents

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:
Škute A., Gruberts D., Soms J, Paidere J. 2008. Ecological and hydrological functions of the biggest natural floodplain in Latvia.
Ecohydrology & Hydrobiology, 8( 2-4):77-92.
Oreha, J., Škute N., Škute A. 2008. Morphological and genetic polymorphism in the Coregonus albula population of Lake Nirza in
Latvia. Acta Zoologica Lituanica. (18): 4
Gruberts D., Druvietis I., Parele E., Paidere J., Popels A., Škute A. 2007. Impact of flooding on limnological characteristics of shallow
floodplain lakes in Latvia. Hydrobiologia, 584: 223-237.
Paidere J, D. Gruberts, Škute A., Druvietis I. 2007. Impact of two different flood pulses on planktonic communities of the largest
floodplain lakes of the Daugava River (Latvia). Hydrobiologia. 592: 303-314.
Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos
Konferenču tēzes

vairāk nekā 30
vairāk nekā 50

Zinātniski pētnieciskā darbība:
1985. – līdz šim
Ūdens ekosistēmu funkcionēšanas vispārīgo likumsakarību pētījumi.
Akadēmiskie kursi:
Kursa nosaukums
Bioloģijas aktuālās problēmas
Evolucionārā ekoloģija
Lauka pētījumu metodoloģija
Daudzfaktoru biometrija

Programmas daļa (A, B, C)
A
A
A
A

Apjoms, kredītpunkti
6
6
4
3

Papildus ziņas par profesionālo darbību:
2009. – 2012. gadā vadīts ESF projekts „Starpdisciplināras zinātniskās grupas izveidošana Latvijas lašveidīgo zivju ezeru ilgtspējības nodrošināšanai”
2006. – 2009. gadā vadīts Valsts pētījumu programmas „Klimata maiņas ietekme uz Latvijas ūdeņu vidi” projekts DP 9 „Klimata mainības izraisīto
noteces ekstrēmu ietekme uz plūdu riskam pakļautām teritorijām”,
2004. – 2009. gadā vadīts Eiropas kopienas programmas Life Nature projekts ” Sugu un biotopu aizsardzība dabas parkā „Rāzna””
2005. – 2007. gadā vadīts Nacionālās programmas “Atbalsts zinātniskās infrastruktūras modernizēšanai valsts zinātniskās institūcijās” ERAF projekts
“Daugavpils Universitātes Bioloģisko resursu izpētes centrs”

2010. gada 19. septembrī

___________________/Artūrs Škute/
(paraksts)

5.pielikums 1.lpp.

5.pielikums
Profesora, Dr. biol. ARVĪDA BARŠEVSKA
dzīves un darba gājums
(Curriculum Vitae)
Dzimšanas gads:
Izglītība:
1989. – 1991.
1983. – 1988.

1965
Maskavas Valsts Universitāte, Entomoloģijas katedras aspirantūra pie prof. R.Žantijeva
Daugavpils Pedagoģiskais Institūts, Kvalifikācija - Bioloģijas un lauksaimniecības
pamatu skolotājs

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:
Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājloceklis
2009.
profesors - bioloģijas nozarē zoologijas apakšnozarē, LU Bioloģijas zinātņu nozares profesoru padome
2003.
doktora zinātniskais grāds, LU habilitācijas un promocijas padome
1994.
Nodarbošanās:
2007– līdz šim brīdim
2002 – 2007
2005 – 2007
1999 – 2002
2003 – līdz šim brīdim
1988 - 2002

Daugavpils Universitātes rektors
DU zinātņu prorektors
DU Sistemātiskās bioloģijas institūta direktora v.i.
Daugavpils Universitātes Bioloģijas katedras vadītājs
Daugavpils Universitātes profesors
Daugavpils Pedagoģiskās universitātes asistents, docents, asociētais profesors

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:
Barševskis A. 2007. Biogeography of the genus Notiophilus Dumeril, 1806 (Coleoptera: Carabidae). Baltic J. Coleopterol., 7 (1): 121135.
Barševskis A. 2007. Additions to Coleoptera check-list of Nature Park “Silene” (Latvia). Cross - Border Cooperation in Researches of
Biological Diversity (Barševskis A. & Šaulienė I. ed.), Acta Biol.Univ. Daugavp., 2007, Suppl. 1: 107 - 111.
Barševskis A. 2006. Some recent news about Loricera Latreille, 1802 (Coleoptera: Carabidae) in China. Baltic J. Coleopterol., 6(2):
151-154.
Barševskis A. 2006. About Notiophilus solodovnikovi Barševskis, 2001 and Notiophilus bodemeyeri Roubal, 1916 (Coleoptera:
Carabidae) taxonomic status. Baltic J. Coleopterol., 6 (1): 65-68.
Barševskis A. 2005. Notiophilus katrinae sp. n. (Coleoptera: Carabidae) – new species from China. Acta Biol. Univ. Daugavp., 5 (1):
91 - 94.
Barševskis A. 2005. Materials about the genus Ampedus Dejean, 1833 (Coleoptera: Elateridae, Ampedini) in the fauna of Latvia. Acta
Biol. Univ. Daugavp., 5 (1): 1 – 10.
Barševskis A. 2005. Catalogue of click – beetles (Coleoptera: Elateridae) of Latvia. Proceedings on Taxonomy and Faunistics of
Beetles (Coleoptera) dedicated to the 100th birthday of the Latvian entomologist Mihails Stiprais (1905 - 1990), pp. 7 - 28.
Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos
Konferenču tēzes

vairāk nekā 120
vairāk nekā 40

Zinātniski pētnieciskā darbība:
1985. – līdz šim
Skrejvaboļu ģinšu Notiophilus, Loricera, Broscosoma, Elaphrus pasaules fauna, izplatība, taksonomija,
bioloģija un ekoloģija; Baltijas reģiona vaboļu fauna, izplatība, ekoloģija un aizsardzība
Etnokoleopteroloģija, kultūras koleopteroloģija
Akadēmiskie kursi:
Kursa nosaukums
Bioloģijas aktuālās problēmas
Sistemātiskā bioloģija

Programmas daļa (A, B, C)
A
A

Apjoms, kredītpunkti
6
6

Papildus ziņas par profesionālo darbību:
Darbība žurnālu redkolēģijās:
2007. -pašlaik “Acta Zoologica Lithuanica” redkolēģijas loceklis
2007.-pašlaik “New and rare for Lithuania Insect species” redkolēģijas loceklis
2002. Latvijas Universitātes Rakstu , sērijas “Bioģeogrāfija” redkolēģijas loceklis
2001. - pašlaik “Baltic Journal of Coleopterology” galvenais redaktors un redkolēģijas loceklis
2001. - pašlaik “Acta Biologica Universitatis Daugavpiliensis” galvenais redaktors un redkolēģijas loceklis

2010. gada 19. septembrī

___________________/Arvīds Barsevskis/
(paraksts)

5.pielikums 2.lpp.

5.pielikums
Asociētās profesores, Dr. biol. INESES KOKINAS
dzīves un darba gājums
(Curriculum Vitae)
Dzimšanas gads:
Izglītība:
1996.-1999.
1993.-1995.
1987.-1992.
1987.

1970
Latvijas Universitāte, Bioloģijas fakultāte, Bioloģijas doktora studiju programma, apakšnozare “Ģenētika”
Daugavpils Pedagoģiskais institūts, studijas maģistra studiju programmā „Bioloģija”,
Daugavpils Pedagoģiskais institūts, Bioloģijas un ķīmijas fakultāte, specialitāte: „Bioloģijas un ķīmijas
skolotājs”, dabaszinātņu bakalaura grāds bioloģijā. Diploms ar izcilību
Daugavpils 2. vidusskola

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:
Asociētā profesore
2007.
Docente
2003.-2007.
Bioloģijas doktore, Latvijas Universitāte
2002.
Bioloģijas maģistra grāds ģenētikas apakšnozarē, Daugavpils Pedagoģiskā Universitāte
1995.
Bioloģijas bakalaura grāds, Daugavpils Pedagoģiskais institūts
1992.
Nodarbošanās:
2008.-līdz šim brīdim
2007. -2008.
2006.-2008.
2003.-2006.
1992.-2003.

Daugavpils Universitātes Sistemātiskās bioloģijas institūta direktore, asociētā profesore
Daugavpils Universitātes Anatomijas un fizioloģijas katedras asociētā profesore
Daugavpils Universitātes Anatomijas un Fizioloģijas katedras vadītāja
Daugavpils Universitātes Bioloģijas katedras docente
Daugavpils Pedagoģiskais institūts, Daugavpils Pedagoģiskā universitāte, Daugavpils Universitāte,
Bioloģijas katedra, asistente

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:
Grauda D., Lepse N., Strazdiņa V., Kokina I., Lapiņa L., Miķelsone A., Ļubinskis I., Rashal I. Obtaining of doubled haploid lines by
anther culture method for thr Latvian wheat breeding. Agronomy Research , 2010, 8, Special Issue, pp. 545-552.
Grauda D., Strazdiņa V., Kokina I., Lapiņa L., Miķelsone A., Rashal I. Extension of spring wheat breeding using doubled haploids
technology. Acta Biologica Universitatis Daugavpiliensis, 2009, 9, 2, pp. 263-268.
Kokina I., Rashal I. Results of the Monitoring of the population of Blumeria graminis f.sp. hordei in the Latgale region of latvia in
2007. Agriculture, 2008
Kokina I., Rashal I. Monitoring of the population of Blumeria graminis f.sp. hordei in the South-Eastern part of Latvia. Agronomy
Research, 2006, 4, pp. 231-236.
Kokina I., Rashal I. Pathotypes of Blumeria graminis f.sp. hordei in Latgale region of Latvia in 1995-2000. Proceedings of the Latvian
Academy of Sciences. Part B, 2005, 59, No 3/4 (638/639), pp. 151-155.
Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos
Konferenču tēzes

vairāk nekā 20
vairāk nekā 20

Zinātniski pētnieciskā darbība:
2002. līdz šim brīdim
audu kultūras, to pielietošana ģenētikā un selekcijā; bioloģiskās daudzveidības izpēte, pielietojot t.sk.
molekulārās metodes; biotehnoloģija
1992. līdz šim brīdim
augu imunitātes ģenētika
Akadēmiskie kursi:
Kursa nosaukums
Šūnu fizioloģija
Eksperimentālo pētījumu metodoloģija
Bioloģijas aktuālās problēmas

Programmas daļa (A, B, C)
A
A
A

Apjoms, kredītpunkti
6
4
6

Papildus ziņas par profesionālo darbību:
kopš 2010. Latvijas Ģenētiķu un selekcionāru biedrības valdes locekle
kopš 2009. ESF projekts „Bioirizācijas starpnozaru pētījumu grupa” (projekta galvenā izpildītāja)
kopš 2008. European Association for Research on Plant Breeding locekle
2008. ERAF projekts “Daugavpils Universitātes Dabaszinātņu un matemātikas fakultātes laboratoriju iekārtu modernizēšana” (projekta vadītāja)
2006.-2009. Valsts pētījumu programmas agrobiotehnoloģijā „Inovatīvas tehnoloģijas augstvērtīgu, drošu un veselīgu pārtikas produktu ieguvei no
ģenētiski, fizioloģiski un bioķīmiski daudzveidīga augu un dzīvnieku izejmateriāla” projekts „Latvijas laukaugu sugu daudzveidības
izvērtējums un selekcijas optimizācija, pielietojot modernās biotehnoloģijas metodes (projekta izpildītāja)
2006.-2008. ESF projekts „Starpnozaru biomehānikas un nozares saistīto kursu attīstība Daugavpils Universitātē” (projekta vadītāja asistente)
2006. DU grants „Gametisko šūnu attīstības novērošana un dubultoto haploīdu iegūšana in vitro miežu (Hordeum vulgare L.) putekšņu maciņu kultūrās”
(projekta vadītāja)
kopš 1992. Latvijas Ģenētiķu un selekcionāru biedrības biedrs
Datums

28.09.2010.

__________________/ Inese Kokina/
(paraksts)

5.pielikums 3.lpp.

5.pielikums
Asociētās profesores, Dr.biol. NATAĻJAS ŠKUTES
dzīves un darba gājums
(Curriculum Vitae)
Dzimšanas gads:

1956

Izglītība:
1982. – 1986.
1974. – 1979.
1964. – 1974.

Maskavas Valsts Universitāte Bioloģijas fakultāte, aspirantūra
Voroņežas Valsts Universitāte, Bioloģijas fakultāte, Biofiziķis, Bioloģijas un ķīmijas pasniedzēja
Voroņežas 20. vidusskola

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:
Asociētā profesore molekulārajā bioloģijā
2003.
Bioloģijas zinātne doktore, LU promocijas padome
1992.
Bioloģijas zinātņu kandidāts, Maskavas Universitāte Specializētā Zinātņu padome Molekulārajā bioloģijā
1987.
Nodarbošanās:
2006. – līdz šim brīdim
2003. – 2006.
1996. – 2003.
1987. – 1996.

Asociētā profesore Daugavpils Universitātes Ekoloģijas institūtā
Asociētā profesore Daugavpils Universitātes, Bioloģijas katedras vadītāja
Docente Daugavpils Universitāte, Bioloģija katedra
Pasniedzēja, lektore Daugavpils Pedagoģiskais Institūts, Zooloģijas un fizioloģijas katedra

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:
Savicka, M., Škute, N., 2010. Effects of high temperature on malondildehyde content, superoxide production and growth changes in
wheat seedlings ( Triticum aestivum L.). Ekologija, 56 (1-2): 26 – 33.
Oreha, J., Škute, N., Škute, A., 2008. Morphological and genetic polymorphisms in the Coregonus albula population of the Lake
Nirzas in Latvia. Acta Zoologica Lithuanica, 18 (4): 248-255.
Škute, N. 2005. Nuclear DNA enzymatic methylation and its functions in eucaryotic cells. Review. Proceedings of the Latvian
Academy of Sciences. Section B, 59 (1 [636]): 1-9.
Shkute, N., Stivrina, N., 2005. 5-Azacytidine decreases fragmentation of nuclear DNA and pigment formation in first leaf cells of
barley seedlings. Cell Biology International, 29: 1025-1031.
Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos
Konferenču tēzes

vairāk nekā 40
vairāk nekā 50

Zinātniski pētnieciskā darbība:
Kopš 1992.gada
Savvaļas dzīvnieku populāciju ģenētikas pētījumi
Oksidatīvo procesu pētījumi augu šūnās
Akadēmiskie kursi:
Kursa nosaukums
Bioloģijas aktuālas problēmas
Šūnu fizioloģija
Evolucionāra ekoloģija
Eksperimentālo pētījumu metodoloģija

Programmas daļa (A, B, C)
A
A
A
A

Apjoms, kredītpunkti
6
3
6
4

Papildus ziņas par profesionālo darbību:
2005. – 2008. gadā vadīts ESF projekts „Bioloģijas un vides zinātnes studiju procesa kvalitātes uzlabošana Daugavpils Universitātē”
2005.g., vadīts IZM Projekts „Ierobežoti izmantojamo īpaši aizsargājamo sugu populāciju ekspluatācijas limitu novērtēšana, izmantojot molekulāri
ekoloģiskās metodes”
2004. g., vadīts LZP Projekts „ Augu šūnu ieprogrammētās bojāejas ģenētiskie un molekulārie mehānismi”
Kopā vadīti vairāk nekā 10 dažādi projekti (LZP, IZM, ESF u.c.).
Kopš 2006. gada LZP eksperts bioloģijā – ekoloģijas apakšnozarē.
Kopš 2009. gada eksperts bioloģijā – ekoloģijas apakšnozarē un eksperts ģenētikā.

2010. gada 19. septembrī

______________/Nataļja Škute/
(paraksts)

5.pielikums 4.lpp.

5.pielikums
Docenta, Dr. biol. PĒTERA EVARTA-BUNDERA
dzīves un darba gājums
(Curriculum Vitae)
Dzimšanas gads:

1973

Izglītība:
1998. – 2002.
1995. – 1997.
1991. – 1995.
1980. – 1991.

Latvijas Universitāte, Bioloģijas fakultāte, dabaszinātņu doktora studijas;
Latvijas Universitāte, Bioloģijas fakultāte, dabaszinātņu maģistra studijas;
Latvijas Universitāte, Bioloģijas fakultāte, dabaszinātņu bakalaura studijas;
Daugavpils 12. vidusskola

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:
2005.
Bioloģijas doktors, Latvijas Universitāte
1997.
Bioloģijas maģistrs, Latvijas Universitāte
1995.
Bioloģijas bakalaurs, Latvijas Universitāte
Nodarbošanās:
2006. – līdz šim brīdim
2000. – 2006.
1998. – 2000.
1997. – 2000.
2006. – 2007.
1995. – 2005.
1993. – 1995.

DU Sistemātiskās bioloģijas institūts, docents;
DU Bioloģijas katedra, lektors;
DPU Bioloģijas un mācīšanas metodikas katedra, asistents;
LU Bioloģijas fakultāte, asistents;
Nacionālais botāniskais dārzs, speciālists.
Nacionālais botāniskais dārzs, asistents
Nacionālais botāniskais dārzs, laborants

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:
Jurševska G., Evarts-Bunders P. 2010. Liepu (Tilia L.) ģints taksoni Latvijā. In : Latvijas Veģetācija 21. Rīga: Latvijas Universitāte,
5-28 lpp. (ISSN 1407-3641)
Suško U., Evarts-Bunders P. 2010. Botānisko pētījumu vēsture Dienvidaustrumlatvijā. In : Latvijas Veģetācija 21. Rīga: Latvijas
Universitāte, 101- 125 lpp. (ISSN 1407-3641)
Evarts-Bunders P. 2008. Krūmu čužas (Pentaphylloides fruticosa (L.) O. Schwarz) vitalitāte un ieteicamās apsaimniekošanas metodes
dabas liegumā ‘Čužu purvs’ -In: Aktuālās savvaļas sugu un biotopu apsaimniekošanas problemātika Latvijā. 123 – 129 lpp.
Evarts-Bunders P., Svilāns A., Bice M. 2008. Genus Acer L. in Latvia. Acta Biologica Universitatis Daugavpiliensis, 8 (2).
Evarts-Bunders Pēteris. 2005. Vītolu (Salix L.) ģints Latvijā. Monogrāfija. Daugavpils. 100 lpp.
Evarts-Bunders Pēteris. 2004. Willows (Salix L.) of Vimen Dumort. section in Latvia. -In: Acta Biologica Universitatis
Daugavpiliensis. -Daugavpils, 4 (1).
Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos
Konferenču tēzes

vairāk nekā 20
vairāk nekā 50

Zinātniski pētnieciskā darbība:
1993. – līdz šim
Latvijas dendroflora, kokaugu sistemātika, introdukcija, ekoloģija.
1998. – līdz šim
Latvijas autohtonā un allohtonā flora.
Akadēmiskie kursi:
Kursa nosaukums
Sistemātiskā biologija

Programmas daļa (A, B, C)
A

Apjoms, kredītpunkti
6

Papildus ziņas par profesionālo darbību:
No 2008. g.
IAPT /International assotiation for plant taxanomy/ biedrs
No 2006. g.
Latvijas Botāniķu biedrības biedrs.
No 2000. g.
Latvijas terminoloģijas komisija. Botānikas apakškomisijas loceklis
No 1995.g.
Latvijas dendrologu biedrības biedrs

2010. gada 29. septembrī

___________________ /Pēteris Evarts-Bunders/
(paraksts)

5.pielikums 5.lpp.

5.pielikums
Pētnieka, Dr.Biol., Dr.Psych., Dr.Paed., MIHAILA PUPIŅA
dzīves un darba gājums
(Curriculum Vitae)
Dzimšanas gads:

1962.

Izglītība:
1979.-1984.g.

Bioloģijas un ķīmijas vidusskolas skolotājs. Daugavpils pedagoģiskais institūts.

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:
2009.
Bioloģijas doktors (Dr.biol). Ekoloģijas apakšnozare. Pētījuma temats: "Eiropas purva bruņurupucis Emys
orbicularis (Linnaeus, 1758) un tā ekoloģijas aspekti uz sugas areāla ziemeļu robežas Latvijā". Daugavpils
Universitāte.
1999.
Psiholoģijas doktors (Dr.psych). Attīstības psiholoģijas apakšnozare. Pētījuma temats: "Attieksmes pret
negatīvi marķētiem dzīvniekiem vecumdinamika". Latvijas Universitāte.
1998.
Pedagoģijas doktors (Dr.paed). Mācīšanas metodikas apakšnozare. Pētījuma temats "Dzīvu abinieku un
rāpuļu izmantošana bioloģijas mācīšanā". Daugavpils Pedagoģiskā Universitāte.
1994.
Bioloģijas maģistrs (M.biol). Ekoloģijas apakšnozare. Pētījuma temats "Purva bruņurupucis Latvijā".
Daugavpils pedagoģiskais institūts.
1994.
Psiholoģijas maģistrs (M.psych). Pedagoģiskās psiholoģijas apakšnozare. Daugavpils pedagoģiskais institūts.
2007. – līdz šim
1995. – līdz šim

Pētnieks. Ekoloģijas institūts. Daugavpils Universitātes Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte
Direktors. DPBI Latgales zoodārzs.

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:
Pupins M., Pupina A. (2009): The experimental data on sun-basking activity of European pond turtle Emys orbicularis in natural
climate in Latvia: dynamics and correlation with the meteorological factors. -Acta Biologica Universitatis Daugavpiliensis, Vol. 9 (2):
291-298. ISSN: 1407-8953
Kuzmin S.L., Pupina A., Pupins M., Trakimas G. (2008): Northern border of the distribution of the red-bellied toad Bombina
bombina. -Germany, Zeitshrift fur Feldherpetologie 15 (2): 215-228.
Pupins M., Pupina A. (2008): Distribution of European pond turtle Emys orbicularis (Linnaeus, 1758) on the northern edge of its area
in Latvia. -Spain, Revista Espanola de Herpetologia: 22: 149-157.
Meeske A.C.M., Pupins M., Rybczynski K. (2006): First results on the distribution and condition of the European pond turtle (Emys
orbicularis) at the northern edge of its distribution in Lithuania and Latvia. - Germany, Zeitshrift fur Feldherpetoloģie, 13: 1-29.
Mācību literatūra:
Pupiņš M., Pupiņa A., Škute A. (2010): Vides un biotopu plānošana Eiropas purva bruņurupuču Emys orbicularis saglabāšanai
Latvijā. -Daugavpils Universitāte: 1-192. ISBN 978-9934-8079-0-9.
Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos
Konferenču tēzes

vairāk nekā 20
vairāk nekā 30

Zinātniski pētnieciskā darbība:
1990. – līdz šim
dabas aizsardzība, abinieku un rāpuļu ekoloģija, Emys orbicularis, Bombina bombina, invazīvas un
introducētas sugas Latvijas dabā, zookultūru tehnoloģijas (akvakultūra, herpetokultūra),
Akadēmiskie kursi:
Kursa nosaukums
Lauka pētījumu metodoloģija
Evolucionārā ekoloģija

Programmas daļa (A, B, C)
A
A

Apjoms, kredītpunkti
4
6

Papildus ziņas par profesionālo darbību:
2004.-2009.g.
ESF LIFE-NATURE projekts LIFE-HerpetoLatvia #LIFE09NAT/LV/000239. Vadītājs, eksperts.
2004.-2009.g.
ESF LIFE-NATURE projekts LIFE-Bombina #LIFE04NAT/DE/000028. Līdzdalībnieks.
2006.-2008.g.
ESF LIFE-NATURE projekts #LIFE04NAT/LV/000199 (Latvia). Līdzdalībnieks.

2010. gada 19. septembrī

_____________/Mihails Pupiņš/
(paraksts)

5.pielikums 6.lpp.

5.pielikums
Pētnieces, Dr. biol. TATJANAS KRAMAS
dzīves un darba gājums
(Curriculum Vitae)
Dzimšanas gads:

1975

Izglītība:
2007. PhD, Bioloģijas doktora grāds, Tartu Universitātes Zemes zinātņu un ekoloģijas institūts
2003. Bioloģijas maģistra grāds, Tartu Universitāte
2000. Sociālo zinātņu bakalaura grāds psiholoģijā, izglītības psihologa un sociālo priekšmetu skolotāja
kvalifikācija, Daugavpils Pedagoģiskā Universitāte
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:
2007.
PhD (Dr.biol.)
Nodarbošanās:
2007.–līdz šim brīdim

DU Sistemātiskās Bioloģijas institūts, pētniece

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:
Krams, I., Bērziņš, A., Krama, T., Wheatcroft, D., Igaune, K. & Rantala, M.J., 2010. The risk of predation enhances cooperation
among prey individuals in a songbird. Proceedings of the Royal Society London B. 277: 513-518.
Bērziņš A., Krama T., Krams I., Freeberg T.M., Kivleniece I., Kullberg C. & Rantala M.J., 2010. Mobbing as a tradeoff between safety
and reproduction in a songbird. Behavioral Ecology 21: 1054-1060.Krams, I., Krama T., Igaune, K. & Mänd, R., 2008.
Experimental evidence of reciprocal altruism in the pied flycatcher. Behavioral Ecology and Sociobiology 62: 599-605.
Krams, I., Krama, T., Berzins, A. & Rantala, M.J. 2010. The risk of predation favours cooperation among breeding prey.
Communicative & Integrative Biology 3: 243-244.
Krams, I., Cīrule, D., Suraka, V., Krama, T., Rantala, M.J., Ramey, G. 2010. Fattening strategies of wintering great tits support the
optimal body mass hypothesis under conditions of extremely low ambient temperature. Functional Ecology 24: 172-177.
Krama T., Krams I., Mänd R. & Igaune K., 2009. Reciprocal Altruism in Birds. VDM Verlag Dr. Müller. ISBN: 978-3-639-12024-0
Krams, I., Bērziņš, A. & Krama, T., 2009. Group effect in nest defence behaviour of breeding pied flycatchers, Ficedula hypoleuca.
Animal Behaviour 77, 513-517. doi:10.1016/j.anbehav.2008.11.007
Krama, T., Krams, I. and Igaune, K., 2008. Effects of cover on the long and the short-range call use in the crested tit Parus cristatus.
Ethology 114: 656-661.
Krams, I., Krama T., Igaune, K. & Mänd, R. 2008. Experimental evidence of reciprocal altruism in the pied flycatcher. Behavioral
Ecology and Sociobiology 62: 599-605.
Krams, I., Krama, T., Igaune, K. and Mänd, R. 2007. Long-lasting mobbing of the pied flycatcher increases the risk of nest predation.
Behavioral Ecology 18: 1082-1084.
Krams, I., Krama, T. & Igaune, K. 2006. Mobbing behaviour: reciprocity-based co-operation in breeding Pied Flycatcher Ficedula
hypoleuca. Ibis 148: 50-54.
Krams, I., Krama, T. & Igaune, K. 2006. Alarm calls of wintering great tits Parus major: warning of mate, reciprocal altruism or a
message to the predator? Journal of Avian Biology 37: 131-136.
Krams, I. & Krama, T. 2002. Interspecific reciprocity explains mobbing behaviour of the breeding chaffinches, Fringilla coelebs. The
Proceedings of the Royal Society of London, Series B 269: 2345-2350.
Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos
Konferenču tēzes

vairāk nekā 15
vairāk nekā 30

Zinātniski pētnieciskā darbība:
2005. – līdz šim
Plēsējs-upuris attiecību, sociālās uzvedības izcelšanās un evolūcijas eksperimentāla izpēte
Akadēmiskie kursi:
Kursa nosaukums
Bioloģijas aktuālās problēmas

Programmas daļa (A, B, C)
A

Apjoms, kredītpunkti
6

Papildus ziņas par profesionālo darbību:
2008.-2010. „Sociālās uzvedības izcelšanās un evolūcijas eksperimentāla izpēte” 09.1186 - projekta vadīšana
2008.-2010. MAF projekts „Priežu dzīvotspēja, rezistence pret stumbru kaitēkļiem un ar to saistītā Latvijas priežu mežu bioloģiskā daudzveidība
klimata izmaiņu kontekstā” 180909/S97
2007.
EU LAPBIAT projekts “Does the cost of breeding limit distribution of great tits in northern Europe: Finnish and Latvian comparison of
immunological parameters”

2010. gada 25. septembrī

_____________
(paraksts)

/Tatjana Krama/

5.pielikums 7.lpp.

5.pielikums
Doc., Dr. biol. IRĒNAS KAMINSKAS
dzīves un darba gājums
(curriculum vitae)
Dzimšanas gads:
Izglītība:
1986. – 1989.
1980. – 1985.
1969. – 1980.

1962

Latvijas Universitāte, aspirante
Daugavpils Pedagoģiskais institūts, Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte, bioloģijas un ķīmijas skolotāja
diploms
Daugavpils 1. vidusskola

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:
1993.
Bioloģijas zinātņu doktore
1990.
Bioloģijas zinātņu kandidāte
Nodarbošanās:
no 2002.
1999. –2002.
no 1989.

Daugavpils Universitāte, studiju prorektore
Daugavpils Universitāte, Fizioloģijas un veselības mācības katedras vadītāja
Daugavpils Pedagoģiskā universitāte / Daugavpils Universitāte, Fizioloģijas un veselības mācības /
Anatomijas un fizioloģijas katedra, pasniedzēja/docente

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:
1.
Aivars J., Kaminska I. Реактивность артериальных сосудов яичника. Физиологический журнал СССР им. Сеченова.
77. N9.,1991.
2.
Kaminska I., Žilinska A. Жeлезы внутренней секреции лабораторных животных // Baltic Journal of Laboratory Animal
Science –1997. - No.1 (7). - p.31 - 58.
3.
Kaminska I., Paškeviča A. Lekciju kurss cilvēka anatomijā. Daugavpils, 2008.
4.
GotlibJ., Bialoszewski D., Kaminska I., Kuņicka I., Sierdzinski J. Familiarity with Career Possibilities among First-Year
Physiotherapy Students from Polnad and Latvia – Implications for Curricula. International Journal of Rehabilitation
Research. Proceedings of the 10th Congress of the European Federation for Research in Rehabilitation. 2009.
5.
Ozoliņa-Moll L., Aivars J., Aberberga-Augškalne L., Rumaka M., Kaminska I., Bernāne A., Paškeviča A., Volčeka K.,
Strode A. Ķermeņa masas un audu proporciju izvērtējums studējošajiem jauniešiem: 2009. gada pētījums Daugavpils
Universitātē, Latvijas Universitātē un Rīgas Stradiņa universitātē. Abstracts of the 52st International Scientific Conference
of Daugavpils University. 2010.
Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos
Konferenču tēzes

4
8

Zinātniski pētnieciskā darbība:
2008. – līdz šim
Kardiopulmonāro rādītāju atkarība no fiziskās aktivitātes veida, organisma uzbūves un metabolisma
īpatnībām.
1986. – 1993.
Olnīcu arteriālo asinsvadu gludās muskulatūras reaktivitāte.
Akadēmiskie kursi:
Kursa nosaukums
Cilvēka anatomija
Cilvēka reģionālā anatomija
Kustību anatomija
Cilvēka un dzīvnieku fizioloģija
Zinātniskais seminārs asinsrites fizioloģijā
Sporta fizioloģija

Programmas daļa (A, B, C)
A,B
A
A
A
A
B

Apjoms, kredītpunkti
6, 3
4
2
4
5
2

Papildus ziņas par profesionālo darbību:
•
No 07.2004. nodibinājuma AIKNC (Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centra) valdes locekle.
•
.Studiju programmu novērtēšanas komisijas eksperts (no 2000. gada vairāk kā 40 Latvijas augstskolu studiju programmas);
•
ESF projekta „Starpnozaru biomehānikas un nozares saistīto kursu attīstība Daugavpils Universitātē” (no 14.12.2006.) vadītāja.
•
2007. – 2009. gads - Latvijas Pedagogu izglītības un profesionālās meistarības pilnveides pie IZM Konsultatīvās padomes vadītāja.
•
No 2009. gada piedalīšanās LZP projektā „Miokinīnu un muskuļu metaboreceptoru aferentācijas efektu atkarība no fiziskās aktivitātes veida,
organisma uzbūves un metabolisma īpatnībām”(LU, RSU, DU).
2010. gada 26. oktobrī

/Irēna Kaminska/

5.pielikums 8.lpp.

5.pielikums
Lektores, Dr.biol. KRISTĪNES ČERTKOVAS
dzīves un darba gājums
(Curriculum Vitae)
Dzimšanas gads:
Izglītība:
2002.-2006.

1977
Daugavpils Universitāte, Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte, Bioloģijas doktora studiju programma,
apakšnozare “Ekoloģija”
Daugavpils Universitāte, Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte, Bioloģijas maģistra studiju programma
Daugavpils Pedagoģiskā universitāte, Bioloģijas un ķīmijas Fakultāte, Bioloģijas bakalaurs, Bioloģijas,
ģeogrāfijas un mājturības skolotāja
Dricēnu vidusskola

2000.-2002.
1995.-.2000.
1992.-1995.

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:
Dr., bioloģijā, disertācijas tēma „Dzīvnieku vokālā komunikācija, plēsonība un pretplēsēju adaptācijas”
Dabaszinātņu maģistrs bioloģijā
Dabaszinātņu bakalaura grāds bioloģijā

2007
2002.
2000.
Nodarbošanās:
2008. – līdz šim brīdim
2004. – līdz šim brīdim
2000.– 2004.
1999. – 2000.
1999. – 2000.

DU Ekoloģijas institūtā lektore
PVD Robežkontroles departaments - inspektore
DU (DPU) Bioloģijas katedra - asistente
Daugavpils Eksperimentālā vidusskola – bioloģijas skolotāja
DPU Bioloģijas katedras vecākā laborante

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:
Krams, I., Krama, T., Igaune, K., 2006. Alarm calls of wintering great tits Parus major: warning of mate, reciprocal altruism or a
message to the predator? Journal of Avian Biology, 37: 131-136.
Krams, I., Krama, T., Igaune, K. 2006. Mobbing behaviour: reciprocity-based co-operation in breeding pied flycatcher Ficedula
hypoleuca. Ibis, 148: 50-54.
Krams, I., Krama, T. , Igaune, K. 2006. Effects of Cover on Loud Trill-Call and Soft Seet-Call Use in the Crested tit Parus Cristatus.
Ethology, 114: 656–661 . Blackwell Verlag, Berlin.
Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos
Konferenču tēzes

vairāk nekā 6
vairāk nekā 9

Zinātniski pētnieciskā darbība:
2002.-2008.
2000.-2002.

Dzīvnieku vokālā komunikācija un plēsonības risks, pretplēsēju adaptācijas putniem
Ezeru sinoptiskais monitorings, zooplanktona sugu sastāvs kā ezera trofisma indikators.

Akadēmiskie kursi:
Kursa nosaukums
Bioloģijas didaktika
Daudzfaktoru biometrija

Programmas daļa (A, B, C)
A
A

Apjoms, kredītpunkti
3
3

Papildus ziņas par profesionālo darbību:
2001.- 2002.
2003.07

piedalīšanās projektā - Latvijas ezeru sinoptiskais monitorings, sadarbībā ar Latvijas Vides Aģentūru
pētnieciskais darbs ārzemēs – Eiropas Savienības finansētais projekts LAPBIAT Oulankas bioloģiskajā
stacijā Somijā „Zīlīšu Parus spp. barošanās ekoloģijā”

2010. gada 26. septembrī

_____________ / Kristīne Čertkova /
(paraksts)

5.pielikums 9.lpp.

5.pielikums
Vadošā pētnieka, Dr.sc.ing, ANDREJA SOLOMENIKOVA
dzīves un darba gājums
(Curriculum Vitae)
Dzimšanas gads:
Izglītība:
1995-1998.g.
1998-2001.g.
2002-2007.g.

1980.
Rīgas 40. vidusskola ( Vidējās iIzglītības diploma No. 078327)
Rīgas ekonomikas augstskola (Stockholm School of Economics in Riga), Strēlnieku ielā 4a, Rīgā. LV
(diploms No. 000432)
Transporta un sakaru institūts, Lomonosova ielā 1, Rīgā, LV-1019, (MSc Economics, Sociālo zinātņu
maģistrs ekonomikā, diploms No. 0444 ; Inženierzinātņu doktors, Dr.sc.ing., Transporta un sakaru institūts,
diploms No. 0004)

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:
2001.g.
Bakalaurs, Ekonomika un uzņēmējdarbība (diploms No. 000432)
2003.g.
MSc Economics (Sociālo zinātņu maģistrs ekonomikā, diploms No. 0444)
2007.g..
Inženierzinātņu doktors, Dr.sc.ing. (Transporta un sakaru institūts, diploms No. 0004)
Nodarbošanās:
1996-1997.g.

Apmaiņas programma YFU, http://www.yfu.lv, viens mācību gads Bādenes Kantonskolā Šveicē
(Kantonsschule Baden, Switzerland)

1995-1998.g.

Rīgas 40. vidusskola ( Vidējās iIzglītības diploma No. 078327)

1998-2001.g.

Rīgas ekonomikas augstskola (Stockholm School of Economics in Riga), Strēlnieku ielā 4a, Rīgā. LV
(diploms No. 000432)

2002-2007.g.

Transporta un sakaru institūts, Lomonosova ielā 1, Rīgā, LV-1019, (MSc Economics, Sociālo zinātņu
maģistrs ekonomikā, diploms No. 0444 ; Inženierzinātņu doktors, Dr.sc.ing., Transporta un sakaru institūts,
diploms No. 0004)

2007. līdz šim laikam

Daugavpils Universitātes Ekoloģijas institūta
vad. zinātniskais pētnieks, 2007 līdz šim laikam

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:
R.Karnite, A.Solomennikov. Baltic-CIS trade relations: volume, structure, models, conditions and future trends. In: Ten Years of
Economic Transformation, Vol. III Societies and Institutions in Transition/ ed. Kari Liuhto/, Lappeenranta University of
Technology, 2001, N 16, pp. 375-390
Yuri Merkuryev, Vladimir Bardachenko, Andrey Solomennikov and Fred Kamperman. Multi-level simulation of logistics
processes at the Baltic Container Teminal. International Workshops on Harbour, Maritime and Multimodal Logistics Modelling &
Simulation, HMS2002, and Modelling and Applied Simulation, MAS2002. October 3-5, 2002, Bergeggi, Italy. Ed. by Agostino G.
Bruzzone, Yuri Merkuryev, Roberto Mosca. Genoa, Italy, 2002. P. 78-83.
Yuri Merkuryev, Vladimir Bardachenko, Fred Kamperman and Andrey Solomennikov. Multi-level simulation of logistics
processes at the Baltic Container Terminal: Calibration study. Modelling and Simulation of Business Systems. Proceedings of the
International Conference. May 13-14, 2003, Vilnius, Lithuania. Ed. By H.Pranevicius, E.Zavadskas and B.Rapp. Kaunas,
Technologija, 2003. P. 274-278.
Yuri Merkuryev, Vladimir Bardachenko, Andrey Solomennikov and Fred Kamperman. Simulation of logistics processes at the
Baltic Container Terminal: Model validation and application. Proceedings of the International Workshop on Harbour, Maritime
and Multimodal Logistics Modelling and Simulation. HMS2003. September 18-20, 2003, Riga, Latvia. Ed. by Yuri Merkuryev,
Agostino G. Bruzzone, Galina Merkuryeva, Leonid Novitsky and Edward Williams. Riga, RTU, 2003. P. 294-302.
Yuri Merkuryev, Vladimir Bardachenko, Andrey Solomennikov and Fred Kamperman. p.47-83, 2003. The Baltic Container
Terminal Simulation System,. Chapter 2.2 of the book: Applications of Simulation and it Solutions in the Baltic Port Areas of the
Associated Candidate Countries, edited by E. Blumel,, ISBN 9984-30-057-9, Riga: JUMI Ltd.
Andrey Solomennikov, Vladimir Bardachenko, Yuri Merkuryev, and Fred Kamperman Analysis of resource cycles in marine
container terminals. The International conference "Reliability and Statistics in Transportation and Communication" (RelStat'03).
16-17 October 2003. Riga, Latvia. Programme and Abstracts. Ed. by Igor V. Kabashkin. Riga, 2003. P. 20. ISBN 9984-668-59-2
Andrey Solomennikov, Vladimir Bardachenko, Yuri Merkuryev, and Fred Kamperman. Analysis of resource cycles in marine
container terminals. The International conference "Reliability and Statistics in Transportation and Communication" (RelStat'03).
16-17 October 2003. Riga, Latvia. Proceedings. Volume 1. Riga, 2004. P. 19-27.
Yuri Merkuryev, Vladimir Bardachenko, Andrey Solomennikov and Fred Kamperman. Simulation-based resource pooling at the
Baltic Container Terminal. Proceedings of International Workshops on Harbour, Maritime and Multimodal Logistics Modelling
and Simulation, and Applied Modelling and Simulation. HMS2004 & AMS2004. September 16-18, 2004, Rio de Janeiro, Brazil.
Ed. by Agostino G. Bruzzone, Gerson Gomes Cunha, Luiz Landau and Yuri Merkuryev. Universidade Federal do Rio de Janeiro,
2004. P. 16-24.
Ю.А. Меркурьев, В.В. Бардаченко, А.В.Соломенников, Ф. Камперман. Выбор оптимального набора ресурсов с помощью
имитационного моделирования. «Информационные технологии и вычислительные системы», Российская Академия Наук,
Москва, 2004, No. 4, с. 104-118.
Ю.А. Меркурьев, В.В. Бардаченко, А.В.Соломенников, Ф. Камперман. Выбор оптимального набора ресурсов на
Балтийском контейнерном терминале с помощью имитационного моделирования. TRANSPORT and
TELECOMMUNICATION, 2005, Vol. 6, No 4 ISSN 1407-6160. The journal of Transport and Telecommunication Institute. Riga,
Latvia. P.4-29.

5.pielikums 10.lpp.

5.pielikums
Yuri Merkuryev, Vladimir Bardachenko, Andrey Solomennikov and Fred Kamperman. Simulation system of BCT. IST4Balt.
Proceedings of the International Workshop “IST 16th Framework programme – great opportunity for cooperation and
collaboration”. Riga, Latvia, April 6-7, 2005. RTU, 2005. P. 91-95.
Yuri Merkuryev, Vladimir Bardachenko, and Andrey Solomennikov. Simulation model for evaluation of farmer’s strategies under
nature risks. Proceedings of the 2005 European Modeling and Simulation Symposium, EMSS 2005. October 20-22, 2005,
Marseilles, France. Edited by Chiara Briano, Claudia Frydman, Antonio Guasch, Miquel Angel Piera. P. 59-64.
Yuri Merkuryev, Vladimir Bardachenko, Andrey Solomennikov. Simulation-based evaluation ofagriculture strategies under
uncertainty of weather forecast. International Mediterranean Modelling Multiconference. October, 4-6, 2006. ISBN 84-690-0726-2.
Edited by Agostino G. Bruzzone, Antoni Guasch, Miquel Angel Piera, Jerzy Rozenblit. Barcelona, Spain, 2006. P. 131-138.
Vladimir Bardachenko, Yuri Merkuryev, Andrey Solomennikov, Antons Ruzha. Defining Optimal Farmer Strategy under Climate
Uncertainty. Cultural Landscape Across Disciplines. Edited by Józef Hernik. Kraków, 2008, p.169-180.
Pieņemts publ. raksts: J. Merkurjevs, V. Bardachenko, A. Ruzha, A. Solomennikov "Optimal choice of farmer strategies under
simulation-based analysis of nature risks" (Latvijas Lauksaimniecības universitātes raksti īpašam laidienam riskoloģijā
“Lauksaimniecības un pārtikas risku vadīšana. Kopprojekts 06.0040.”),10 lp.
Daugavpils Universitātes 50. Starptautiskā zinātniskās konferences tēzes, “Long-term changes in the fish community structure from the
Latvian lakes with an emphasis on the impacts of fishing and climate over the last five decades”, autori - Arturs Skute, Vladimirs
Bardachenko, Andrejs Solomennikov; Daugavpils Universitāte, 2008. gada 16.maijā, 25. lp
Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos
Konferenču tēzes

16
vairāk nekā 8

Zinātniski pētnieciskā darbība:
2007. līdz šim laikam
Daugavpils Universitātes Ekoloģijas institūta vad. zinātniskais pētnieks
Akadēmiskie kursi:
Kursa nosaukums
Specializācijas kurss entomoloģijā, hidroekoloģijā vai evolucionārās
ekoloģijā (1.sem.)
Zinātniskais seminārs entomoloģijā, hidroekoloģijā vai evolucionārajā
ekoloģijā (1.sem)
Specializācijas kurss entomoloģijā, hidroekoloģijā vai evolucionārās
ekoloģijā (2.sem.)
Zinātniskais seminārs entomoloģijā, hidroekoloģijā vai evolucionārajā
ekoloģijā (2.sem)

Programmas daļa (A, B, C)
A

Apjoms, kredītpunkti
2

A

3

A

2

A

2

Papildus ziņas par profesionālo darbību:
Pētījumu projekti, kas saistās ar projekta ietvaros paredzēto pētījuma tēmu:
“IST-2001-33030 Project BALTPORTS-IT” ( Eiropas komisija, 5. ietvars) programmas līdzizpildītājs.
Latvijas Zinātnes padomes finansēto projektu izpilde :
Latvijas Zinātnes Padomes sadarbības projekts "Riska faktori, to izvērtēšana un riska vadība Latvijas lauksaimniecībā", (vadītājs P.Rivža),
apakšprojekts "L/s ražošanas, l/s produkciju transportēšanas, glabāšanas un pārdošanas riska noteikšana" (2002.g. – 2005.g.).
Starpnozaru projekts Nr 06.0040 "Latvijas lauksaimniecības risku un krīžu vadības sistēmas" , 2006.- 2009., (vadītājs P.Rivža)
Valsts pētījumu programma,Reģ. nr. 7. „Klimata maiņas ietekme uz Latvijas ūdeņu vidi” , (vaditāji Māris Kļaviņš, Andris Andrušaitis).

2010. gada 25. septembrī

/ Andrejs Solomenikovs /
(paraksts)

5.pielikums 11.lpp.

5.pielikums
Vadošās pētnieces, Dokt. Bioloģijā RENĀTES ŠKUTES
dzīves un darba gājums
(Curriculum Vitae)
Dzimšanas gads:

1931

Izglītība:
1964. – 1968.

Aspirantūra, Latvijas Universitāte

1956. – 1957.

Augstākā, Latvijas Universitāte, specialitāte: zooloģija; kvalifikācija: biologs-zoologs; vidusskolas bioloģijas
un ķīmijas skolotājs

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:
Bioloģijas zinātņu doktora grāds - disertācija hidrobioloģijā par tēmu: "Daugavas zooplanktons (izņemot
1992.
lejteci) un tā nozīme produktivitātes un sanitāri-bioloģiskā upes izvērtēšanā" (LU habilitācijas un promocijas
padomes 1992.g. 11. novembra lēmums Nr.34, pamatojoties uz PSRS AK 1971. gada 26. novembrī piešķirto
bioloģijas zinātņu kandidāta grādu)
Bioloģijas zinātņu kandidāta grāds
1971.
Nodarbošanās:
2006.- līdz šim brīdim
1993. – 1999.
1986. – 1993.
1973. – 1986.
1968. – 1972.
1958. – 1968.

Daugavpils Universitāte, Ekoloģijas institūts - vadošā pētniece
Daugavpils Pedagoģiskā Universitāte, Bioloģijas un ķīmijas fakultāte – docente
Daugavpils Pedagoģiskais Institūts, Bioloģijas katedras vadītāja, docente
Daugavpils Pedagoģiskais Institūts, Bioloģijas un ķīmijas fakultates dekāne, docente
Daugavpils Pedagoģiskais Institūts, vecākā pasniedzēja
Daugavpils Pedagoģiskais Institūts, asistente

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:
R.Deksne, A.Škute, R.Škute.2009. Seasonal dynamics of zooplankton of the middle Daugava.//Международная научная
конференция “Теоретические и прикладные аспекты современной лимнологии “. Минск, Беларусь, с.13-16
R.Deksne, A.Škute, R.Škute.2009. The Daugava (Zapadnaja Dvina) zooplankton from Surozha (Belarus) to Dunava (Latvia). Rezekne
Higher Education Institution. 7th International Scientific and Practical Conference “Environment. Technology. Resources”, Rezekne,
Vol. 2., 87.-92.p.
R.Deksne, A.Škute, R.Škute.2009. Klimata mainības ietekme uz Daugavas zooplanktonu Latvijas un Baltkrievijas teritorijās. LU
67.Zinātniskā konference. Klimata mainība un ūdeņi, Rīga, Latvija 55. – 62.lpp.
Шкуте Р.Я. 1976. Районирование реки Даугавы по зоопланктону.// Экологические и биологические исследования водных
животных, издательство “Звайгзне” с. 43-55
Шкуте Р.Я. 1976. Динамика видового состава зоопланктона реки Даугавы у г. Даугавпилса. // Экологические и биологические
исследования водных животных, издательство “Звайгзне” с.56-67
Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos
Konferenču tēzes

28
vairāk nekā 14

Zinātniski pētnieciskā darbība:
1971.-līdz šim
hidrobiontu ekoloģija, bezmugurkaulnieku zooloģija, dabas aizsardzība
Akadēmiskie kursi:
Kursa nosaukums
-

Programmas daļa (A, B, C)
-

Apjoms, kredītpunkti
-

Papildus ziņas par profesionālo darbību:
2007 – 2009 – Interreg projekts, Ekoloģiskās kvalitātes novērtēšana Daugavā (Zapadnaja Dvina) Latvijas un Baltkrievijas teritorijā, petnieks
2007 - Valsts pētījumu programmas „Klimata maiņas ietekme uz Latvijas ūdeņu vidi” DP 9 „Klimata mainības izraisīto noteces ekstrēmu ietekme uz
plūdu riskam pakļautām teritorijām”, pētnieks
2006. gada 1. jūnijs – 24. decembris, Nr. 2.8. - IZM grants „Daugavas ūdeņu dinamikas hidroekoloģiskie pētījumi”, projekta vadītāja
Dabas lieguma “Zebrus un Svētes ezers” dabas aizsardzības plāna izstrāde” – VAS “Latvijas meži” pasūtījums Līgums Nr. 06/03-2003-29/u 2003.gada
21.martā – izpildītājs
Latvijas – Zviedrijas Daugavas projekta daļas “Ūdens kvalitātes analīzes Rāznas ezera monitoringa efektivitātes novērtēšanai” izpildītājs - Vattenresurs
– Sverige HB (Zviedrija) pasūtījums, Līgums No. 012305/2002

2010. gada 25. septembrī

/Renāte Škute/
(paraksts)

5.pielikums 12.lpp.

6.pielikums

Maģistra studiju programma “Bioloģija”
Studiju kursu apraksti
A daļas kursi
Kursa nosaukums
Kursa kods
Kredītpunkti
ECTS kredītpunkti
Zinātnes nozare
Kopējais auditoriju stundu skaits
Lekciju stundu skaits

Bioloģijas aktuālās problēmas
Biol6005
6
9
Bioloģija

96
48

Laboratorijas darbu stundu skaits
Semināru un praktisko darbu stundu
48
skaits
Kursa autori

Dr. Biol., prof. Artūrs Škute
Dr. Biol., asoc.prof. Nataļja Škute
Dr. Biol., asoc.prof. Inese Kokina
Kursa anotācija

Kurss ir paredzēts akadēmiskā maģistra studiju programmas “Bioloģija”1. un 2. studiju gada
studentiem.
Kursu apraksts-plāns 48 st. lekcijas , 40st. semināri, 8 citas darba formas
Mūsdienu paradigmas par dzīvības izcelšanos un molekulu veidošanās kosmiskajā telpā un
polimerizācija uz Zemes. Biopolimēru fizikālās un ķīmiskās īpašības, izmantošana dažādās
molekulāri bioloģiskos pētījumos. Mitohondriju DNS pētījumi un cilvēka izcelšanās teorijas.
Ribosomālo RNS pētījumi - molekulārās evolūcijas un sistēmatika. Gēnu inženierijas pamati.
Transgēno organismu veidošana. Molekulāro slimību diagnostika. Augu un dzīvnieku klonēšana.
Šūnas dalīšanās regulācija. Ieprogrammētā šūnas bojāeja. Onkoģenēze un tās molekulārie mehānismi.
Organismu novecošanas problēmas un to molekulārie mehānismi mūsdienu skatījumā. Aktuālas
sistemātikas un taksonomijas problēmas. Molekulārā sistemātika. Bioloģisko resursu ilgtspējīgas
izmantošanas teorētiskie modeļi un praktiskie piemēri. Populāciju dinamikas pētījumi. Bioloģiskās
daudzveidības informatīvie un enerģētiskie modeļi. Biocenožu stabilitāte un evolūcija – teorija un
prakse. Aktuālas vides aizsardzības problēmas. Ekogenotoksikoloģija.
Prasības kredītpunktu iegūšanai

Uzrakstīts referāts, nokārtoti divi kolokviji, sekmīgi nokārtoti eksāmens 1., 2., un 3. Semestra beigās.
Literatūra (01-mācību literatūra)

1.
2.
3.
4.

Bernal R. Glick, Jack J. Pasternak 2000. Molecular Bitechnology. ASM Press Washington, P.577
Matt Ridley 2006. Genome.The Autobiography pf Speciesin 23 chapters P.425
Cynthia Mills 2009. The Theory of Evolution P.199
Peter Raven, George Johnson, Kenneth Mason, Jonathan Losos, Susan Singer ., 2007.Biology , P.
1259

Literatūra (02-papildliteratūra)

1. Peter Stiling. 2004. Ecology: Theories and Applications and Science Evaluation., Prentice Hall
College Div; 4 edition P.315
Literatūra (03-ieteicamā periodika)

6.pielikums 1.lpp.

6.pielikums
- Acta Biologica Universitatis Daugavpiliensis
- Acta Zoologica Lituanica
- Hydrobiology

6.pielikums 2.lpp.

6.pielikums
Kursa nosaukums
Kursa kods
Kredītpunkti
ECTS kredītpunkti
Kopējais auditoriju stundu skaits
Zinātnes nozare
Lekciju stundu skaits

Evolucionārā ekoloģija
Biol6009
6
9
96
Bioloģija
96

Kursa autori
Dr. Biol., prof. Artūrs Škute
Dr. Biol., asoc.prof. Nataļja Škute
Dr. Biol., doc. Zinaīda Sondore
Kursa anotācija
Kurss ir paredzēts akadēmiskā maģistra studiju programmas “Bioloģija”1. un 2. studiju gada
studentiem.
Kursu plāns 48 st. lekcijas , 40st. semināri, 8 citas darba formas
Organisma un vides savstarpēja atbilstība. Konverģence un paralēlisms. Ekotipi, ģenētiskais
polimorfisms un bioloģiskā daudzveidība. Dzīvība kā ekoloģiska parādība. Unitāri un modulāri
organismi. Dzīvības ciklu un skaita dinamikas atšķirības dažādiem organismiem. Potenciālā un
realizētā ekoloģiskā niša. Biotiskā mijiedarbība un koevolūcijas koncepcija. Gejas koncepcija.
Harmonizācijas un integrētās daudzveidības principi. Evolūcijas un līdzsvara procesi. Zinātņu
ekoloģizācijas tendences. Ilgtspējīga attīstība un sociālās ekoloģijas pamati. Ekoloģiskā ētika,
humānisms, ideoloģija, kultūra un filozofija. Sintētiskā evolūcijas teorija. Gēnu plūsma, gēnu dreifs,
gēnu krava kā mikroevolucijas faktori. Izlases kvantitatīvie rādītāji. Populācija kā izlases
pamatvienība. Sugu veidošanās kā genotipa izlases process. Makroevolūcija un tās ģenētiskie
mehānismi. Epiģenētiskais mehānisms. Antropocentrisms. Neolamarkisms. Saltacionisms. Genotipu
analīze. Dzīvības izcelšanās mūsdienu koncepcijas.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Uzstāšanās semināros, divi kolokviji, viens referāts sekmīgi nokārtoti eksāmens 1., 2., un 3. Semestra
beigās.
Literatūra (01-mācību literatūra)

1.
2.
3.
4.
5.

Altykhov Yu.P. 2003.Genetic processes in population . Moscow. Academkniga. 431 p.
Krebs C.J., 1999. Ecology. Harper&Row, New York
Pianka E.R, 2000. Evolutionary ecology. –6th ed. Addison Wesley Educational Publishers., 431.
Wilson E.O., 1995. Sociobiology. Harvard Univ. Press, Cambirge
Современные проблемы теории эволюции. М., Наука, 1993

Literatūra (02-papildliteratūra)

1. Cielēns E. 1996. Molekulārā evolūcija. Rīga, Zinātne
2. Wouter T. de Groat, 1992. Environmental Science. Theory, Concepts and Methods in a One
World Problem. Studies in Environmental Science , 583p.
Literatūra (03-ieteicamā periodika)

- Acta Biologica Universitatis Daugavpiliensis
- Acta Zoologica Lituanica
- Oikos: A Journal of Ecology

6.pielikums 3.lpp.

6.pielikums
Kursa nosaukums
Kursa kods
Kredītpunkti
ECTS kredītpunkti
Zinātnes nozare
Kopējais auditoriju stundu skaits
Lekciju stundu skaits
Laboratorijas darbu stundu skaits
Semināru un praktisko darbu stundu
skaits

Sistemātiskā bioloģija
Biol6019
6
9
Bioloģija
96
96

Kursa autori

Dr. biol.,prof. A.Barševskis
Dr.biol.,doc. Z.Sondore;
Dr.biol.. Peteris Evarts - Bunders
Kursa anotācija

Kurss ir paredzēts akadēmiskā maģistra studiju programmas “Bioloģija”1. un 2. studiju gada
studentiem.
Kursu apraksts-plāns

Kursa mērķis:
Sniegt pārskatu par bioloģiskās nomenklatūras attīstību, principiem un būtību, kā arī saistību ar citām
bioloģiskām disciplīnām. Dot musdienu bioloģiskās nomenklatūras pamatprincipu izklāstu, taksonu
veidosanu un pareizrakstību
Kursa saturs:
Sistemātikas, klasifikācijas un nomenklatūras jēdzieni. Bioloģiskās nomenklatūras vēsturiska
attīstība, nomenklatūras pirmssākumi, viduslaiki un renesanses periods, K.Linneja nomenklatūras
reformas būtība. Mūsdienu bioloģiskās nomenklatūras veidošanās. Klasifikācija šūnu līmenī:
prokariotu, alģu, baktēriju organizācijas pakape. Cenoblastiska organizācija. Daudzšūnu organismi
bez īstiem audiem un ar īstiem audiem. Sistemātika molekulārā līmenī: taksonoprints, RADD,
blotings, molekulārās sistematikas metodes, hibridizācija. Filogenetiskie koki - molekularās metodes
pamats.
Bioloģiskās nomenklatūras vispārigie principi. Taksonu nosaukumi un to pareizrakstība, iekšsugas
taksoni. Nosaukumu veidosanas pamatprincipi. Tipifikacija, prioritāte, likumīgie nosaukumi un
sinonīmi. Citesana, biezak sastopamie termini un saīsinājumi nomenklatūras citātos, autoru uzvārdu
pareizrakstība. Jaunu taksonu aprakstīšanas kartība. Hibrīdu problēma. Starpsugu un starpģinšu
hibrīdi, hibrīdu aparakstīšanas kārtība. Cilvēka mākslīgi veidoto škirņu vieta bioloģiskajā sistēmā.
Atšķirības starp botānisko un zooloģisko nomenklatūru. Kārtība, kādā tiek veiktas izmaiņas
botaniskajā un zooloģiskajā nomenklatūras kodeksā, principiālākās izmaiņas. Latvijā aprakstitās
jaunās sugas, to autori.
Prasības kredītpunktu iegūšanai

Nokārtots eksamens
Literatūra (01-mācību literatūra)

1. Brummit R., Powel C. 1992. Authors of plant names. - Whitstable: The Royal Botanic garden,
Kew, 732p.
2. International Code of Zoological Nomenclature. Third edition. 1985. Tht. Trust for Zoological
Nomenclature.
3. Evolution at the molecular level/ed by R.K.Selander. 1991.
4. Libbert E. Kompendium der Allgemeiner Biology. 1982. Verlag Jena.
6.pielikums 4.lpp.

6.pielikums
5. Алексеев Е.Б., Губанов И.Т. 1989. Ботаническая номенклатура - Москва: МГУ,168с.
6. Международный кодекс ботанической номенклатуры. 1980. - Л:Наука, 284с.
7. Международный кодекс зоологической номенклатуры.1988. - Л: Наука, 205с.
Literatūra (02-papildliteratūra)
Literatūra (03-ieteicamā periodika)
-

6.pielikums 5.lpp.

6.pielikums
Kursa nosaukums
Kursa kods
Kredītpunkti
ECTS kredītpunkti
Zinātnes nozare
Kopējais auditoriju stundu skaits
Lekciju stundu skaits
Laboratorijas darbu stundu skaits

Lauka pētījumu metodoloģija
Biol6021
4
6
Bioloģija
64
64
-

Semināru un praktisko darbu stundu
skaits
Kursa autori

Dr. biol.,prof. Artūrs Škute
Dr. biol.,pētn.M.Pupiņš
Kursa anotācija

Kurss ir paredzēts akadēmiskā maģistra studiju programmas “Bioloģija”1. un 2. studiju gada
studentiem.
Kursu apraksts-plāns

Kursa mērķis: Radīt izpratni par lauka pētījumu metodēm un to apzinātu izvēli.
Kursa uzdevumi: Dot priekšstatu par zinātnisko pētījumu metodoloģiju.
Attīstīt patstāvīgu domāšanu un radošu pieeju bioloģiskajos pētījumos.
Kursa saturs: Augu un dzīvnieku populāciju kvantitatīvo parametru noteikšana. Iezīmēšanas
unatkārtotas noķeršanas metodes. Petersena, Šnabela, Džolli-Sībera metodes. Vienādas ķeramības
testi. Kvadrātu un transektu uzskaites metodes. Uzskaites metodes lielās teritorijās. Uzskaite
saimnieciski izmantojamās (ekspluatētās) populācijās. Paraugkopas lielums, nepārtrauktie un
diskrētie dati. Nejauša un secīga datu ievākšana. Līdzības koeficenti un klasteru analīze.
Daudzveidības indeksu noteikšanas metodes. Ekoloģisko nišu plašuma un pārklāšanas noteikšana
ekosistēmās. Izdzīvošanas tabulas un populāciju vecuma struktūras noteikšana
Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaitīti kontroldarbi, sekmīga piedalīšanās semināros, sekmīgi nokārtots eksāmens 3. semestra
beigās
Literatūra (01-mācību literatūra)

1. Ford E.D. Scientific Method for Ecological Research. Cambridge University Press;
2000
2. Krebs C.J. Ecological Methodology. Pearson Benjamin Cummings; 2nd edition,
1998, 620 p.
3. Quinn G.P. Keough M.J. Experimental Design and Data Analysis for Biologists.
Cambridge University Press; 1st edition 2002
4. Scheiner S.M., Gurevitch J. Design and Analysis of Ecological Experiments. Oxford
University Press; 2nd edition, 2001, 432 p.
5. Sutherland W.J Ecological Census Techniques : A Handbook, Cambridge
University Press; 1996
Literatūra (02-papildliteratūra)

- Mike T. Furse , Daniel Hering. 2010. The Ecological Status of European Rivers: Evaluation and
Intercalibration of Assessment Methods (Developments in Hydrobiology), p. 555
- Michael Begon, Colin R. Townsend, John L. Harper. 2006 Ecology: From Individuals to
Ecosystems, P. 752
6.pielikums 6.lpp.

6.pielikums
Literatūra (03-ieteicamā periodika)
- Acta Biologica Universitatis Daugavpiliensis
- Acta Zoologica Lituanica
- Oikos: A Journal of Ecology
- Hydrobiology

6.pielikums 7.lpp.

6.pielikums
Kursa nosaukums
Kursa kods
Kredītpunkti
ECTS kredītpunkti
Kopējais auditoriju stundu skaits
Zinātnes nozare

Eksperimentālo pētījumu metodoloģija
Biol6008
4
6
Bioloģija

Kursa autori
Dr. Bioloğijas doktors, asoc.prof. Nataļja Škute
Dr. Bioloğijas doktors, asoc.prof. Inese Kokina
Kursa anotācija
Kurss ir paredzēts akadēmiskā maģistra studiju programmas “Bioloģija”1. un 2. studiju gada
studentiem.
Kursu plāns
48 st. lekcijas , 36st. semināri, 12st. praktiskie darbi
Eksperimentālo pētījumu metodes bioloģijā un to attīstības vēsture. Eksperimentālo pētījumu
vispārīgie principi: randomizācija (nejaušība), replicēšana un pseidoreplicēšana, kontrole. Bioloģisko
procesu modelēšanas principi. Laboratorijas pētījumu metodes. Pētījumu metodes augu šūnu
bioloģijā. Pētījumu metodes asinsrites fizioloģijā. Ekoloģisko eksperimentu metodoloģija.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Uzstāšanās semināros, divi kontroldarbi, eksāmens
Literatūra (01-mācību literatūra)

1. Charles J. Krebs 2008 Ecology: The Experimental Analysis of Distribution and Abundance (6th
Edition) P. 920
2. Quinn G.P. Keough M.J. Experimental Design and Data Analysis for Biologists. Cambridge
University Press; 1st edition 2002
3. Plant Gene Isolation. Principles and practice. Ed. by G.D. Foster and D.Twell. John Wiley& Sons
New York, 1996. 425.p
4. Scheiner S.M., Gurevitch J. Design and Analysis of Ecological Experiments. Oxford University
Press; 2nd edition, 2001, 432 p.
5. Мортон Д.,Хеллер П. Физиология седечно-сосудистой системы – Сан-Питербург,2000,
стр.256
Literatūra (02-papildliteratūra)
1. Krebs C.J. Ecological Methodology. Pearson Benjamin Cummings; 2nd edition,

1998, 620 p.
2. Quinn G.P. Keough M.J. Experimental Design and Data Analysis for Biologists. Cambridge
University Press; 1st edition 2002
Literatūra (03-ieteicamā periodika)
- Acta Biologica Universitatis Daugavpiliensis
- Acta Zoologica Lituanica
- Oikos: A Journal of Ecology
- Hydrobiology

6.pielikums 8.lpp.

6.pielikums
Kursa nosaukums
Kursa kods
Kredītpunkti
ECTS kredītpunkti
Zinātnes nozare
Kopējais auditoriju stundu skaits
Lekciju stundu skaits
Laboratorijas darbu stundu skaits

Šūnu fizioloģija
Biol6011
3
4.50
Bioloģija
48
32
16

Semināru un praktisko darbu stundu
_
skaits
Kursa autori

Dr. Bioloğijas doktors, asoc.prof. N.Škute
Dr. Bioloğijas doktors, asoc.prof. I.Kokina
Dr.biol.,doc. Z.Sondore;
Dr. biol., doc. I. Kaminska
Kursa anotācija

Kurss ir paredzēts akadēmiskā maģistra studiju programmas “Bioloģija”1. un 2. studiju gada
studentiem.
Kursu apraksts-plāns

Kursa mērķis: Radīt izpratni par šūnu fizioloģiskajiem procesiem.
Kursa uzdevumi: Veidot teorētisku pamatu patstāvīgiem pētījumiem bioloģijā.
Attīstīt radošu pieeju bioloģiskajos pētījumos.
Kursa saturs: Šūnu uzbūves īpatnības prokariotiem un eikariotiem: sēņu valsts, augu valsts un
dzīvnieku valsts pārstāvjiem. Šūnu un to atsevišķo komponentu struktūra un funkcijas. Šūnu
fenotipiskā daudzveidība. Šūnas pamatfunkcijas: enerģētiskā un plastiskā
vielmaiņa, informatīva iedarbība, specifiskās funkcijas. Bioloģiskās membrānas. Pasīvie
un aktīvie tramsmembranālā transporta mehānismi. Endocitoze un eksocitoze.
Bioelektroģenēze. Membrānas miera un darbības potenciāls. Graduālās un negraduālās
membrānas potenciāls. Uzbudināmas un neuzbudināmas šūnas un to fizioloģiskie
pamatstāvokļi. Šūnas receptorā funkcija. Receptori un sekundārie (intracellulārie)
starpnieki. Šūnas membrānas receptori, sekundārie starpnieki: c-AMF, kalcija joni, golbaltumvielas.
Imūnsistēmas hormoni un mediatori. Imūnsistēmas neirohumorālā
regulācija; hipotalāma - hipofīzes - adrenālās sistēmas loma. Hormoni un to darbības
mehānismi. Aminoskābju atvasinātie hormoni. Tiroīdie, steroīdie, peptīdhormoni.
Prostaglandīni. Lokālie ķīmiskie mediatori, hormoni, neiromediatori. Antigēni.
Imūnsistēmas šūnu histoģenēze. Imūnkompetento šūnu fizioloģija. Antigēnu recepcija un
identifikācija. Efektorās funkcijas. Šūnas enerģētika. Mitohondriju fizioloģija.
Enerģētiskās vielmaiņas regulācija. Informatīvo signālu recepcija un integrācija.
Neirobioloģijas citoloģiskie pamati. Mediatori, modulatori. Bezmugurkaulnieku un
mugurkaulnieku sensorās sistēmas, kustību sistēmas, centrālās sistēmas. Fitohormoni un
to metabolisms. Fitohormonu darbības molekulārie mehānismi. Fitohormonu receptori.
Šūnas dzīves cikls. Šūnu dalīšanās (mitoze, mejoze, amitoze), attīstība un diferencēšanās.
Apoptoze – ieprogrammēta šūnas bojā eja. Ieprogrammētās šūnu bojāejas būtība un tās
nozīme: homeostāzes regulācija, embrioģenēze, dzīvnieku un augu novecošana, imunitāte, dažādas
slimības. Apoptozes atšķirība no nekrozes. Apoptozes pazīmes.
Apoptozes inhibitori un induktori: fizioloģiskie, terapeitiskie aģenti, toksīni, bojājumi,
induktori. Aktīvā skābekļa inducētas apoptozes, slāpekļa oksīda izraisītās apoptozes un
6.pielikums 9.lpp.

6.pielikums
to metabolisms. Fitohormonu darbības molekulārie mehānismi. Fitohormonu receptori.
Šūnas dzīves cikls. Šūnu dalīšanās (mitoze, mejoze, amitoze), attīstība un diferencēšanās.
Apoptoze – ieprogrammēta šūnas bojā eja. Ieprogrammētās šūnu bojāejas būtība un tās
nozīme: homeostāzes regulācija, embrioģenēze, dzīvnieku un augu novecošana,
imunitāte, dažādas slimības. Apoptozes atšķirība no nekrozes. Apoptozes pazīmes.
Apoptozes inhibitori un induktori: fizioloģiskie, terapeitiskie aģenti, toksīni, bojājumi,
induktori. Aktīvā skābekļa inducētas apoptozes, slāpekļa oksīda izraisītās apoptozes un
citi tās veidi. Apoptozes īpatnības augiem.
Prasības kredītpunktu iegūšanai

Uzstāšanās semināros, divi kolokviji, mutisks eksāmens
Literatūra (01-mācību literatūra)

1. Harvey Lodish, Arnold Berk, Chris A. Kaiser, Monty Krieger. 2007. Molecular Cell Biology
(Lodish, Molecular Cell Biology), W. H. Freeman; 6th edition. P. 973
2. Alberts B., Bray D. et al. 1995. Molecular Biology of the Cell. Garland Publishing, Inc., NY,
London.
3. Heldt H.W. 1999. Plant Biochemistry and Molecular biology. New York, Oxford
University Press Inc.
4. Kellers R. 1991. Ievads imunologijā un imunopatoloģijā. Rīga, Zvaigzne.
5. Studzinski G.P. 1995. Cell Growth and Apoptosis: A practical Approach. Oxford
University Press.
Literatūra (02-papildliteratūra)

1. Уоринг Ф., Филлипс И. 1984. Рост растений и диффренцировка. (пер. с P.F.Wareing and
I.D.Phillips. Growth and differentiation in plants. Pergamon Press,Oxford. New York. Toronto.
Sydney) – Москва, Мир.
2. Шеперд Г. 1987. Нейробиология 2 тома, перевод с английского. Москва, Мир.
Literatūra (03-ieteicamā periodika)
- Acta Biologica Universitatis Daugavpiliensis
- Acta Zoologica Lituanica
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Kursa nosaukums
Kursa kods
Kredītpunkti
ECTS kredītpunkti
Zinātnes nozare
Kopējais auditoriju stundu skaits
Lekciju stundu skaits
Laboratorijas darbu stundu skaits

Daudzfaktoru biometrija
Biol6007
3
4.50
Bioloģija
48
32
-

Semināru un praktisko darbu stundu
16
skaits
Kursa autori

Dr.biol., prof. Artūrs Škute
Dr.biol., lektore K.Čertkova
Dr.ing., Pētnieks A. Solomenikovs
Kursa anotācija

Kurss ir paredzēts akadēmiskā maģistra studiju programmas “Bioloģija”1. un 2. studiju gada
studentiem.
Kursu apraksts-plāns

Kursa mērķis: Attīstīt loģisko domāšanu. Radīt izpratni par empīrisko datu matemātisko analīzi
Kursa uzdevumi: Iemācīt pareizi lietot matemātiskās metodes bioloģijā.
Dot priekšstatu par daudzfaktoru statistisko analīzi.
Kursa saturs: Notikuma varbūtība. Binomiālais sadalījums. Puasona sadalījums. Normālais
sadalījums. Maksvela sadalījums. Variējošās pazīmes: kvalitatīvās un kvantitatīvās. Ģenerālkopa un
paraugkopa. Datu variēšanas iemesli. Variāciju rindas. Paraugkopas lieluma izvēle. Paraugkopas
plānošana. Statistiskie salīdzinājumi. Nulles hipotēze. Hipotēzes pārbaudes kritēriji. Normētā novirze
un datu ticamības intervāls. Korelāciju analīze. Rangu korelācija. Regresiju analīze. Lineārā un
nelineārā regresija. Nelineāro regresiju tipi. Dispersiju analīze. Vienfaktora un daudzfaktoru
kompleksu analīze. Vienmērīgi un nevienmērīgi datu kompleksi. Hierarhisko kompleksu analīze.
Bioloģisko pētījumu plānošana. Mūsdienu datu apstrādes līdzekļi – SPSS, MS Excel u.c.
Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaitīti kontroldarbi, sekmīgi nokārtots eksāmens
Literatūra (01-mācību literatūra)

1. Richard Arnold Johnson. 2005. Statistics: Principles and Methods. Wiley; 5 edition . P. 688
2. Field A. Discovering Statistics Using SPSS for Windows : Advanced Techniques for
Beginners. Sage Publications; 2000, 512 p.
3. Mead R., Curnow R.N., Hasted A.M. Statistical methods in agriculture and
experimental biology. Chapmen & Hall, London, 1993, p. 564.
4. Edward J. Beltrami. 1992. Mathematical Models in the Social and Biological Sciences. Jones &
Bartlett , P. 197
Literatūra (02-papildliteratūra)

1. Лакин Г.Ф. Биометрия. М.: 1980
2. Gauch H.G. Multivariate analysis in community ecology.-Cambridge Univ. Press,1982, 312 p.
3. Liepa I. Biometrija. R.: 1974
Literatūra (03-ieteicamā periodika)
- Acta Biologica Universitatis Daugavpiliensis
- Acta Zoologica Lituanica
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6.pielikums
Kursa nosaukums
Kursa kods
Kredītpunkti
ECTS kredītpunkti
Kopējais auditoriju stundu skaits
Zinātnes nozare
Lekciju stundu skaits
Semināru un praktisko darbu stundu
skaits

Augstskolu pedagoģija*
Biol6006
3
4.50
48
Bioloģija
32
16

Kursa autori
Dr.paed., Dr.psych., Dr. biol., pētn. Mihails Pupiņš
Kursa anotācija
Kursa apguves rezultātā studenti iegūst zināšanas un apgūst praktiskās iemaņas augstskolas
pedagoģijas jomā: iegūst izpratni par augstskolas pedagoģijas lomu sabiedrības attīstībā, tas mērķiem
un uzdevumiem; par docētāja lomu un funkcijām augstskolā, augstskolas attīstības tendencēm
pasaulē un mūsdienu problēmām; studenti iemācīsies vākt, analizēt, strukturēt un apstrādāt moderno
zinātnisko informāciju un veidot uz tās pamata mācību materiālus augstskolā studējošiem; apgūst
lekciju, semināru, praktisko nodarbību augstskolā novadīšanas iemaņas un iemācīsies izmantot
modernu zinātnisko un prezentācijas aparatūru lekcijās un semināros.
Rezultāti
Sekmīgi apgūstot studiju kursu, studenti iegūs:
Zināšanas:
− izpratni par augstskolas pedagoģijas lomu sabiedrības attīstībā, tās mērķiem un uzdevumiem;
− priekšstatu par augstākās izglītības Latvijā uzdevumiem un perspektīvām Boloņas procesa
kontekstā.
− sistematizētas augstskolas pedagoģijas zināšanas;
− padziļinātas zināšanas par zinātniska materiāla meklēšanu, analīzi un izmantošanu pedagoģiskajā
procesā augstskolā;
− priekšstatu par pedagoģisko saskarsmi augstskolā;
Prasmes:
− prasmes zinātniskas informācijas atlasē un analīzē mācību materiālu veidošanai;
− pieredze nodarbību veidošanā un novadīšanā augstskolā studējošiem;
− iemaņas PowerPoint prezentāciju izveidē un izmantošanā.
− pieredze zinātniskās aparatūras izmantošanā mācību procesā.

Kursu apraksts-plāns
32 st lekcijas, 16 st praktiskie darbi:
Lekciju tēmas:
1. Ievads. Augstskolu pedagoģija: loma, mērķi, uzdevumi.
2. Augstākā izglītība Latvijā, Eiropā un pasaulē: vēsture un modernās tendences.
3. Boloņas process: augstākās izglītības reforma Eiropā, procesa dokumenti un izglītības
standarti.
4. Augstākās izglītības Latvijā uzdevumi un perspektīvas Boloņas procesa kontekstā.
5. Zinātne augstskolai: modernā zinātniskā informācija ka mācību satura augstskolā pamats.
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6. Augstskola zinātnei: docētājs un studējošie, kā zinātnes aktīvi veidotāji.
7. Didaktika augstskolā; mācību metodes un formas.
8. Modernās zinātniskās un informācijas tehnoloģijas augstskolā, e-studijas.
9. Starptautiskās mācību programmas un projekti augstskolā.
10. Pedagoģiska saskarsme augstskolā.
11. Studentcentrēts studiju process, docētāja un studējošo sadarbība, konfliktu risināšana.
12. Docētāja profesionālās izaugsmes un personīgās attīstības stratēģijas.
13. Izglītības kvalitātes kritēriji, novērtēšana un monitorings.
Praktisko darbu tēmas:
1. Mācību materiālu veidošana.
2. Zinātniskās informācijas meklēšana Internetā mācību materiāla izveidei.
3. PowerPoint prezentāciju izveide un izmantošana mācību procesā.
4. Zinātniskās aparatūras izmantošana mācību procesā.
5. Lekciju veidošana un novadīšana.
6. Semināru veidošana un novadīšana.
7. Praktisko darbu veidošana un novadīšana.
8. E-studijas.
9. Mācību situāciju analīze un problēmu risināšana.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Semestra laikā nostrādāti un ieskaitīti visi studiju kursa programmā paredzētie praktiskie darbi un
semināru nodarbības; sekmīgi nokārtots rakstisks eksāmens semestra noslēgumā
Literatūra (01-mācību literatūra)
1. Geidžs N., Berliners D. Pedagoģiskā psiholoģija. - Rīga: Zvaigzne ABC, 1999.
2. Gudjons, H. Pedagoģijas pamatatziņas . - 2. izd. - Rīga: Zvaigzne ABC, 2007.
3. Leach, Jenny Pedagogy X: Paul Chapman Publ., 2005.
4. Ozoliņa-Nucho A., Vidnere M. (2009). Garīgā inteliģence: meklējumi un attīstība
5. Riņķis J. (2007). Intelektuālo spēju attīstīšana. RaKa izdevniecība.
6. Zigmunde A. Pedagoģiskā darbība Rīgas politehnikumā un Rīgas Politehniskajā institūtā. RaKa
izdevniecība.
7. Žogla I. Didaktikas teorētiskie pamati. - Rīga: RaKa, 2001.
8. Смирнов С.Д. Педагогика и психология высшего образования, 2005.
Literatūra (02-papildliteratūra)
1. Bakvis, Herman and David M. Cameron (2000), "Post-secondary education and the SUFA".
IRPP.
2. Boezerooij P (2006). E-learning strategies of higher education institutions. Proefschrift.
Dissertation. CHEPS/UT, Postbus.
3. CHEPS (2005). The European Higher Education and Research Landscape 2020. Scenarios and
Strategic Debates. Ed.: Enders J., File J., Huisman J., Westerheijden D.
4. CHEPS (2006). The extent and impact of higher education curricular reform across Europe. Final
report to the Directorate-General for Education and Culture of the European Commission. Center
for Higher Education Policy Studies (CHEPS).
5. Commission Reports: A National Dialogue: The Secretary of Education's Commission on the
Future of Higher Education, United States Department of Education, 2006. [1]
6. Davies, Antony and Thomas W. Cline (2005). The ROI on the MBA, BizEd.
7. Douglass, John A. and Todd Greenspan, eds. "The History of the California Master Plan for
Higher Education."
8. El-Khawas, E. (1996). Campus trends. Washington, DC.: American Council on Education.
9. ESMU (2009). Higher Education governance reforms across Europe.
10. European University Association (2007). CREATIVITY IN HIGHER EDUCATION. REPORT
ON THE EUA CREATIVITY PROJECT 2006-2007. Brussels, Belgium. ISBN: 9789081069892.
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6.pielikums
11. Ewell, P.T. (1999). Assessment of higher education and quality: Promise and politics. In S.J.
Messick (Ed.), Assessment in higher education: Issues of access, quality, student development,
and public policy. Mahwah, NJ: Erlbaum.
12. Finn, C. E. (1988, Jul.-Aug.). Judgment time for higher education: In the court of public opinion.
Change, 20(4), 34-39.
13. Forest, James and Kevin Kinser (2002). Higher Education in the United States: An Encyclopedia.
Santa Barbara: ABC-CLIO.
14. Green, Madeleine, F., ed. 1988. Leaders for a New Era: Strategies for Higher Education. New
York: Macmillan.
15. International Conference "Globalization and Education for Sustainable Development" : sustaining
the future: 28-29 June 2005, Nagoya, Japan. United Nations University; edited by Laura Wong].
Paris : UNESCO, 2006. 176 p.
16. Kovač A, Vidic L., Košir S., Širca N.T. (2009). Preparatory and skills’ courses in higher
education.
17. Marginson S., van der Wende M. (2007). Globalisation and Higher Education. Education
Working Paper No. 8.
18. Pedagogy and Teachers’Education. Scientific papers University of Latvia. Latvijas Universitāte.
Volume 700.
19. Private higher education in post-communist Europe : in search of legitimacy. Ed. by Snejana
Slantcheva and Daniel Levy. New York; Houndmills, Basingstoke, Hampshire : Palgrave
Macmillan, 2007. xiii, 327 p.
20. Snyder, Benson R. (1970). The Hidden Curriculum. Cambridge, MA: MIT Press.
21. Spellings, Margaret, "A Test of Leadership: Charting the Future of U.S. Higher Education", A
Report of the Commission Appointed by Secretary of Education Margaret Spellings, September
2006. (highlights of report)
22. Starptautiskā zinātniski-praktiskā konference "Eiropas augstākās izglītības telpa: stāvoklis,
problēmas, perspektīvas. Red.: L. Jermolajeva; Baltijas Starptautiskā akadēmija, Psiholoģijas
augstskola. Rīga: Baltijas Starptautiskā
23. The Economist Intelligence Unit (2008). The future of higher education: How technology will
shape learning.
24. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (2002). Women and
management in higher education. A good practice handbook.
25. Witte J.K. (2006). Change of degrees and degrees of change. Comparing adaptations of European
higher education systems in the context of the Bologna process. Dissertation. CHEPS/UT,
Postbus.Veblen, Thorstein (1918). The Higher Learning in America: A Memorandum on the
Conduct of Universities by Businessmen. New York: Huebsch
26. Zofia Kietlinska. The Pedagogy of Higher Education - Research Problems. Higher Education.
Volume 1, Number 2, 185-190.
27. Zukunft Bologna!? : Gender und Nachhaltigkeit als Leitideen für eine neue Hochschulkultur.
Anne Dudeck, Bettina Jansen-Schulz (Hrsg.). Frankfurt am Main : Peter Lang, 2007. 440 S.
Literatūra (03-ieteicamā periodika)
1. Academic Exchange Quarterly
2. Active Learning in Higher Education
3. Assessment and Evaluation in Higher Education
4. Assessment in Education: Principles, Policy and Practice
5. Higher Education
6. Higher Education Quarterly
7. Higher Education Research and Development
8. Innovative Higher Education
9. Learning and Teaching in Higher Education
10. Journal of Further and Higher Education
11. Journal of Higher Education
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12. Quality in Higher Education
13. Research in Higher Education
14. Studies in Higher Education
15. Teaching in Higher Education
16. Quality in Higher Education
* - jauns studiju kurss, kas aizvieto Bioloģijas didaktikas aktuālās problēmas
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Maģistra studiju programma “Bioloģija”
Studiju kursu apraksti
B daļas kursi
Kursa nosaukums
Kursa kods
Kredītpunkti
ECTS kredītpunkti
Kopējais auditoriju stundu skaits
Zinātnes nozare

Zinātniskais seminārs evolucionārā bioloģijā
Biol1020
5
7.50
80
Bioloģija

Kursa autori
Dr. Bioloğijas doktors, prof. Artūrs Škute
Dr. Bioloğijas doktors, asoc.prof. Nataļja Škute
Dr. Bioloğijas doktors, doc. Zinaīda Sondore
Dr. Bioloğijas doktors, pētn. Mihails Pupiņš
Kursa anotācija
Kurss ir paredzēts akadēmiskā maģistra studiju programmas “Bioloģija”1. un 2. studiju gada
studentiem.
Kursu plāns
40st. semināri, 40st. citas darba formas
Harmonizācijas un integrētās daudzveidības principi. Evolūcijas un līdzsvara procesi. Zinātņu
ekoloģizācijas tendences. Ilgtspējīga attīstība un sociālās ekoloģijas pamati. Ekoloģiskā ētika,
humānisms, ideoloģija, kultūra un filozofija. Sintētiskā evolūcijas teorija. Gēnu plūsma, gēnu dreifs,
gēnu krava kā mikroevolucijas faktori. Izlases kvantitatīvie rādītāji. Populācija kā izlases
pamatvienība. Sugu veidošanās kā genotipa izlases process. Makroevolūcija un tās ģenētiskie
mehānismi.
Epiģenētiskais mehānisms. Ūdens ekosistēmu struktūra. Ūdens ekosistēmu bioloģiskā daudzveidība
un tās novērtēšanas kritēriji. Ūdens fizikāli – ķīmiskās īpašības, un to ietekme uz hidrobiontu
izplatību un skaita dinamiku. Enerģētiskie procesi ūdens ekosistēmās, primārā un sekundārā
produkcija. Hidrobiontu sistemātiskās grupas un to savstarpējo attiecību raksturojums. Saprobitāte un
tās analīze, upju tipoloģiskā klasifikācija. Ezeru fizikālā un ķīmiskā stratifikācija. Ezeru tipoloģiskā
klasifikācija. Ezeru zivsaimnieciskā klasifikācija un tās pielietošana. Mitraiņu fizioģeogrāfiskais un
bioloģiskais raksturojums. Ūdeņu trofiskā klasifikācija un bioindikācija. Eitrofikācijas pazīmes un
kritēriji. Ūdeņu piesārņojums un biodegradācija. Lietišķā limnoloģija, ūdens resursu
apsaimniekošana.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Sekmīga piedalīšanās semināros, uzrakstīti divi referāti
Literatūra (01-mācību literatūra)

1. Douglas J. Futuyma. 2009. Evolution, Second Edition. Sinauer Associates Inc.; p. 545
2. Dodds K.W. 2002. Freshwater Ecology: Concepts and Environmental Applications. – Academic
Press.– 569 p.
3. Horne A.J., Goldman C.R. 1994. Limnology. – International editions, McGraw-Hill Inc., – 890 p.
4. Kalff J. 2002. Limnology: Inland water ecosystems. - Prentice-Hall.– 592 p.
5. Moss B. Ecology of fresh waters, 1980, Blackwell scientific publications, 365 p.
Literatūra (02-papildliteratūra)
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1. Pianka E.R, 2000. Evolutionary ecology. –6th ed. Addison Wesley Educational Publishers., 431.
2. Wilson E.O., 1995. Sociobiology. Harvard Univ. Press, Cambirge
3. Современные проблемы теории эволюции. М., Наука, 1993
Literatūra (03-ieteicamā periodika)
- Acta Biologica Universitatis Daugavpiliensis
- Acta Zoologica Lituanica
- Oikos: A Journal of Ecology
- Hydrobiology
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Kursa nosaukums
Kursa kods
Kredītpunkti
ECTS kredītpunkti
Kopējais auditoriju stundu skaits
Zinātnes nozare

Zinātniskais seminārs asinsrites fizioloģijā
Biol6012
5
7.50
80
Bioloģija

Kursa autori
Dr. Biol., doc. Līga Antoņeviča
Dr. Biol., doc. Irēna Kaminska
Dr. Med., doc. Antoņina Žilinska
Kursa anotācija
Kurss ir paredzēts akadēmiskā maģistra studiju programmas “Bioloģija”1.studiju gada studentiem.
Kursu plāns
40st. semināri, 40st. citas darba formas
SAS evolūcija. Sirds muskuļšūnu un gludo muskuļšūnu fizioloģija. SAS attīstība embrija un augļa
periodā, placentārā asinsrite. SAS postnatālā attīstība. Asinsrites īpatnības dažādos orgānos. Asins
pārdale organismā pie dažādiem funkcionālajiem stāvokļiem. SAS izmeklēšanas metodes. SAS
neirohumorālā regulācija. SAS rādītāju izmaiņas pie dažādām fiziskām slodzēm.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Ieskaitīti referāti, sekmīga piedalīšanās semināros.
Literatūra (01-mācību literatūra)

1. Snell R. S. Clinical anatomy by systems. ,2006.
2. Valtneris A. Asinsrites fizioloģija. R., Zvaigzne, 1990.
3. Vander S. Human physiology: the mechanisms of body function., 2004.
4. Мортон Д., Хеллер П. Физиология седечно-сосудистой системы., 2000.
Literatūra (02-papildliteratūra)

McArdle W. D. Exercise physiology: energy, nutrition, and human performance., 2006.
Literatūra (03-ieteicamā periodika)

http://www.sciencedirect.com
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Kursa nosaukums
Kursa kods
Kredītpunkti
ECTS kredītpunkti
Kopējais auditoriju stundu skaits
Zinātnes nozare
Semināru un praktisko darbu stundu
skaits

Zinātniskais seminārs sistemātiskā biologijā
Biol6004
6
9
16
Bioloģija
16

Kursa autori
Dr.biol., prof. Arvīds Barševskis
Kursa anotācija
Kurss ir paredzēts akadēmiskā maģistra studiju programmas “Bioloģija”1. un 2. studiju gada
studentiem.
Kursu plāns
80st. semināri
Kukaiņu morfoloģijas mūsdienu pētījumi. Kukaiņu morfoloģiskās īpatnības, to izmantošana
sistemātikā. Kukaiņu morfometrijas pamati un morfometrisko rādītāju loma sistemātikā. Kukaiņu
filoģenētiskais koks (Arizonas Universitātes projekts). Kukaiņu sistemātikas mūsdienu paradigmas.
Sistemātiskās datu bāzes par kukaiņiem (Nomina Nearctica, Biosis u.c.). Kukaiņu izplatības
vispārīgās likumsakarības. Kukaiņu bioloģijas aktuālas problēmas. Skrejvaboles kā modelis kukaiņu
sezonālās un diennakts aktivitātes pētījumiem. Kukaiņi sauszemes ekosistēmās. Kukaiņu faunas un
bioģeogrāfiskās īpatnības Latvijā, Baltijā, Eiropā. Kukaiņi sauszemes un ūdens ekosistēmās –
pētījumu metodoloģija. Kukaiņu ekoloģisko pētījumu datu kvalitatīvā un kvantitatīvā apstrāde.
Kukaiņi meža ekosistēmās. Kukaiņi postpirogēnās sukcesijās. Saproksilofīto un kambiofīlo vaboļu
sugu monitorings kā modelis ekosistēmas stāvokļa noskaidrošanai, tā nozīme bioloģiskās
daudzveidības pētījumos. Tauriņu monitorings kā modelis kukaiņu migrāciju pētījumiem. Kukaiņi meža dabisko biotopu indikatori. Eiropā un Latvijā apdraudētās un īpaši aizsargājamās kukaiņu
sugas. Aizsargājamie biotopi un kukaiņu aizsardzība.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Ieskaitīti kontroldarbi, kolokviji, referāti, sekmīga piedalīšanās semināros.
Mācību pamatliteratūra
1. Annalen 2002. Naturhistorisches Museum Wien. Pp. 719
2. Carl H. Lindroth 1992. Ground Beetles (Carabidae) of Fennoscandia. Amerind Publishing Co. Pvt.
Ltd. Pp. 814.
3. Contributions to Entomology 2001 . Volume 51 (Nr. 2). Deutsches Entomologisches Institut im
Zentrum für Agrarlandschafts – und Landnutzungsforschung. Pp. 531.
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8.pielikums
MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMA ”BIOLOĢIJA”
Aizstāvēto maģistra darbu saraksts
2003./2004. studiju gads

1.

Studenta vārds,
uzvārds
Biruta Barkovska

2.

Laima Šnikere

3.

Sarmīte Giluča

4.

Valda Namiņa

5.

Marina Savicka

6.

Sergejs Kokins

7.

Jadviga Bobkova

8.

Nadežda Kokareva

9.

Jeļena Čehoviča

10.

Iveta Midere

11.

Maija Ostrovska

12.

Ruta Priževoite

13.

Edīte Krukovska

14.

Kristīne Ugeļska

15.

Diāna Upīte

N.p.k.

Darba nosaukums

Darba vadītājs

Projektu darba metodes bioloģijas
mācīšanā vidusskolā
Vidusskolas bioloģijas kursa
tematisko ieskaišu veidošanas
īpatnības
Radiācijas starojuma ietekme uz
cilvēka organismu, atkarībā no
gadalaika
Daugavpils rajona mazo HES ietekme
uz upju zoobentosu
Ieprogrammētā
šūnu
bojāeja
ciklosporīna A ietekmē
Daugavpils pilsētas ezeru monitoringa
efektivitātes novērtējums

Dr. paed., prof.
Jānis Pokulis
Dr. biol., doc.
Valentīna Kokina

Purva varžu Rana arvalis riesta
saucienu izraisītais plēsonības risks
Botānisko ekskursiju didaktiskās
īpatnības
Pubertitātes vecuma skolēnu fiziskā
attīstība, to ietekmējošie faktori
Vidusskolas skolēnu fizisko rādītāju
attīstības īpatnības
Kļavu ģints Acer L. sugu izplatība
Daugavpils rajonā
Īstās miltrasas sēņu dzimtas izplatība
un sistemātiskā daudzveidība
Rēzeknes rajonā
Skrejvaboļu sugu kompleksi kviešu
agrocenozēs
Kartupeļu agrocenožu skrejvaboļu
sezonālā dinamika
Estradiola līmeņa un ultraskaņas
novērošanas precizitātes salīdzināšana
oocītu nobriešanas noteikšanā

Dr. phys., prof.
Valfrīds Paškevičs
Dr. biol., prof.
Artūrs Škute
Dr. biol., asoc. prof.
Natālija Škute
Dr. biol., prof.
Artūrs Škute
Dr. biol., doc.
Indriķis Krams
Dr. biol., doc.
Valentīna Kokina
Dr. biol., doc.
Līga Antoņeviča
Dr. biol., doc.
Jānis Jauja
Dr. biol., doc.
Inese Kokina
Dr. biol., doc.
Inese Kokina
Dr. biol., prof.
Arvīds Barševskis
Dr. biol., prof.
Arvīds Barševskis
Dr. biol., doc.
Jānis Jauja
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8.pielikums
MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMA ”BIOLOĢIJA”
Aizstāvēto maģistra darbu saraksts
2004./2005. studiju gads

2.

Studenta vārds,
uzvārds
Maksims
Balalaikins
Jānis Balodis

3.

Agita Bērziņa

4.

Andris Bukejs

5.

Marija
Jermaļonoka

6.

Jolanta Ļubka

7.

Vita Miķelsone

8.

Jānis Priedītis

9.

Dace Ūdre

10.

Ilona Vjatere

11.

Edgars Jefimovs

12.

Ilga Mališeva

13.

Iveta Narnicka

14.

Ērika Purple

15.

Benita Štrausa

N.p.k.
1.

Darba nosaukums

Darba vadītājs

Ūdensvaboļu
fauna
un
izplatība
Austrumlatvijā
Upes vēža dzimtas Astacidae sugu
izplatība un populāciju stāvoklis Latvijas
ūdenstilpēs
Vecpiebalgas pagasta ezeru airvaboļu
(Dytiscidae) fauna
Skrejvaboļu (Coleoptera, Carabidae)
fauna Daugavpils rajona Naujenes
pagasta Stropos
Jauna selekcijas materiāla iegūšana
izmantojot sarkanā āboliņa (Trifolium
sativum Schreb.) somaklonālo mainību
Vidējā skolas vecuma skolēnu fiziskā
attīstība un organisma reakcija uz fizisko
slodzi
Tematiskās ieskaites kā viens no skolēnu
zināšanu pārbaudes veidiem bioloģijā
pamatskolā
Dvietes upes hidroloģiskā režīma ietekme
uz makrozoobentosu
Interaktīvās
mācību
metodes,
to
pielietojums pamatskolas bioloģijas
skolotāja darbā
Meža bambala Geotrupes stercorosus
ekoloģiskās īpatnības Latvijā
Ģints
Notiophilus
skrejvaboļu
(Coleoptera,
Carabidae)
Nearktikas
fauna.
Epizootiskā situācija Daugavpils rajonā
un tās attīstības tendences
Projekta darba metodes izmantošana
mācot tēmu “HIV/AIDS” vidusskolā
Liellopu vielmaiņas slimību izraisošie
faktori – Ca un P maiņa liellopu
organismā
Akmeņupes makrozoobentosa attīstības
dinamika un to ietekmējošo faktoru
raksturojums

Dr. biol., prof.
Arvīds Barševskis
Dr. biol., prof.
Arvīds Barševskis
Dr biol., prof.
Arvīds Barševskis
Dr. biol., prof.
Arvīds Barševskis
Dr. biol., docente
Inese Kokina
Dr. biol., doc.
Jānis Jauja
Dr. biol., doc.
Valentīna Kokina
Dr. biol., prof.
Artūrs Škute
Dr. biol., doc.
Valentīna Kokina
Dr. biol., prof.
Arvīds Barševskis
Dr. biol., prof.
Arvīds Barševskis
Dr. biol., doc.
Valentīna Kokina
Dr.biol., doc.
Līga Antoņeviča
Dr. biol., doc.
Irēna Kaminska
Dr. biol., prof.
Artūrs Škute
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MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMA ”BIOLOĢIJA”
Aizstāvēto maģistra darbu saraksts
2005./2006. studiju gads
N.p.k.

Studenta vārds, uzvārds

Darba nosaukums

Darba vadītājs

1.

Aija Brakovska

Dr.biol.,
doc.Z.Sondore

2.

Irēna Ivanovska

3.

Rita Juhneviča

4.

Ināra Grāve

5.

Nataļja Krjukova

6.
7.

Lidija
Kudrjavceva
Monika Skutele

8.

Igors Vucāns

9.

Uldis Valainis

Cigarešu dūmu un degošas
plastmasas dūmu teratogēnās
aktivitātes noskaidrošana
Drosophila melanogaster
ontoăenēzes dažādās stadijās
Aglonas intematvldusskolas
skolēnu informētība par
apkārtnē
augošajiem augiem un
dzīvniekiem un zināšanu
noturīgums atkarībā no
pielietotām
mācību metodēm
Dabas parka ,,Razna" lielo
ezeru makrofīti
Krāslavas un pamatskolas
pusaudžu hemodinamikas un
fiziskās attīstības līmeņa
radītāju novērtējums
Zoobentosa ekoloģisko grupu
raksturojums Daugavas
palieņu ezeros
Ežezera zooplanktona grupu
ekoloģiskais raksturojums
Daugavpils pilsētas sinantropo
vaboļu fauna
Rāznas dabas parka
ihtiofaunas ekoloģiskais
raksturojums un attīstības
īpatnības
Ģints omophron latr.
(coleoptera: carabidae)
palearktikas faunas revīzija

Dr.biol.,
doc.V.Kokina

Dr.biol.,
prof.A.Škute
Dr.biol.,
doc.J. Jauja
Dr.biol.,
prof.A.Škute
Dr.biol.,
prof. A.Škute
Dr.biol.,
prof.A.Barševskis
Dr.biol.,
prof.A.Škute
Dr.biol.,
prof.A.Barševskis
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MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMA ”BIOLOĢIJA”
Aizstāvēto maģistra darbu saraksts
2006./2007. studiju gads
N.p.k.

Studenta vārds,
uzvārds

1.

Natālija Zatinaičenko

2.

Irēna Pliska

3.

Inta Putāne

4.

Inga Stafecka

5.

Elvīra Kadakovska

6.

Jekaterina Guļko

7.

Ināra Grāve

8.

Valērijs Aškeļaņecs

9.

Ļubova Komlajeva

Darba nosaukums

Darba vadītājs

Antioksidantu ietekme uz
oksidatīvajiem procesiem
kviešu dīgstu (Triticum
aestivum L.) dažu orgānu šūnās
to attīstības laikā.
Sistemātiku sporta nodarbību
ietekme uz fiziskām un
hemodinamiskiem rādītājiem
11 – 15 gadīgiem skolēniem
(longitudinālie pētījumi).
Jašas upes ekoloģijas
raksturojums
Virulence kā saimniekaugapatogēna mijiedarbības
rezultāts sistēmā mieži
(Hordeum vulgare L.) – miežu
miltrasas izraisītājs (Bumeria
graminis f.sp. hordei).
Daugavas zooplanktons posmā
no Krāslavas līdz Daugavpilij.
Antioksidantu ietekme uz
dažām morfoloģiskajām,
citoloģiskajām un
bioķīmiskajām izmaiņām
kviešu dīgstu (Triticum
aestivum L.) koleptiles un
pirmās lapas novecošanas laikā
Krāslavas pamatskolas
pusaudžu hemodinamikas un
fiziskās attīstības līmeņa
rādītāju novērtējums
Austrumlatgales skudru
(FORMICIDAE) fauna.
Antimicīna A ietekme uz
bioķīmiskajām izmaiņām,
attīstības stadijā esošo un
novecojošo kviešu dīgstu
orgānos

Dr.biol., asoc. prof.
N. Škute

Dr.biol., doc.
A.Žilinska,
Dr.biol., doc.J.Jauja
Dr.biol., prof. A.
Škute
Dr.biol.,
doc.I. Kokina

Dr.biol., .R.Škute
Dr.biol., asoc. prof.
N. Škute

Dr.biol.,
prof.A.Barševskis
Dr.biol.,
prof.A.Barševskis
Dr.biol., asoc. prof.
N. Škute
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MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMA ”BIOLOĢIJA”
Aizstāvēto maģistra darbu saraksts
2007./2008.studiju gads
N.p.k.

Studenta vārds,
uzvārds

1.

Enikova Vija

2.

Riņģe Nataļja

3.

Stivriņa Natālija

4.

Valtere Tatjana

5.

Vērdiņa Inese

Darba nosaukums
Ludzas pilsētas novadīto
notekūdeņu ietekme uz Lielā
Ludzas ezera ekoloģisko
kvalitāti.
Sirds un asinsrites saslimstības
riska faktoru novērtēšanas
prevencija un sabiedrības
izglītošana.
5-azacitidīna ietekme uz
pigmentu veidošanu un DNS
fragmentāciju dalošās un
nedalošās kviešu (Triticum
aestivum L.) dīgstu šūnās.
Daugavpils un Krāslavas rajona
ezeru mikrobioloģiskais
raksturojums.
Patogēnās sēnes, kas izraisa
cilvēku saslimšanu Daugavpilī.

Darba vadītājs
Dr.biol., prof. A.
Škute
Dr.med., doc.
A.Žilinska
Dr.biol., asoc. prof.
N. Škute

Dr.biol., prof. A.
Škute
Dr.biol., asoc. prof.
I. Kokina
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MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMA ”BIOLOĢIJA”
Aizstāvēto maģistra darbu saraksts
2008./2009. studiju gads
N.p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10
11.
12.
13.

Studenta vārds,
uzvārds
Jekaterina
Akentjeva

Darba nosaukums

„Emrioģenēzes un organoģenēzes
īpatnības sarkanā āboliņa (Trifolium
pratense L.) genotipiem in vitro”
Kristīna Aksjuta
„Skarabeju (Coleoptera: Scrabaeidae)
dzimtas fauna un izplatība Latvijā”
Jevģenijs Burovs
„Platās airvaboles (Dytiscus latissimus L.)
sastopamība daţādos piekrastes biotopos”
Aleksandra
„Repša (Coregonus albula (L.)) populāciju
Dimitrijeva
ģenētiskā diferenciācija vidēji dziļos
Latvijas ezeros”
Marina Janovska
„Ziemeļeiropas līķvaboļu (Coleoptera:
Silphidae) dzimtas fauna un
bioģeogrāfiskās īpatnības”
Gunta Jurševska
„Latvijā introducētie un apstādījumiem
piemērotākie liepu (Tilia L.) ģints taksoni”
Natalja Kavriga
„Reto alohtono vaskulāro augu
inventarizācija Daugavpils pilsētas
teritorijā”
Olga Kaznačejeva „Parastā plauţa (Abramis brama (L)) kā
Saukas ezera ihtiofaunas pārstāvja
hematoloģiskie rādītāji un morfoloģiskā
asins analīze”
Inese Kivleniece
„Miltu melnuļu Tenebrio molitor tēviņu
dzimumvairošanās stratēģijas: terminālās
investīcijas un imūnkompetence”
Agrita Ozoliņa
„Materiāli par reto un aizsargājamo augu
sugu atradnēm dabas parka "Daugavas
loki" teritorijā”
Ainārs Pankjans
„Ģints Amara, Bonelli (Coleotera:
Carbidae) Latvijas fauna un izplatība”
Kristina
„Repša (Coregonus albula, L.) populāciju
Sidarenko
izofermentu polimorfisms daţos dziļos
ezeros Latvijā”
Ilga Smane
„Mikrobioloģisko rādītāju monitorings
Rēzeknes reģiona peldvietās”

14.

Gaļina Sokolova

15.

Kristīne Ušacka

16.

Jeļena Valevko

„Dzeramā ūdens mikrobioloģiskās
kvalitātes monitoringa rezultāti Jēkabpilī
2007.-2009.gg.”
„Koksngrauţu dzimtas (Coleotera:
Cerambycide) fauna un izplatība Latvijā”
„Daugavpils skolēnu mutes dobuma
stāvokļa novērtējums un ieteikumi tā
uzlabošanai”

Darba vadītājs
Asoc.prof. Inese
Kokina
Prof. Arvīds
Barševskis
Mg.biol. Raimonds
Cibuļskis
Prof. Artūrs Škute
Prof. Arvīds
Barševskis
Doc. Pēteris Evarts
- Bunders
Doc. Pēteris Evarts
- Bunders
Asoc.prof. Nataļja
Škute
Dr.biol. Indriķis
Krams
Doc. Pēteris Evarts
- Bunders
Prof. Arvīds
Barševskis
Prof. Artūrs Škute
Asoc.prof. Inese
Kokina
Asoc.prof. Inese
Kokina
Prof. Arvīds
Barševskis
Doc. A. Žiļinska
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MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMA ”BIOLOĢIJA”
Aizstāvēto maģistra darbu saraksts
2009./2010. studiju gads
N.p.k.
1.
2.
3.
4.

Studenta vārds,
uzvārds
Elvīra Kalane

Darba nosaukums

Miežu dubultoto haploīdu iegūšana,
kultivēšana in vitro un pielietošanas
iespējas biotehnoloģijās
Jekaterīna Rubene Pārskats par mīkstspārņu (Coleoptera,
Cantharidae) Latvijas faunu
Olga Kuzmina
Embrioģenēzes un morfoģenēzes
novērošana in vitro sistēmās
Oksana
Tuberkulozes multirezistento
Kuzņecova
mikobaktēriju mūsdienīga mikrobioloģiska

Darba vadītājs
asoc. prof. Inese
Kokina
Pētn. Raimonds
Cibuļskis
asoc. prof. Inese
Kokina
asoc. prof. Inese
Kokina

izmeklēšana
5.

Oksana
Parfjonova

Šūnu ploiditātes izmaiņu novērošana un
noteikšana linu (Linum) in vitro sistēmās

asoc. prof. Inese
Kokina

6.

Elvīra Aleksejeva

Mycobacterium tuberculosis un tās
izraisītā tuberkuloze Daugavpils pilsētas
un Daugavpils rajona iedzīvotājiem

asoc. prof. Inese
Kokina

7.

Anna Lukaševiča

Antimicīna A kā alternatīvās elpošanas
induktora ietekme uz dažiem novecošanās
bioķīmiskiem procesiem augu orgānos

asoc. prof. Nataļja
Škute

8.

Vladimirs
Čebotars

5-azacitidīna ietekme uz kviešu dīgstu
šūnu kodolu DNS metilēšanu dažādā
vecumā un dažādos abiotiskos apstākļos

asoc. prof. Nataļja
Škute

9.

Julianna Orlova

Hlorofila fluorescences izmaiņas kviešu
dīgstos 5 – azacitidīna ietekmē dažādos
abiotiskos apstākļos

asoc. prof. Nataļja
Škute

10.

Svetlana
Maļinočka

Eritrocīta struktūras izmaiņas sakarā ar
dzelzs un B12 vitamīna deficīta anēmijām

docente Zinaīda
Sondore

8.Pielikums 7.lpp.

9.pielikums
DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES STUDENTU APTAUJAS ANKETA
FAKULTĀTE: DMF
PROGRAMMAS DIREKTORS: A. ŠKAUTE
STUDIJU PROGRAMMA: AMSP „BIOLOĢIJA” (45420)
Kurss: 1
1. Vispirms, novērtējiet, lūdzu, pēdējo gadu laikā apgūtos studiju kursus (sk.A.tabulu).
Novērtējiet pasniegšanas līmeni,
1.1
Novērtējiet
studiju
kursa 1.2
kur:
svarīguma pakāpi piecu baļļu
sistēmā, kur:
5 - ļoti augsts
5 - ļoti svarīgs
4 - augsts
4 - svarīgs
3 - vidējs
3 - vidēji svarīgs
2 - zems
2 - nesvarīgs
1 – ļoti zems
1 - nav vajadzīgs
1.3

Lūdzu, atzīmējiet, ko, pēc Jūsu domām, vajadzētu izdarīt: stundu skaits attiecīgajā studiju kursā
jāpalielina (+), jāsamazina (-), jāatstāj bez izmaiņām (=).

A.tabula
Studiju kursa nosaukums

Studiju kursa
svarīgums
3.90

Pasniegšanas
līmenis
3.50

Evolucionārā ekoloģija

3.70

4.00

Sistemātiskā bioloģija

3.60

3.80

Lauka pētījumu metodoloģija

3.50

4.10

Eksperimentālo pētījumu
metodoloģija

3.00

3.10

Šūnu fizioloģija

3.70

3.60

Daudzfaktoru biometrija

4.90

4.70

Bioloģijas aktuālās problēmas

Izmaiņas kursa
apjomā
„-” 30%
„=” 70%
„+” 10%
„-” 30%
„=” 60%
„-” 30%
„=” 70 %
„+” 25%
„-” 55%
„=” 20%
„+” 10%
„-” 60%
„=” 10%
„+” 15%
„-” 25%
„=” 60 %
„+” 25%
„=” 75%

9.pielikums 1. lpp.

9.pielikums
DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES STUDENTU APTAUJAS ANKETA
FAKULTĀTE: DMF
PROGRAMMAS DIREKTORS: A. ŠKAUTE
STUDIJU PROGRAMMA: AMSP „BIOLOĢIJA” (45420)
Kurss: 2
1. Vispirms, novērtējiet, lūdzu, pēdējo gadu laikā apgūtos studiju kursus (sk.A.tabulu).
Novērtējiet pasniegšanas līmeni,
1.1
Novērtējiet
studiju
kursa 1.2
kur:
svarīguma pakāpi piecu baļļu
sistēmā, kur:
5 - ļoti augsts
5 - ļoti svarīgs
4 - augsts
4 - svarīgs
3 - vidējs
3 - vidēji svarīgs
2 - zems
2 - nesvarīgs
1 – ļoti zems
1 - nav vajadzīgs
1.3

Lūdzu, atzīmējiet, ko, pēc Jūsu domām, vajadzētu izdarīt: stundu skaits attiecīgajā studiju kursā
jāpalielina (+), jāsamazina (-), jāatstāj bez izmaiņām (=).

A.tabula
Studiju kursa nosaukums

Studiju kursa
svarīgums
4.20

Pasniegšanas
līmenis
4.50

Evolucionārā ekoloģija

3.90

3.90

Sistemātiskā bioloģija

4.50

4.40

Lauka pētījumu metodoloģija

4.10

4.10

Eksperimentālo pētījumu
metodoloģija

3.90

3.90

Šūnu fizioloģija

3.70

3.70

Bioloģijas didaktikas aktuālās
problēmas

2.90

3.90

Bioloģijas aktuālās problēmas

Izmaiņas kursa
apjomā
„+” 20%
„-” 20%
„=” 60%
„+” 20%
„-” 20%
„=” 60%
„+” 20%
„-” 10%
„=” 70 %
„+” 40%
„-” 40%
„=” 20%
„+” 20%
„-” 40%
„=” 40%
„+” 10%
„-” 40%
„=” 50 %
„-” 50%
„=” 50%

9.pielikums 2. lpp.

9.pielikums

2.

Vai Jūs apmierina izvēlētā studiju 1.
programma kopumā?
2.
3.
4.
5.

Pilnīgi apmierina – 55 %
Pamatā apmierina – 45%
Daļēji apmierina - 5%
Neapmierina – 0 %
Pilnīgi neapmierina un es vēlos aiziet no
universitātes- 0 %

3.

Kā Jūs vērtējat studiju procesa 1.
nodrošinājumu ar mācību literatūru
2.
un metodiskajiem materiāliem?

Pietiekams – 63%
Nepietiekams - 37%

Vai Jūs studiju procesā izmantojat 1.
datortehniku?
2.

Jā, bieži – 95 %
Jā, bet reti. Kāpēc?- 5%

4.

3.
5.

Vai Jūs studiju procesā izmantojat 1.
Internet?
2.
3.

Nē. Kāpēc?- 0 %
Jā, bieži – 75%
Jā, bet reti. Kāpēc?- 25%
Nē. Kāpēc?- 0%

6.

Vai izvēles kursu piedāvājums ir 1.
pietiekams?
2.

Jā – 71%
Nē - 29%

7.

Vai
studiju
programmas 1.
nodrošinājums ar vieslektoriem ir 2.
pietiekams?

Jā – 25%
Nē – 75%

8.

Kā Jūs vērtējat
mācībspēkiem?

Apmierinoša – 91%
Neapmierinoša – 9 %

9.

Kā Jūs vērtējat studiju programmas 1.
realizēšanu kopumā?
2.
3.

sadarbību

ar 1.
2.

Apmierinoši –89%
Neapmierinoši – 4%
Cita atbilde – 7 %

9.pielikums 3. lpp.

10.pielikums
Daugavpils Universitāte
DMF Ekoloģijas institūts
Vienības iela 13 - 209
Daugavpils, LV 5400
Latvija
ecology@ecology.lv

DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE
DABASZINĀTŅU UN MATEMĀTIKAS FAKULTĀTE
MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMA “BIOLOĢIJA”
DARBA DEVĒJA ANKETA
1. Sniedziet, lūdzu, nedaudz informācijas par Jūsu organizāciju:
Nosaukums ___________________________________________

Galvenā biroja atrašanās vieta _____________________________
Darbības joma ___________________________________
2. Vai jūsu organizācijā ir darbinieki ar maģistra grādu bioloģijas jomā?
Jā
Nē

Skaits ____________________

3. Vai Jūs, pieņemot jaunus darbiniekus savā organizācijā, dodiet priekšroku cilvēkiem ar maģistra
grādu bioloģijas jomā?
Jā
Nē
4. Vai Jūs esat ieinteresēti savu darbinieku kvalifikācijas celšanā, veicot apmācību maģistratūrā
bioloģijas jomā ?
Jā
Nē
5. Vai Jūs veicinātu savu darbinieku apmācību maģistratūrā bioloģijas jomā ?
Sponsorētu finansiāli
Jā
Nē
Sniedzot iespēju apmeklēt nodarbības
Jā
Nē

10.pielikums
6. Novērtējiet studiju kursus zemāk redzamajā sarakstā pēc to svarīguma pakāpes darbam Jūsu
organizācijā (pēc piecu baļļu sistēmas)

Studiju kursa nosaukums

Kursa svarīgums

Bioloģijas aktuālās problēmas
Evolucionārā ekoloģija
Šūnu fizioloģija
Sistematiskā bioloģija
Daudzfaktoru biometrija
Bioloģijas didaktikas aktuālās problēmas
Lauka pētījumu metodoloģija
Eksperimentālo pētījumu metodoloģija
Hidroekoloģija
Asinsrites fizioloģija
Šūnu bioloģija
7. Kuru studiju kursu ieviešanu maģistratūras programmā, no zemāk uzskaitītajiem, Jūs uzskatītu
par nepieciešamu. Novērtējiet to svarīgumu piecu baļļu sistēmā.
Studiju kursa nosaukums

Kursa svarīgums

Biotehnoloģijas
Ekogenotoksikoloģija
Entomoloģija
Molekulāra bioloģija
Ekoloģija
GIS
Citi……..

8. Ja Jūs esat ieinteresēti turpmākā sadarbība ar Daugavpils Universitātes Bioloģijas katedru, lūdzu,
norādiet kontaktkoordinātes.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________

11.pielikums

12.Pielikums

DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE
DABASZINĀTŅU UN MATEMĀTIKAS FAKULTĀTE

Akadēmiskā
maģistra studiju programma

BIOLOĢIJA
Pašnovērtējuma ziņojums par
2004./2005. studiju gadu
Programmas kods: 45420
Programmas direktors: Dr. biol.,
profesors Artūrs ŠKUTE

Daugavpils
2005.g.

12.pielikums 1.lpp.

Akadēmiskās maģistra studiju programmas
“Bioloģija” pašnovērtējuma ziņojums 2004./2005.m.g.
SATURS
1. Studiju programmas mērķi un uzdevumi ........................................................................................ 2
2. Studiju programmas struktūra......................................................................................................... 2
2.1. Studiju programmas kvantitatīvās izmaiņas attiecīgajās programmas sadaļās ................................ 2
2.2. Studiju kursu satura izmaiņas. Izmaiņu analīze, izmaiņu nepieciešamība ...................................... 3
3. Studiju programmas realizācija ....................................................................................................... 3
3.1. Izmantotās studiju formas............................................................................................................. 3
3.2. Kontaktnodarbību un studējošo patstāvīgā darba attiecība............................................................. 4
3.3. Studiju plāns ................................................................................................................................ 4
4. Ar studiju programmu saistītā pētnieciskā darbība ........................................................................ 4
4.1. Akadēmiskā personāla pētnieciskais darbs. Pētnieciskā un studiju darba mijiedarbība................... 4
4.2. Studējošo iesaistīšana pētnieciskajā darbā. Maģistra darbu tēmu atbilstība studiju programmas
saturam............................................................................................................................................... 4
5. Vērtēšanas sistēma ............................................................................................................................ 5
5.1. Izmantotās studiju vērtēšanas un izvērtēšanas metodes, to apraksts, izvēles pamatojums un analīze
........................................................................................................................................................... 5
5.2. Novērtēšanas biežums. Izvēles pamatojums.................................................................................. 5
6. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidē................................................................................. 6
6.1. Studējošo aptauju rezultāti un analīze ........................................................................................... 6
6.2. Absolventu un darba devēju aptaujas. Programmas beidzēju nodarbinātība................................... 6
7. Studiju programmas akadēmiskais, vispārējais personāls .............................................................. 6
7.1. Akadēmiskā, vispārējā personāla skaits, tā izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu ................. 6
7.2. Akadēmiskā personāla kvalifikācijas atbilstība Augstskolu likuma prasībām ................................ 6
7.3. Pamatdarbā strādājošā akadēmiskā personāla īpatsvars studiju programmā ................................... 6
7.4. Konkrētas ar personālu saistītas problēmas, kas ietekmē programmas kvalitāti.............................. 6
8. Finansēšanas avoti, programmas materiālais nodrošinājums ......................................................... 7
8.1. Studiju programmas finansēšana................................................................................................... 7
8.2. Programmas materiālais nodrošinājums ........................................................................................ 7
8.3. Programmas nodrošinājums ar nepieciešamo literatūru un informāciju. Izmaiņas salīdzinājumā ar
iepriekšējo gadu .................................................................................................................................. 7
9. Ārējie sakari ...................................................................................................................................... 8
9.1. Saikne ar darba devējiem studiju programmas mērķu un uzdevumu izpildes kontekstā ................. 8
9.2. Sadarbība ar līdzīgām studiju programmām savā valstī un ārvalstīs............................................... 8
9.3. Ārvalstu docētāju skaits, kas strādā studiju programmā................................................................. 8
9.4. Studējošo skaits, kas studējuši ārvalstīs ........................................................................................ 8
9.5. Ārvalstu studējošo skaits programmā............................................................................................ 9
10. Studiju programmas attīstības plāns .............................................................................................. 9
1. Pielikums – Studiju kursu apraksti
2. Pielikums – Studiju plāns
3. Pielikums – Materiālais nodrošinājums
4. Pielikums – Studiju programmas attīstības plāns

1. Studiju programmas mērķi un uzdevumi
Atbilstoši absolventu un darba devēju vēlmēm Daugavpils Universitātes Bioloģijas katedra
piedāvā bakalaura studiju programmu apgūšanu ar iespēju turpināt studijas arī
maģistrantūrā. Šis uzdevums DU Bioloģijas katedrā tiek uzskatīts par prioritāti. Tālākai
speciālistu profesionālajai izaugsmei ir nepieciešams sagatavot akadēmiski izglītotu,
pasaulē konkurētspējīgu bioloģijas maģistru, spējīgu patstāvīgi paplašināt un padziļināt
zināšanas un veikt zinātnisku darbu kādā no bioloģijas apakšnozarēm vai strādāt kādā
tautsaimniecības nozarē.
Mērķi:

•

•

balstoties uz bakalauru studiju programmu, sagatavot augsta līmeņa speciālistus
bioloģijas jomā ar dziļām teorētiskajām zināšanām un praktiskām iemaņām, spējīgus
patstāvīgi pieņemt lēmumus un veikt radošus zinātniskus pētījumus;
nodrošināt studentiem iespējas sagatavoties akadēmiskās izglītības turpināšanai
Daugavpils Universitātē un citās Latvijas vai ārzemju universitātēs.

Uzdevumi:

•
•
•
•

padziļināt prasmes un iemaņas zinātniski pētnieciskajā darbā dabaszinātnēs;
dot padziļinātas zināšanas vispārbioloģiskajos un ar attiecīgās apakšnozares specifiku
saistītajos kursos;
attīstīt prasmes un iemaņas mūsdienu informācijas apstrādē un jaunāko informācijas
tehnoloģiju izmantošanā dabaszinātnēs;
veicināt maģistranta konkurētspēju gan vēlāk studējot doktorantūrā, gan strādājot
izglītības, pētnieciskajās, vides pārvaldes vai aizsardzības iestādēs.

2. Studiju programmas struktūra
2.1. Studiju programmas kvantitatīvās izmaiņas attiecīgajās
programmas sadaļās
2.1.1 Izmaiņu analīze un pamatojums
Studiju programmas struktūra netika mainīta 2004./2005. studiju gadā.
2.1.2 Studiju kursu sadalījuma atbilstība valsts standartiem
Akadēmiskā maģistra studiju programma “Bioloģija” atbilst Augstskolu likumam
(papildināts ar grozījumiem 2000. gada 12. decembrī; Likums Saeimā pieņemts 1995. gada
2. novembrī. http://www.aic.lv/Rp/Latv/LIK/augs_likums.htm) un akadēmiskās izglītības
standartam (Ministru kabineta noteikumi Nr.2, Rīgā 2002.gada 3.janvārī [prot. Nr. 1, 4.§]:
Noteikumi par valsts akadēmiskās izglītības standartu, izdoti saskaņā ar Izglītības likuma
14.panta 19.punktu; http://www.aiknc.lv/kopmat/akadizst.htm) (skat. 2.tabulu).

2. tabula. Studiju kursu sadalījuma atbilstība valsts standartiem
Studiju programmas
sastāvdaļas

Prasības MK noteikumos
(23. un 24. pants)

Programmas apjoms
Teorētisko atziņu izpētes
obligātie kursi
Teorētisko atziņu aprobācija
Maģistra darbs

80 KP
ne mazāk kā 30 KP

Dabaszinātņu maģistra
studiju programma
"Bioloģija"
80 KP
30 KP

ne mazāk kā 15 KP
ne mazāk kā 20 KP

25 KP
25 KP

2.2. Studiju kursu satura izmaiņas. Izmaiņu analīze, izmaiņu
nepieciešamība
Studiju kursu saturs netika mainīts 2004./2005. studiju gadā.

3. Studiju programmas realizācija
3.1. Izmantotās studiju formas
Studijas notiek Daugavpils Universitātē Dabaszinātņu un matemātikas fakultātē pilna laika
studijās par valsts budžeta un fizisku vai juridisku personu iemaksātiem studiju maksas
līdzekļiem. Ir paredzētas arī nepilna laika studijas. Studiju plānu skat. 2. pielikumā.
Studiju programma tiek realizēta lekcijās, semināros, praktiskajos darbos, laboratorijas
darbos, grupu darbā un disputos, plaši tiek izmantoti elektroniskie metodiskie materiāli un
kursi.
Lekcijas notiek akadēmiskajās grupās. Docētāji lekcijās izmanto videoprojektorus,
kodoskopus, tāfeles, datorus. Videoprojektoru (daļēji arī kodoskopu) izmantošana lekcijās
ir jāuzskata par visoptimālāko, jo lekciju materiāla elektroniskās versijas ļauj
nepieciešamības gadījumā operatīvi modificēt un uzlabot lekcijās apskatāmo materiālu. Ne
visai plašo videoprojektoru izmantošanu lekcijās (un vispār nodarbībās) nosaka to mazais
skaits.
Laboratorijas darbi notiek šūnu fizioloģijas un biotehnoloģiju kursos, kā arī zinātniskajos
semināros hidroekoloģijā, asinsrites fizioloģijā, augu šūnu bioloģijā un entomoloģijā.
Bioloģijas katedras laboratorijas ir moderni aprīkotas, un to laboranti ir augsti kvalificēti
(studiju programmas materiālo nodrošinājumu skat. 3.pielikumā).
Obligātajos un izvēles kursos tiek izmantots komandu (grupu) darbs. Grupu darbs
galvenokārt tiek izmantots praktiskajās nodarbībās, analizējot praktisko uzdevumu
veikšanu.
Patstāvīgais darbs. Mācību laboratoriju darba grafikā ir paredzēts laiks arī studentu
patstāvīgajam darbam, ko nodrošina katedras laboranti. Studējošajiem ir pieejamas arī
datorklases ar Internet pieslēgumu un nepieciešamo programmnodrošinājumu.
Lektora prakse. Prakse fakultātē paredz vai nu lekciju vadīšanu, vai semināru
organizēšanu, vai arī praktisko vai laboratorijas darbu veikšanu saistībā ar sava maģistra
darba tēmu attiecīgajā bioloģijas apakšnozarē.
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3.2. Kontaktnodarbību un studējošo patstāvīgā darba attiecība
Studiju programmā, ņemot vērā augstāko akadēmisko izglītību reglamentējošos
dokumentus, ir pieņemta šāda attiecība starp kontaktnodarbībām un studentu patstāvīgo
darbu: viens kredītpunkts atbilst 40 akadēmiskajām stundām, kuras ietver sevī 16
kontaktnodarbību stundas (lekcijas, semināri, laboratorijas darbi) un 24 studentu patstāvīgā
darba stundas.
Realizējot programmu studiju, slodze ir 20 KP semestrī, kas sastāda 40 akadēmiskās
stundas nedēļā, no kurām 12 līdz 14 stundas ir kontaktstundas, bet pārējās ir studentu
patstāvīgā darba stundas, kas paredz ne tikai patstāvīgu gatavošanos teorētisko atziņu
izpētes obligāto kursu semināriem un praktiskajām nodarbībām, bet arī maģistra darba
izstrādi, lektora praksi, piedalīšanos konferencēs un zinātnisko rakstu sagatavošanu.
Nepilna laika studijās studiju slodze vienā semestrī nepārsniedz 16 KP, bet attiecība starp
kontaktsundām un studējošo patstāvīgo darbu saglabājas iepriekšējā (studiju plānus skat. 2.
pielikumā).

3.3. Studiju plāns
Pilna un nepilna laika studiju plānus skat. 2. pielikumā. 2004./2005. studiju gadā tika
realizētas tikai pilna laika studijas.

4. Ar studiju programmu saistītā pētnieciskā darbība
4.1. Akadēmiskā personāla pētnieciskais darbs. Pētnieciskā un
studiju darba mijiedarbība
2004./2005. studiju gadā Bioloģijas katedras mācībspēki ir realizējuši 9 dažādus
pētnieciskos projektus, ko ir finansējuši: Latvijas Zinātņu padome, Latvijas Vides
Aizsardzības fonds, Latvijas Vides Aģentūra, Latvijas Dabas aizsardzības pārvalde, VAS
Latvijas Valsts meži, u.c Latvijas un ārzemju fondi un institūcijas. Projektos iesaistīti 8
studiju programmā studējošie. Docētāji ir piedalījušies vienpadsmit starptautiskās un
nacionāla mēroga konferencēs un kongresos. Izdotas vairāk nekā 10 publikācijas
starptautiskos un vietējās nozīmes rakstu krājumos un žurnālos.

4.2. Studējošo iesaistīšana pētnieciskajā darbā. Maģistra darbu
tēmu atbilstība studiju programmas saturam
Iepriekšējā nodaļā minētajos pētījumos plaši tiek iesaistīti arī studējošie. Zinātniskais darbs
tiek organizēts Bioloģijas, Ķīmijas un ģeogrāfijas katedru mācībspēku vadībā. Šis darbs
neaprobežojas tikai ar maģistra darba izstrādi. Studenti piedalās zinātniskajās ekspedīcijās,
projektos, konferencēs, semināros u.c. zinātniskajās aktivitātēs. DU ikgadējās zinātniskajās
konferencēs ar ziņojumiem uzstājas gan studējošie, gan mācībspēki. Šādu kopīgu studentu
un mācībspēku zinātnisko sekciju darba organizēšanas pieredzi studiju programmas
mācībspēki un studenti vērtē ļoti pozitīvi. Maģistra darba tēmas ir atbilstošas studiju
programmas saturam.
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5. Vērtēšanas sistēma
5.1. Izmantotās studiju vērtēšanas un izvērtēšanas metodes, to
apraksts, izvēles pamatojums un analīze
Akadēmiskās maģistra studiju programmas „Bioloģija“ studējošo zināšanu līmenis tiek
novērtēts, izmantojot gan semestra laikā realizējamās patstāvīgā studiju darba kontroles
formas - kolokvijus, kontroldarbus, testus, uzstāšanos semināros, laboratorijas darbu un
praktisko darbu izpildi, gan arī sesiju laikā ar eksāmenu (mutiskā veidā), ieskaišu
(rakstiskā veidā) un diferencēto ieskaišu palīdzību.
Studentu zināšanas saskaņā ar LR Izglītības un zinātnes ministra rīkojumu Nr. 208
(14.04.1998.) “Par studiju rezultātu vērtējumu vienotu uzskaiti” tiek vērtētas pēc 10 ballu
sistēmas. Vērtējot studentu zināšanu līmeni, tiek ņemts arī viņu patstāvīgais darbs semestra
laikā - atkarībā no kursa specifikas gala pārbaudījums (eksāmens vai ieskaite) veido 50 70% no kopējā kredīta saņemšanai nepieciešamā punktu skaita, pārējo - laboratorijas
darbu, praktisko darbu, semināru, kolokviju, testu un kontroldarbu rezultāti. Gala atzīmi
docētājs nosaka, summējot semestra laikā saņemtos vērtējumus (atzīmes) eksāmenā (vai
ieskaites darbā), laboratorijas darbos, praktiskajos darbos, semināros, kolokvijos un
kontroldarbos u.c. studiju patstāvīgā darba kontroles formās, un attiecinot iegūto rezultātu
pret maksimāli iegūstamo punktu skaitu (skat. 4. tabulu).
4. tabula. Zināšanu vērtējums ballēs
% no summārā
maksimāli
iegūstamo punktu
skaita
100 = ∑> 95
95 > ∑ > 85
85 > ∑ > 75
75 > ∑ > 65
65 > ∑ > 55

vērtējums ballēs
10 balles
9 balles
8 balles
7 balles
6 balles

% no summārā
maksimāli
iegūstamo punktu
skaita
55 > ∑ > 45
45 > ∑ > 35
35 > ∑ > 25
25 > ∑ > 20
∑ < 20

vērtējums ballēs
5 balles
4 balles
3 balles
2 balles
1 balle

zināšanu kopējais līmenis ir uzskatāms par neapmierinošu un studentam
jāpārkārto kursa pārbaudījumi

5.2. Novērtēšanas biežums. Izvēles pamatojums
Semestra laikā tiek uzdoti un vērtēti kontroldarbi, tiek fiksēta laboratorijas darbu un
individuālo pētījumu izpilde. Tas, pirmkārt, nodrošina atgriezenisko saiti starp studentu un
docētāju konkrētā studiju kursā, ļaujot mācībspēkam novērtēt jau realizētu kursa sadaļu
apguves līmeni un līdz ar to arī pasniegšanas kvalitāti. Otrkārt, tas nodrošina reāla,
nepārtraukta studiju darba norisi. Eksāmeni un ieskaites, atbilstoši mācību plānam, ir
obligātās atskaites formas un notiek eksāmenu sesijas laikā katra semestra beigās.
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6. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidē
6.1. Studējošo aptauju rezultāti un analīze
Apkopojot aptaujas rezultātā iegūtos datus (25 respondenti), varam secināt:
1. Studenti augsti novērtē maģistrantūras programmā iekļauto priekšmetu
pasniegšanas līmeni, kas, savukārt, liecina par docētāju augsto kvalifikāciju, kā arī
kopumā ir apmierināti ar studiju kursu apjomu (79 %).
2. Maģistra studiju programmas “Bioloģija” studenti nenožēlo savu izvēli mācību
programmas un mācību iestādes izvēlē, kā arī izrāda interesi ne tikai par piedāvāto
materiālu, bet arī par iespējām papildināt jau iegūtās zināšanas (91 %).
Kopumā programmas studiju kursu svarīguma pakāpe ir novērtēta ļoti augstu, kas liecina,
ka minētā studiju programma ļauj apgūt zināšanas, kuras noderēs nākotnē , kad studenti
iesaistīsies darba attiecībās.

6.2. Absolventu un darba devēju aptaujas. Programmas beidzēju
nodarbinātība
Absolventu un darba devēju aptauja šogad nenotika.

7. Studiju programmas akadēmiskais, vispārējais
personāls
7.1. Akadēmiskā, vispārējā personāla skaits, tā izmaiņas
salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu
Studiju programmā iesaistītā akadēmiskā personāla sarakstā izmaiņas nav notikušas.

7.2. Akadēmiskā personāla kvalifikācijas atbilstība Augstskolu
likuma prasībām
Akadēmiskā personāla kvalifikācija atbilst Augstskolu likuma prasībām.

7.3. Pamatdarbā strādājošā akadēmiskā personāla īpatsvars
studiju programmā
Visi studiju programmā iesaistītie mācībspēki strādā Daugavpils Universitātē pamatdarbā.
Studiju programmā paredzēto zinātnisko semināru vadīšanā attiecīgajā bioloģijas
apakšnozarē piedalās arī citās Latvijas un ārzemju augstskolās strādājošie mācībspēki. Tas
notiek saskaņā ar sadarbības līgumiem. Vieslektoru īpatsvars nepārsniedz 10 – 15% no
kopējā akadēmiskā personāla skaita un 2 – 5% no studiju programmas apjoma.

7.4. Konkrētas ar personālu saistītas problēmas, kas ietekmē
programmas kvalitāti

6

Nav valsts programmas pasniedzēju kvalifikācijas celšanai.

8. Finansēšanas avoti, programmas materiālais
nodrošinājums
8.1. Studiju programmas finansēšana
Studiju programmas finansējuma avoti ir budžets un maksas studijas. Budžeta studējošo
skaits 2004/2005. gadā sastādīja 60% no kopējā maģistrantu skaita, t.i. 15 studejošie.

8.2. Programmas materiālais nodrošinājums
Studiju programma pamatā ir nodrošināta ar mācību telpām un pētījumiem nepieciešamo
aparatūru hidroekoloģijā, augu šūnu bioloģijā, asinsrites fizioloģijā un entomoloģijā.
Studiju programmas materiālā nodrošinājumu ir planots pilnveidot realizējot LIFE Nature
projektu un Nacionālās programmas projektu “Bioloģisko resursu izpētes centra
izveidošana.

8.3. Programmas nodrošinājums ar nepieciešamo literatūru un
informāciju. Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu
DU bibliotēkas fonds ir 326863, to sastāda: grāmatas – 281367, periodiskie izdevumi –
29469 un pārējie izdevumi. DU bibliotēkas pilnveidošanā tiek izmantotas jaunās
tehnoloģijas:
• Internet pieslēgums.
• Elektroniskais katalogs ALISE (Advanced Library Information Service).
• Automatizēta lasītāju apkalpošanas sistēma; kopš 2002.gada ir uzsākts DU bibliotēkas
kopprojekts ar Latgales centrālo bibliotēku „Daugavpils reģiona publisko bibliotēku un
DU bibliotēkas integrēšana VVBIS”. Projekta ietvaros bibliotēka ir iesaistījusies
„Vienotās lasītāja kartes” sistēmā, un no 2002.gada decembra lasītāji var izmantot 13
Latvijas lielāko bibliotēku fondus un pakalpojumus;
• Pilnu elektronisko tekstu datu bāze EBSCO Publishing (tā ietver 8 datu bāzes:
Academic Search Elite, Business Source Premier, Master FILE Premier, Newspaper
Source, ERIC, Business Wire News, MEDLINE, Health Source – Consumer Edition,
Agrikola).
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9. Ārējie sakari
9.1. Saikne ar darba devējiem studiju programmas mērķu un
uzdevumu izpildes kontekstā
2000. gadā Bioloģijas katedras docētāji ir nodibinājuši divas uzņēmējsabiedrības: BO SIA
“Baltijas koleopteroloģijas institūts”(http://www.bki.dau.lv/en/) un SIA “Limnoloģijas
institūts” (http://www.limnology.lv). Šo organizāciju mērķis ir iesaistīt maģistrantūras
studentus līgumdarbu izpildē, tādējādi sekmējot to sagatavotību darba tirgus prasībām.
Pēdējo divu gadu laikā studējošie piedalījās 12 līgumdarbu izpildē. Līgumdarbu izpilde ne
tikai nodrošina studējošo atgriezenisko saiti ar potenciālajiem darba devējiem, bet arī dod
papildus finansējumu studiju programmas mērķu realizēšanai.
Studējošajiem ir grūti pašiem novērtēt piedāvātās izglītības atbilstību prasībām, deklarēto
mērķu sasniedzamību, pieprasītās samaksas pamatotību. Līgumdarbu izpilde ir viens no
studiju kvalitātes pārbaudes veidiem, kas pārliecina gan studējošos, gan docētājus, gan
darba devējus par izglītības kvalitāti. Regulāras darba devēju aptaujas dod iespēju operatīvi
reaģēt uz darba tirgus prasībām, savlaicīgi papildinot studiju programmu (skat. nodaļu 6.2).

9.2. Sadarbība ar līdzīgām studiju programmām savā valstī un
ārvalstīs
Sadarbība studiju un zinātniskajā darbā notiek saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem starp
Latvijas Universitātes Bioloģijas institūtu (augu šūnu bioloģija, ģenētika) un Švietokšišas
Akadēmijas Bioloģijas institūtu Polijā (entomoloģija, ekoloģija). Ir noslēgts līgums ar
Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultāti par sadarbību starp akadēmiskām maģistra
programmām “Bioloģija” Latvijas Universitātē un Daugavpils universitātē.
Šogad tika parakstīts sadarbības līgums ar Vitauta Dižā universitātes Dabaszinātņu
fakultāti Lietuvā. Sadarbība populāciju ģenētikas pētījumu jomā ar šo augstskolu sākās jau
pagājušajā gadā.

9.3. Ārvalstu docētāju skaits, kas strādā studiju programmā
Šogad ārvalstu docētāji nepiedalījās studiju procesā. Tiek plānota ārvalstu docētāju
piedalīšanās nākošajā mācību gadā.

9.4. Studējošo skaits, kas studējuši ārvalstīs
Pagaidām nav studējošo, kas studējuši ārzemēs. Tiek plānota studentu apmaiņa ar Polijas
un Lietuvas universitātēm.
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9.5. Ārvalstu studējošo skaits programmā
Pagaidām nav. Tiek plānota studentu apmaiņa ar Polijas un Lietuvas universitātēm.

10. Studiju programmas attīstības plāns
Studiju programmas attīstības plāns periodam no 2003. līdz 2009. gadam skat 4.pielikumā.
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1. Pielikums – Studiju kursu apraksti

1. Pielikums – Studiju kursu apraksti

Daugavpils Universitāte
Dabaszinātņu un Matemātikas fakultāte
Bioloģijas katedra
Kursa nosaukums: BIOLOĢIJAS AKTUĀLĀS PROBLĒMAS

STUDIJU KURSA APRAKSTS
Kursu vada:

Dr. biol., profesors Artūrs Škute; Dr. biol., profesors Arvīds Barševskis; Dr. phys.,
profesors Valfrīds Paškevičs; Asoc. profesore Natālija Škute

Telefons:
e-pasts:

5425297
artur@dau.lv

Studiju
programma:
Kursa apjoms:
Kursa struktūra:
(kontaktstundās)
Priekšnosacījumi
kursa apgūšanai:
Kursa adresāts:
Prasības kredīta
iegūšanai:
Pārbaudījumi
semestra laikā:
Pārbaudījuma
veids kursa
noslēgumā:

Akadēmiskā maģistra studiju programma “Bioloģija”
kredītpunkti:
48 st.
-

6
st.

-

kontaktstundas:
st.
40 st.

lekcijas
laboratorijas darbi praktiskie darbi
Bakalaura grāds bioloģijā vai vides zinātnē.

semināri

96
8

st.

citas darba formas

Akadēmiskās maģistra studiju programmas “Bioloģija” 1. un 2. studiju gada studenti
Uzrakstīts referāts, nokārtoti divi kolokviji, sekmīgi nokārtots eksāmens 3. semestra
beigās
Uzstāšanās semināros, divi kolokviji, viens referāts
Mutisks eksāmens

Kursa mērķis:
Kursa uzdevumi:

Radīt priekšstatu par mūsdienu bioloģijas fundamentālajām koncepcijām.
Veidot teorētisku pamatu patstāvīgiem pētījumiem bioloģijā.
Attīstīt radošu pieeju bioloģiskajos pētījumos.

Kursa saturs:

Mūsdienu paradigmas par dzīvības izcelšanos un molekulu veidošanās kosmiskajā telpā
un polimerizācija uz Zemes. Biopolimēru fizikālās un ķīmiskās īpašības, izmantošana
dažādās molekulārbioloģiskās pētījumos. Mitohondriju DNS pētījumi un cilvēka
izcelšanās teorijas. Ribosomālo RNS pētījumi - molekulārās evolūcijas un sugu
izcelšanās. Gēnu inženierijas pamati. Transgēno organismu veidošana. Molekulāro
slimību diagnostika. Augu un dzīvnieku klonēšana.
Šūnas dalīšanās regulācija.
Ieprogrammētā šūnas bojāeja. Onkoģenēze un tās molekulārie mehānismi. Organismu
novecošanas problēmas un to molekulārie mehānismi mūsdienu skatījumā. Aktuālas
sistemātikas un taksonomijas problēmas. Molekulārā sistemātika. Bioloģisko resursu
ilgtspējīgas izmantošanas teorētiskie modeļi un praktiskie piemēri. Populāciju dinamikas
pētījumi. Bioloģiskās daudzveidības informatīvie un enerģētiskie modeļi. Biocenožu
stabilitāte un evolūcija – teorija un prakse. Aktuālas vides aizsardzības problēmas.
Ekogenotoksikoloģija.
1. Goodman H.D., Emmel Th.C., Graham L.E., Slowiczek F.M., Shechter Y. 1986.
Biology. Annotated Teacher’s Edition. Harcourt Brace Javanovich Publishers,
Orlando, New York,Chikago, San Diega, Atlanta, Dallas: 1-878.
2. Raven P.H., Johnson G.B. 1986. Biology. Times Mirror/Mosby College Publishing.
St.Louis, Toronto, Santa Clara: 1-1198.
3. Wessells N.K., Hopson J.L. 1988. Biology. Random House inc., New York: 1-1252.

Literatūra:

1. lapa
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Daugavpils Universitāte
Dabaszinātņu un Matemātikas fakultāte
Bioloģijas katedra
Kursa nosaukums: EVOLUCIONĀRĀ EKOLOĢIJA

STUDIJU KURSA APRAKSTS
Kursu vada:

Dr. biol., profesors Artūrs Škute; Dr. biol., asoc. profesore Natālija Škute; Dr. biol.,
docente Valentīna Kokina

Telefons:
e-pasts:

5425297
natash@dau.lv

Studiju
programma:
Kursa apjoms:
Kursa struktūra:
(kontaktstundās)
Priekšnosacījumi
kursa apgūšanai:
Kursa adresāts:
Prasības kredīta
iegūšanai:
Pārbaudījumi
semestra laikā:
Pārbaudījuma
veids kursa
noslēgumā:

Akadēmiskā maģistra studiju programma “Bioloģija”
kredītpunkti:
48 st.
-

6
st.

-

st.

kontaktstundas:
40 st.

lekcijas
laboratorijas darbi praktiskie darbi
Bakalaura grāds bioloģijā vai vides zinātnē.

96
8

semināri

st.

citas darba formas

Akadēmiskās maģistra studiju programmas “Bioloģija” 1. un 2. studiju gada studenti
Uzrakstīts referāts, nokārtoti divi kolokviji, sekmīgi nokārtots eksāmens 3. semestra
beigās
Uzstāšanās semināros, divi kolokviji, viens referāts
Mutisks eksāmens

Kursa mērķis:
Kursa uzdevumi:

Sniegt priekšstatu par mūsdienu ekoloģijas un evolūcijas koncepcijām.
Veidot priekšstatu par organismu izplatības evolucionāriem aspektiem.
Attīstīt patstāvīgu domāšanu un radošu pieeju bioloģiskajos pētījumos.

Kursa saturs:

Organisma un vides savstarpēja atbilstība. Konverģence un paralēlisms. Ekotipi,
ģenētiskais polimorfisms un bioloģiskā daudzveidība. Dzīvība kā ekoloģiska parādība.
Unitāri un modulāri organismi. Dzīvības ciklu un skaita dinamikas atšķirības dažādiem
organismiem. Potenciālā un realizētā ekoloģiskā niša. Biotiskā mijiedarbība un
koevolūcijas koncepcija. Gejas koncepcija. Harmonizācijas un integrētās daudzveidības
principi. Evolūcijas un līdzsvara procesi. Zinātņu ekoloģizācijas tendences. Ilgtspējīga
attīstība un sociālās ekoloģijas pamati. Ekoloģiskā ētika, humānisms, ideoloģija, kultūra
un filozofija. Sintētiskā evolūcijas teorija. Gēnu plūsma, gēnu dreifs, gēnu krava kā
mikroevolucijas faktori. Izlases kvantitatīvie rādītāji. Populācija kā izlases pamatvienība.
Sugu veidošanās kā genotipa izlases process. Makroevolūcija un tās ģenētiskie
mehānismi.
Epiģenētiskais
mehānisms.
Antropocentrisms.
Neolamarkisms:
mehanolamarkisms in ortolamarkisms. Mobīlie disperģētie elementi kā vektori
somatisko šūnu DNS izmaiņu pārnesē uz dzimumšūnām. “Lietderīgās” mutācijas.
Saltacionisms. Heterohromatisko posmu mutācijas. Regulatoro gēnu mutācijas
embrioģenēzē. Gēnu pārnese starp eikariotiem, prokariotiem un vīrusiem. Genotipu
analīze. Atšķirīgo sistemātisko grupu līdzības. Saltācijas zooloģijā un botānikā. Sarežģītu
uzvedības mehānismu rašanās. Autoevolūcija dažādos organizācijas līmeņos. Attīstība
nedzīvajā dabā. Dzīvības izcelšanās mūsdienu koncepcijas

2. lapa
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Literatūra:

1. Boughey A.S., 1968. Ecology of Populations. Macmilan, New York
2. Bresh C., Hausmann R., 1972. Klassishe und molekulare Genetik, 3. Aufl., Springer,
Berlin
3. Cielēns E. 1996. Molekulārā evolūcija. Rīga, Zinātne
4. Fox, S., Dose, K., 1977. Molecular evolution and origin of life, Freeman, San
Francisko
5. Krebs C.J., 1999. Ecology. Harper&Row, New York
6. Margaleff R., 1988. Perspectives of Ecological Theory. Univ. Press Chicago
Oliver&Boyd, Edinburgh
7. Penelope Re Velle, 1988. The Environment Issues and Choises for Society. 3-rd ed.
Jones and Battet Publishers, Boston, 749 p.
8. Pianka E.R, 2000. Evolutionary ecology. –6th ed. Addison Wesley Educational
Publishers., 431.p
9. Radd, R.A. and Kaufman T.C. 1986. Embryos, Genes and Evolution, London,
Macmillan,
10. Rutten, M.G., 1971. The Origin of Life, Elsevier, London
11. Simpson G.G., 1968 The Meaning of Evolution. Yale Univ. Press. New Haven
12. Sperlich D., 1973. Populationsgenetik. Fischer, Stutgart
13. Waddington C.H., 1976. Principles of Embryology. Allen&Unwin, London
14. Wilson E.O., 1995. Sociobiology. Harvard Univ. Press, Cambirge
15. Wouter T. de Groat, 1992. Environmental Science. Theory, Concepts and Methods
in a One World Problem. Studies in Environmental Science , 583p.
16. Wynne-Edvards V.C., 1968. Animal Dispersion in Relations to social Behavior.
17. Николов Т. 1986. Долгий путь жизни. Москва, Мир,
18. Современные проблемы теории эволюции. М., Наука, 1993
19. Шноль С. 1979Физико-химические факторры биологической эволюции.// М.,
Наука,

3. lapa
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Daugavpils Universitāte
Dabaszinātņu un Matemātikas fakultāte
Bioloģijas katedra
Kursa nosaukums: ŠŪNU FIZIOLOĢIJA

STUDIJU KURSA APRAKSTS
Kursu vada:

Asoc. profesore Natālija Škute; Dr. biol., docente Irēna Kaminska; Dr. med., docente
Antoņina Žilinska, Dr. biol., docente Zinaīda Sondore, Dr. biol., docente Inese Kokina

Telefons:
e-pasts:

5425297
natash@dau.lv

Studiju
programma:
Kursa apjoms:
Kursa struktūra:
(kontaktstundās)
Priekšnosacījumi
kursa apgūšanai:
Kursa adresāts:
Prasības kredīta
iegūšanai:
Pārbaudījumi
semestra laikā:
Pārbaudījuma
veids kursa
noslēgumā:

Akadēmiskā maģistra studiju programma “Bioloģija”
kredītpunkti:
48 st.
12

6
st.

-

st.

kontaktstundas:
36 st.

lekcijas
laboratorijas darbi praktiskie darbi
Bakalaura grāds bioloģijā vai vides zinātnē.

semināri

96
-

st.

citas darba formas

Akadēmiskās maģistra studiju programmas “Bioloģija” 1. un 2. studiju gada studenti
Ieskaitīti laboratorijas darbi, nokārtoti divi kolokviji, sekmīgi nokārtots eksāmens 3.
semestra beigās
Uzstāšanās semināros, divi kolokviji
Mutisks eksāmens

Kursa mērķis:
Kursa uzdevumi:

Radīt izpratni par šūnu fizioloģiskajiem procesiem.
Veidot teorētisku pamatu patstāvīgiem pētījumiem bioloģijā.
Attīstīt radošu pieeju bioloģiskajos pētījumos.

Kursa saturs:

Šūnu uzbūves īpatnības prokariotiem un eikariotiem: sēņu valsts, augu valsts un
dzīvnieku valsts pārstāvjiem. Šūnu un to atsevišķo komponentu struktūra un funkcijas.
Šūnu fenotipiskā daudzveidība. Šūnas pamatfunkcijas: enerģētiskā un plastiskā
vielmaiņa, informatīva iedarbība, specifiskās funkcijas. Bioloģiskās membrānas. Pasīvie
un aktīvie tramsmembranālā transporta mehānismi. Endocitoze un eksocitoze.
Bioelektroģenēze. Membrānas miera un darbības potenciāls. Graduālās un negraduālās
membrānas potenciāls. Uzbudināmas un neuzbudināmas šūnas un to fizioloģiskie
pamatstāvokļi. Šūnas receptorā funkcija. Receptori un sekundārie (intracellulārie)
starpnieki. Šūnas membrānas receptori, sekundārie starpnieki: c-AMF, kalcija joni, golbaltumvielas. Imūnsistēmas hormoni un mediatori. Imūnsistēmas neirohumorālā
regulācija; hipotalāma - hipofīzes - adrenālās sistēmas loma. Hormoni un to darbības
mehānismi. Aminoskābju atvasinātie hormoni. Tiroīdie, steroīdie, peptīdhormoni.
Prostaglandīni. Lokālie ķīmiskie mediatori, hormoni, neiromediatori. Antigēni.
Imūnsistēmas šūnu histoģenēze. Imūnkompetento šūnu fizioloģija. Antigēnu recepcija un
identifikācija. Efektorās funkcijas. Šūnas enerģētika. Mitohondriju fizioloģija.
Enerģētiskās vielmaiņas regulācija. Informatīvo signālu recepcija un integrācija.
Neirobioloģijas citoloģiskie pamati. Mediatori, modulatori. Bezmugurkaulnieku un
mugurkaulnieku sensorās sistēmas, kustību sistēmas, centrālās sistēmas. Fitohormoni un
to metabolisms. Fitohormonu darbības molekulārie mehānismi. Fitohormonu receptori.
Šūnas dzīves cikls. Šūnu dalīšanās (mitoze, mejoze, amitoze), attīstība un diferencēšanās.
Apoptoze – ieprogrammēta šūnas bojā eja. Ieprogrammētās šūnu bojāejas būtība un tās
4. lapa embrioģenēze, dzīvnieku un augu novecošana,
nozīme: homeostāzes regulācija,
imunitāte, dažādas slimības. Apoptozes atšķirība no nekrozes. Apoptozes pazīmes.
Apoptozes inhibitori un induktori: fizioloģiskie, terapeitiskie aģenti, toksīni, bojājumi,
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Literatūra:

to metabolisms. Fitohormonu darbības molekulārie mehānismi. Fitohormonu receptori.
Šūnas dzīves cikls. Šūnu dalīšanās (mitoze, mejoze, amitoze), attīstība un diferencēšanās.
Apoptoze – ieprogrammēta šūnas bojā eja. Ieprogrammētās šūnu bojāejas būtība un tās
nozīme: homeostāzes regulācija, embrioģenēze, dzīvnieku un augu novecošana,
imunitāte, dažādas slimības. Apoptozes atšķirība no nekrozes. Apoptozes pazīmes.
Apoptozes inhibitori un induktori: fizioloģiskie, terapeitiskie aģenti, toksīni, bojājumi,
induktori. Aktīvā skābekļa inducētas apoptozes, slāpekļa oksīda izraisītās apoptozes un
citi tās veidi. Apoptozes īpatnības augiem.
1. Alberts B., Bray D. et al. 1995. Molecular Biology of the Cell. Garland Publishing,
Inc., NY, London.
2. Heldt H.W. 1999. Plant Biochemistry and Molecular biology. New York, Oxford
University Press Inc.
3. Kellers R. 1991. Ievads imunologijā un imunopatoloģijā. Rīga, Zvaigzne.
4. Studzinski G.P. 1995. Cell Growth and Apoptosis: A practical Approach. Oxford
University Press.
5. Уоринг Ф., Филлипс И. 1984. Рост растений и диффренцировка. (пер. с
P.F.Wareing and I.D.Phillips. Growth and differentiation in plants. Pergamon Press,
Oxford. New York. Toronto. Sydney) – Москва, Мир.
6. Шеперд Г. 1987. Нейробиология 2 тома, перевод с английского. Москва, Мир.
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Daugavpils Universitāte
Dabaszinātņu un Matemātikas fakultāte
Bioloģijas katedra
Kursa nosaukums: BIOTEHNOLOĢIJAS

STUDIJU KURSA APRAKSTS
Kursu vada:
Telefons:
e-pasts:
Studiju
programma:
Kursa apjoms:
Kursa struktūra:
(kontaktstundās)
Priekšnosacījumi
kursa apgūšanai:
Kursa adresāts:
Prasības kredīta
iegūšanai:
Pārbaudījumi
semestra laikā:
Pārbaudījuma
veids kursa
noslēgumā:
Kursa mērķis:
Kursa uzdevumi:

Kursa saturs:

Asoc. profesore Natālija Škute; Dr. biol., docente Inese Kokina;

5425297
natash@dau.lv
Akadēmiskā maģistra studiju programma “Bioloģija”
kredītpunkti:
40 st.
-

5
st.

-

st.

kontaktstundas:
40 st.

lekcijas
laboratorijas darbi praktiskie darbi
semināri
Bioloģijas zināšanas bakalaura studiju programmas līmenī.

80
-

st.

citas darba formas

Akadēmiskās maģistra studiju programmas “Bioloģija” 1. un 2. studiju gada studenti
Ieskaitīti laboratorijas darbi, sekmīga piedalīšanās semināros, nokārtots eksāmens
Trīs kolokviji, divi referāti
Mutisks eksāmens

Dot priekšstatus par biotehnoloģiskajiem procesiem, mikroorganismu audzēšanu, gēnu
inženieriju un šūnu izmantošanu dažādās jomās.
Apskatīt biotehnoloģiskos procesus ģenētikā, mikrobioloģijā, augu fizioloģijā.
Eikariotu, prokariotu un vīrusu genoma organizācija. Biotehnoloģijas attīstības posmi
mūsdienu vērtējumā. Fermentācijas procesi. Mikroorganismu audzēšana mākslīgas
sistēmās un izmantošana dažādu organisko vielu ražošanā. Mazo DNS segmentu
pavairošana. DNS analīze. Daudzie biotehnologijas produkti: hormoni un hormoniem
lidzīgie proteīni. Drošākās vakcīnas. Gēnu inženierijas principi un to izmantošana
biotehnoloģijās. Restrikcijas nukleāzes. DNS fragmentu sekvenēšana. Plazmīdas, kas
nosaka izturību pret antibiotikām. Kosmīdas. DNS gēnu saņemšanu ar plazmīdu un
vīrusu vektoru palīdzību. Divi gēnu bibliotēku tipi. DNS un RNS hibridizācija. DNS
zondes izmantošana klonēto gēnu noteikšanai gēnu bibliotēkā. Oligonukleotīdu ķīmiskā
sintēze. Oligonukleotīdu zondes izmantošana. Pārsedzošos gēnu klonu izdalīšana.
Dienvidu un ziemeļu blotings. DNS segmentu klonēšana ar polimerāzes ķēdes reakcijas
palīdzību. Biotehnoloģijas izmantošana medicīniskajā diagnostikā. Transgēno baktēriju
pakalpojumi: augu aizsardzība un produktivitātes paaugstināšana, bioloģiskā attīrīšana,
ķīmisko vielu ražošana, minerālu pārveidošana, transgēnie augi, transgēnie dzīvnieki.
Šūnu inženierija jeb hibridomas un to praktiskā izmantošana. Augu šūnu un audu
kultivēšana, tās metodes. Kallusu šūnu kultūras iegūšana. Barotnes un metodes kallusu
šūnu kultivēšanai. Augu šūnu populācijas augšanas dinamika. Augu šūnu protoplastu
izdalīšanas un kultivēšanas metodes. Augu audu, šūnu un izolēto protoplastu kultūru
nozīme biotehnoloģijā.
Biotehnoloģija medicīnā, veterinārijā, kulinārijā, agrotehnikā,
zootehnikā u.c.
Biotehnoloģijas devums enerģētikā, ekoloģijā, ekonomikā.
Biotehnoloģijas Latvijā.
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zootehnikā u.c.
Biotehnoloģijas devums enerģētikā, ekoloģijā, ekonomikā.
Biotehnoloģijas Latvijā.
1. Beķers M., Liepiņš G., Raipulis J. Biotehnoloģijas horizonti. Rīga, Avots, 1987
2. Jeffery H., Miller A. A short Course in Bacterial Genetics. Cold Spring Harbour
Laboratory Press, Plain View NY, 1992, 246 lpp.
3. Kreuzer H., Massey A. Recombinant DNA and Biotechnology. Washington, DS,
1996.
4. Micklos D., Freyer G. DNA science: a first Course in recombinant DNA technology,
Carolina Biol. Supply Co., burlington, NC, 1990, 477 lpp.
5. Plant Gene Izolation. Principles and practice. Ed. G.D.Foster and D.Twell, Jonh
Wiley & Sons, New York, 1996.
6. Watson I.D., Tooze I., Kurtz D.T. Recombinant DNA. Scient. Amer. Books by
W.H.Freeman and Co., New York, 1986.
7. Дебабов В., Лифшиц B. Современные методы создания промышленных
штаммов микроорганизмов. B. школа., 1988, 208 с.
Никольский Н. Н. и др. Биология клетки в культуре. Л, Наука, 1984
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Daugavpils Universitāte
Dabaszinātņu un Matemātikas fakultāte
Bioloģijas katedra
Kursa nosaukums: DAUDZFAKTORU BIOMETRIJA

STUDIJU KURSA APRAKSTS
Kursu vada:
Telefons:
e-pasts:

Dr. biol., profesors Artūrs Škute
5425297
artur@dau.lv

Studiju
programma:
Kursa apjoms:
Kursa struktūra:
(kontaktstundās)
Priekšnosacījumi
kursa apgūšanai:
Kursa adresāts:
Prasības kredīta
iegūšanai:
Pārbaudījumi
semestra laikā:
Pārbaudījuma
veids kursa
noslēgumā:

Akadēmiskā maģistra studiju programma “Bioloģija”
kredītpunkti:
32 st.
-

4
st.

32

kontaktstundas:
st.
st.
-

lekcijas
laboratorijas darbi praktiskie darbi
Apgūts datoru lietošanas ievadkurss

semināri

64
-

st.

citas darba formas

Akadēmiskās maģistra studiju programmas “Bioloģija” 1. studiju gada studenti
Ieskaitīti kontroldarbi, sekmīgi nokārtots eksāmens
Divi kontroldarbi
Rakstisks eksāmens

Kursa mērķis:
Kursa uzdevumi:

Attīstīt loģisko domāšanu. Radīt izpratni par empīrisko datu matemātisko analīzi
Iemācīt pareizi lietot matemātiskās metodes bioloģijā.
Dot priekšstatu par daudzfaktoru statistisko analīzi.

Kursa saturs:

Notikuma varbūtība. Binomiālais sadalījums. Puasona sadalījums. Normālais sadalījums.
Maksvela sadalījums. Variējošās pazīmes: kvalitatīvās un kvantitatīvās. Ģenerālkopa un
paraugkopa. Datu variēšanas iemesli. Variāciju rindas. Paraugkopas lieluma izvēle.
Paraugkopas plānošana. Statistiskie salīdzinājumi. Nulles hipotēze. Hipotēzes pārbaudes
kritēriji. Normētā novirze un datu ticamības intervāls. Korelāciju analīze. Rangu
korelācija. Regresiju analīze. Lineārā un nelineārā regresija. Nelineāro regresiju tipi.
Dispersiju analīze. Vienfaktora un daudzfaktoru kompleksu analīze. Vienmērīgi un
nevienmērīgi datu kompleksi. Hierarhisko kompleksu analīze. Bioloģisko pētījumu
plānošana. Mūsdienu datu apstrādes līdzekļi – SPSS, MS Excel u.c.
1. Gauch H.G. Multivariate analysis in community ecology.-Cambridge Univ. Press,
1982, 312 p.
2. Field A. Discovering Statistics Using SPSS for Windows : Advanced Techniques for
Beginners. Sage Publications; 2000, 512 p.
3. Liepa I. Biometrija. R.: 1974
4. Mead R., Curnow R.N., Hasted A.M. Statistical methods in agriculture and
experimental biology. Chapmen & Hall, London, 1993, p. 564.
5. Лакин Г.Ф. Биометрия. М.: 1980

Literatūra:
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Daugavpils Universitāte
Dabaszinātņu un Matemātikas fakultāte
Bioloģijas katedra
Kursa nosaukums: BIOLOĢIJAS DIDAKTIKAS AKTUĀLĀS PROBLĒMAS

STUDIJU KURSA APRAKSTS
Kursu vada:
Telefons:
e-pasts:
Studiju
programma:
Kursa apjoms:
Kursa struktūra:
(kontaktstundās)
Priekšnosacījumi
kursa apgūšanai:
Kursa adresāts:
Prasības kredīta
iegūšanai:
Pārbaudījumi
semestra laikā:
Pārbaudījuma
veids kursa
noslēgumā:
Kursa mērķis:
Kursa uzdevumi:

Kursa saturs:

Dr. biol., profesors Arvīds Barševskis; Asoc. profesore Natālija Škute; Dr. biol.,
docente Zinaīda Sondore; Dr. biol., profesors Jānis Pokulis
5425297
natash@dau.lv
Akadēmiskā maģistra studiju programma “Bioloģija”
kredītpunkti:
24 st.
-

3
st.

12

kontaktstundas:
st.
12 st.

lekcijas
laboratorijas darbi praktiskie darbi
semināri
Bioloģijas zināšanas bakalaura studiju programmas līmenī.

48
-

st.

citas darba formas

Akadēmiskās maģistra studiju programmas “Bioloģija” 2. studiju gada studenti
Ieskaitīti praktiskie darbi, sekmīga piedalīšanās semināros
Divi kolokviji, divi referāti
Mutisks eksāmens

Apgūt izglītības filozofijas vēsturiskos aspektus un izglītības filozofijas jēdziena
mūsdienu izpratni.
Padziļināt izpratni par jēdzienu sistēmas veidošanas īpatnībām mācību procesā un
noskaidrot to atkarību no mācību vielas satura un mācību pedagoģiskajiem uzdevumiem.
Teorētiskā daļa.
Izglītības filozofijas vēsturiskais apskats. Jēdziena izglītība četri aspekti: izglītība kā
vērtība; izglītība kā sistēma; izglītība kā process; izglītība kā rezultāts. Izglītība kā
vērtība: valsts, sabiedriskā, individuālā. Izglītība kā sistēma un tās variantās īpašības:
elastīgums, dinamiskums, daudzveidība, pielāgošanās, stabilitāte, prognozējamība,
pārmantojamība, kopība. Mācību – audzināšanas sistēma: mērķi, saturs, metodes,
līdzekļi, organizācijas formas. Pedagoģiskā sistēma (J.A.Komenska, Dž.Djūija,
R.Šteinera, M.Montesori u.c. pieeja mācību mērķu, satura, metožu, līdzekļu un
organizācijas formu traktēšanai). Izglītība kā process: pedagoģiskā darbība – zinātne un
māksla. Izglītība ka rezultāts: zināšanas - izglītotība – profesionāla kompetence – kultūra
– mentalitāte. Dabaszinības un izglītības filozofija Latvijā. Jēdzienu veidošanas
psiholoģiskie pamati. Jēdzienu teorijas attīstības vēsture. Jēdzienu iedalījums un
raksturojums. Speciālo jēdzienu veidošanās īpatnības. Vispārināto jēdzienu veidošanas
īpatnības. Jēdzienu sistēma dziļu zināšanu pamats.
Praktiskā daļa.
Analizēt un raksturot viena temata jēdzienus. Noskaidrot katra analizējamā temata
jēdzienu veidošanas stāvokli.
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1. Broks A. 1997. Latvijas izglītības sistēmas attīstība // Skolotājs. 1.Num.–4.– 9.
2. Broks A. 1999. Dabas izglītība vispārizglītojošā skolā // Dabaszinātnes un skolotāju
izglītība. II. – R.: Vārti. – 6. – 15. lpp.
3. Eschenhagen D., Kattmann U., Rodi D. 1996. Fachdidaktik Biologie. Kõln: Aulis
Verlag Deubner & COKG. 486.
4. Frederic Vester, Jernen, Vergessen DTV Sachbuch.
5. Freids Z. 1994. Psihoanalīzes nozīme un vēsture. - Lielvārde.
6. Gerhard Steindorf Grundbegriffe des Lehrers und Lernens: 1991.
7. Jank W., Meyer H. 1994. Didaktische Modelle. – Frankfurt am Main: Cornelsen
Verlag Scriptor. 464.
8. Kupčs P. Dabas mācības un lauksaimniecības metodika.1936. un 1944. - R.
9. Maslo I. Skolas pedagoģiskā procesa diferenciācija un individualizācija. 1995. - R.:
RaKa.
10. Meyer H. 1987. Unterrichhtsmethoden. I. Prahisband. – Frankfurt am Main:
Cornelsen Verlag Scriptor. – 464.
11. Meyer H. 1994. Unterrichhtsmethoden. II. Prahisband. – Frankfurt am Main:
Cornelsen Verlag Scriptor. – 273.
12. Ornstein A.C., Levine D.U. 1989. Foundations of Education. – Boston; Dallas;
Geneva; Palo Alto Princeton; New Jersey: Houhton Miflin Company. – 621.
13. Smits E. 2000. Paātrinātā mācīšanās klasē. - R.: Pētergailis.
14. Staeck L. 1995. Zeitgemāßer Biologieunterricht. Eine Didaktik.– Berlin:
Cornelsen.– 367.
15. The International Enciklopedia of Education. 1994. - Oxford. - V.1. - 12.
16. Werner Siedentop. 1972. Metodik und Didaktik des Biologil unterrichts. Heidelberg.
17. Гершунский Б.С. 1998. Философия образования для ХХI века (в поисках
практико – ориентрованных образованных концепций). – М.: Совершенство. –
605.
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Daugavpils Universitāte
Dabaszinātņu un Matemātikas fakultāte
Bioloģijas katedra
Kursa nosaukums: LAUKA PĒTĪJUMU METODOLOĢIJA

STUDIJU KURSA APRAKSTS
Kursu vada:
Telefons:
e-pasts:

Dr. biol., profesors Artūrs Škute; Dr. biol., profesors Arvīds Barševskis
5425297
artur@dau.lv

Studiju
programma:
Kursa apjoms:
Kursa struktūra:
(kontaktstundās)
Priekšnosacījumi
kursa apgūšanai:
Kursa adresāts:
Prasības kredīta
iegūšanai:
Pārbaudījumi
semestra laikā:
Pārbaudījuma
veids kursa
noslēgumā:

Akadēmiskā maģistra studiju programma “Bioloģija”
kredītpunkti:
48 st.
-

6
st.

12

kontaktstundas:
st.
36 st.

lekcijas
laboratorijas darbi praktiskie darbi
Bakalaura grāds bioloģijā vai vides zinātnē.

96
-

semināri

st.

citas darba formas

Akadēmiskās maģistra studiju programmas “Bioloģija” 1. un 2. studiju gada studenti
Ieskaitīti kontroldarbi, sekmīga piedalīšanās semināros, sekmīgi nokārtots eksāmens 3.
semestra beigās
Uzstāšanās semināros, divi kontroldarbi
Rakstisks eksāmens

Kursa mērķis:
Kursa uzdevumi:

Radīt izpratni par lauka pētījumu metodēm un to apzinātu izvēli.
Dot priekšstatu par zinātnisko pētījumu metodoloģiju.
Attīstīt patstāvīgu domāšanu un radošu pieeju bioloģiskajos pētījumos.

Kursa saturs:

Augu un dzīvnieku populāciju kvantitatīvo parametru noteikšana. Iezīmēšanas un
atkārtotas noķeršanas metodes. Petersena, Šnabela, Džolli-Sībera metodes. Vienādas
ķeramības testi. Kvadrātu un transektu uzskaites metodes. Uzskaites metodes lielās
teritorijās. Uzskaite saimnieciski izmantojamās (ekspluatētās) populācijās. Paraugkopas
lielums, nepārtrauktie un diskrētie dati. Nejauša un secīga datu ievākšana. Līdzības
koeficenti un klasteru analīze. Daudzveidības indeksu noteikšanas metodes. Ekoloģisko
nišu plašuma un pārklāšanas noteikšana ekosistēmās. Izdzīvošanas tabulas un populāciju
vecuma struktūras noteikšana
1. Ford E.D. Scientific Method for Ecological Research. Cambridge University Press;
2000
2. Krebs C.J. Ecological Methodology. Pearson Benjamin Cummings; 2nd edition,
1998, 620 p.
3. Quinn G.P. Keough M.J. Experimental Design and Data Analysis for Biologists.
Cambridge University Press; 1st edition 2002
4. Scheiner S.M., Gurevitch J. Design and Analysis of Ecological Experiments. Oxford
University Press; 2nd edition, 2001, 432 p.
5. Sutherland W.J Ecological Census Techniques : A Handbook, Cambridge
University Press; 1996

Literatūra:
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Daugavpils Universitāte
Dabaszinātņu un Matemātikas fakultāte
Bioloģijas katedra
Kursa nosaukums: EKSPERIMENTĀLO PĒTĪJUMU METODOLOĢIJA

STUDIJU KURSA APRAKSTS
Kursu vada:

Dr. biol., asoc.profesore Natālija Škute; Dr. biol., docente Irēna Kaminska; Dr. med.,
docente Antoņina Žilinska

Telefons:
e-pasts:

5425297
natash@dau.lv

Studiju
programma:
Kursa apjoms:
Kursa struktūra:
(kontaktstundās)
Priekšnosacījumi
kursa apgūšanai:
Kursa adresāts:
Prasības kredīta
iegūšanai:
Pārbaudījumi
semestra laikā:
Pārbaudījuma
veids kursa
noslēgumā:

Akadēmiskā maģistra studiju programma “Bioloģija”
kredītpunkti:
48 st.
-

6
st.

12

kontaktstundas:
st.
36 st.

lekcijas
laboratorijas darbi praktiskie darbi
Bakalaura grāds bioloģijā vai vides zinātnē.

semināri

96
-

st.

citas darba formas

Akadēmiskās maģistra studiju programmas “Bioloģija” 1. un 2. studiju gada studenti
Ieskaitīti kontroldarbi, sekmīga piedalīšanās semināros, sekmīgi nokārtots eksāmens 3.
semestra beigās
Uzstāšanās semināros, divi kontroldarbi
Rakstisks eksāmens

Kursa mērķis:
Kursa uzdevumi:

Radīt izpratni par laboratorijas pētījumu metodēm un to apzinātu izvēli.
Dot priekšstatu par zinātnisko pētījumu metodoloģiju.
Attīstīt patstāvīgu domāšanu un radošu pieeju bioloģiskajos pētījumos.

Kursa saturs:

Eksperimentālo pētījumu metodes bioloģijā un to attīstības vēsture. Eksperimentālo
pētījumu vispārīgie principi: randomizācija (nejaušība), replicēšana un
pseidoreplicēšana, kontrole. Bioloģisko procesu modelēšanas principi. Laboratorijas
pētījumu metodes. Pētījumu metodes augu šūnu bioloģijā. Pētījumu metodes asinsrites
fizioloģijā. Ekoloģisko eksperimentu metodoloģija.
1. Plant Gene Isolation. Principles and practice. Ed. by G.D. Foster and D.Twell. John
Wiley& Sons New York, 1996 425.p
2. Quinn G.P. Keough M.J. Experimental Design and Data Analysis for Biologists.
Cambridge University Press; 1st edition 2002
3. Scheiner S.M., Gurevitch J. Design and Analysis of Ecological Experiments. Oxford
University Press; 2nd edition, 2001, 432 p.
4. Мортон Д.,Хеллер П. Физиология седечно-сосудистой системы – СанПитербург,2000, стр.256

Literatūra:
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Daugavpils Universitāte
Dabaszinātņu un Matemātikas fakultāte
Bioloģijas katedra
Kursa nosaukums: ZINĀTNISKAIS SEMINĀRS HIDROEKOLOĢIJĀ

STUDIJU KURSA APRAKSTS
Kursu vada:
Telefons:
e-pasts:

Dr.biol., profesors Artūrs Škute
5425297
artur@dau.lv

Studiju
programma:
Kursa apjoms:
Kursa struktūra:
(kontaktstundās)
Priekšnosacījumi
kursa apgūšanai:
Kursa adresāts:
Prasības kredīta
iegūšanai:
Pārbaudījumi
semestra laikā:
Pārbaudījuma
veids kursa
noslēgumā:

Akadēmiskā maģistra studiju programma “Bioloģija”
kredītpunkti:
st.

5
st.

-

kontaktstundas:
st.
40 st.

lekcijas
laboratorijas darbi praktiskie darbi
Bakalaura grāds bioloģijā vai vides zinātnē.

semināri

80
40

st.

citas darba formas

Akadēmiskās maģistra studiju programmas “Bioloģija” 1. un 2. studiju gada studenti
Sekmīga piedalīšanās semināros, uzrakstīti divi referāti.
Divi referāti.
Ieskaite

Kursa mērķis:
Kursa uzdevumi:

Radīt izpratni par ūdens organismu izplatības un dinamikas vispārīgām likumsakarībām.
Dot priekšstatu par ūdenstilpēs un ūdenstecēs noritošajiem bioloģiskajiem un fizikāli ķīmiskiem procesiem. Dot priekšstatu par ūdens ekosistēmu dinamiku un ūdens resursu
apsaimniekošanas principiem.

Kursa saturs:

Ūdens ekosistēmu struktūra. Ūdens ekosistēmu bioloģiskā daudzveidība un tās
novērtēšanas kritēriji. Ūdens fizikāli – ķīmiskās īpašības, un to ietekme uz hidrobiontu
izplatību un skaita dinamiku. Enerģētiskie procesi ūdens ekosistēmās, primārā un
sekundārā produkcija. Hidrobiontu sistemātiskās grupas un to savstarpējo attiecību
raksturojums. Saprobitāte un tās analīze, upju tipoloģiskā klasifikācija. Ezeru fizikālā un
ķīmiskā stratifikācija. Ezeru tipoloģiskā klasifikācija. Ezeru zivsaimnieciskā klasifikācija
un tās pielietošana. Mitraiņu fizioģeogrāfiskais un bioloģiskais raksturojums. Ūdeņu
trofiskā klasifikācija un bioindikācija. Eitrofikācijas pazīmes un kritēriji. Ūdeņu
piesārņojums un biodegradācija. Lietišķā limnoloģija, ūdens resursu apsaimniekošana.
1. Dodds K.W. 2002. Freshwater Ecology: Concepts and Environmental Applications.
– Academic Press.– 569 p.
2. Horne A.J., Goldman C.R. 1994. Limnology. – International editions, McGraw-Hill
Inc., – 890 p.
3. Kalff J. 2002. Limnology: Inland water ecosystems. - Prentice-Hall.– 592 p.
4. Moss B. Ecology of fresh waters, 1980, Blackwell scientific publications, 365 p.

Literatūra:
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Daugavpils Universitāte
Dabaszinātņu un Matemātikas fakultāte
Fizioloģijas un veselības mācības katedra
Kursa nosaukums: ZINĀTNISKAIS SEMINĀRS ASINSRITES FIZIOLOĢIJĀ

STUDIJU KURSA APRAKSTS
Kursu vada:

Dr. biol., docente Līga Antoņeviča, Dr. biol., docents Jānis Jauja,
Dr. biol., docente Irēna Kaminska; Dr. med., docente Antoņina Žilinska,

Telefons:
e-pasts:

Mob.9161505
iren@dau.lv

Studiju
programma:
Kursa apjoms:
Kursa struktūra:
(kontaktstundās)
Priekšnosacījumi
kursa apgūšanai:
Kursa adresāts:
Prasības kredīta
iegūšanai:
Pārbaudījumi
semestra laikā:
Pārbaudījuma
veids kursa
noslēgumā:

Akadēmiskā maģistra studiju programma “Bioloģija”
kredītpunkti:
st.
0
0

5
st.

0

st.

kontaktstundas:
40 st.

lekcijas
laboratorijas darbi praktiskie darbi
Bakalaura grāds bioloģijā

semināri

80
40

st.

citas darba formas

Akadēmiskās maģistra studiju programmas “Bioloģija” 1. studiju gada studenti
Ieskaitīti referāti, sekmīga piedalīšanās semināros.
Divi referāti
Ieskaite.

Kursa mērķis:

Padziļināt izpratni par sirds un asinsrites sistēmas (SAS) morfoloģiju un fizioloģiju

Kursa uzdevumi:

Radīt izpratni par SAS filoģenēzi un ontoģenēzi. Dot priekšstatus par zinātniskām SAS
izmeklēšanas metodēm un to praktisko pielietojumu.

Kursa saturs:

SAS evolūcija. Sirds muskuļšūnu un gludo muskuļšūnu fizioloģija. SAS attīstība embrija
un augļa periodā, placentārā asinsrite. SAS postnatālā attīstība. Asinsrites īpatnības
dažādos orgānos. Asins pārdale organismā pie dažādiem funkcionālajiem stāvokļiem.
SAS izmeklēšanas metodes. SAS neirohumorālā regulācija. SAS rādītāju izmaiņas pie
dažādām fiziskām slodzēm.
1. Apinis P. Cilvēks. R., 1999.
2. Martini F. Fundamentals of anatomy and physiology. 5nd.ed., 2001.
3. Valtneris A. Asinsrites fizioloģija. R., Zvaigzne, 1990.
4. Джадсон П. Периферическое кровообращению. Пер.с англ. Под.ред. Косицкого
Г.И. – М. Медицина, 1982.
5. Морфология человека. Под ред. Никитюка Б., Чтецова В. - из-во Московского
университета, 1990.
6. Мортон Д.,Хеллер П. Физиология седечно-сосудистой системы – СанПитербург,2000, стр.256
7. Ноздраев А.Д., Общий курс физиологии человека и животных.М.Высш.шк.1991.
8. Осколкова
М.К.
Функциональные
методы исследования
системы
кровообращения у детей. - М.Медицина, 1988, стр.272.

Literatūra:
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кровообращения у детей. - М.Медицина, 1988, стр.272.
9. Превентивная кардиология. Под.ред. Косицкого Г.И. – М., Мир. 1987, стр.512.
10. Сапин М., Бриксина З. Анатомия человека. – М.; Просвещение. Владос, 1995.
11. Синельников Р. Атлас анатомии человека. 4 тома.- М.; Медицина, 1996.
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Daugavpils Universitāte
Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte
Bioloģijas katedra
Kursa nosaukums:

ZINĀTNISKAIS SEMINĀRS AUGU ŠŪNU BIOLOĢIJĀ
STUDIJU KURSA APRAKSTS

Kursu vada:
Telefons:
E-pasts:

Dr. biol.asoc.profesore Natālija Škute; Dr.biol., docente Inese Kokina
54-25297; 9185513
natash@dau.lv

Studiju
programma:
Kursa apjoms:
Kursa struktūra:
(kontaktstundās)

Akadēmiskā maģistra studiju programma „Bioloģija”

Priekšnosacījumi
kursa apgūšanai:
Kursa adresāts:
Prasības kredīta
iegūšanai:
Pārbaudījumi
semestra laikā:
Pārbaudījuma
veids kursa
noslēgumā:
Kursa mērķis:
Kursa uzdevumi:

Kursa saturs:

Literatūra:

Kredītpunkti
6
Kontaktstundas
- st.
- st.
- st.
48 st.
lekcijas
laboratorijas
praktiskie
semināri
darbi
darbi
Apgūts šūnas bioloģijas un augu fizioloģijas kurss

96
48 st.
citas darba
formas

Akadēmiskās maģistra studiju programmas “Bioloģija” 1.un 2.studiju gada
studenti
Ieskaitīti trīs kontroldarbi, sekmīga piedalīšanās semināros
Trīs kontroldarbi, trīs kolokviji, viens referāts
Mutisks eksāmens

Radīt izpratni par augu šūnas fizioloģiskajiem un patoloģiskajiem procesiem
un to regresu.
Apskatīt augu šūnas uzbūvi un to pētīšanas metodes, augu šūnas dalīšanās un
apoptozes mehānismi.
Dot priekšstatu par augu šūnas genoma funkcionēšanas mehānismiem.
Augu šūnas organizācijas īpatnības: celulozes apvalks, vakuolas. Augu šūnu
genoma īpašības: genoma izmēra variācijas, citozīna enzimātiskās
modifikācijas, hromosomalās organizācijas, mitohondriju un hloroplastu
genomi. Augu genoma reduplicēšana un realizēšana šūnu līmenī. Augu šūnas
dalīšanās diferenciācija un apoptozes mehānismi, to regulācija. Augu genoma
reakcija uz slimībām.
Saimniekauga un patogēna savstarpējās iedarbības ģenētiskie un molekulārie
mehānismi. Princips “gens pretī gēnam”.
Saimniekauga rezistences pret patogēnu veidi: rasuspecifiskā (race –
specific), rasunespecifiska (race – none – specific) u.c.
Šūnas superjūtības atbilde (hypersensitive cell response).
Fitohormoni, to metabolisms, šūnas darbības mehānisms. Augu šūnas
receptori. Dažādas augu šūnas signālsistēmas. Aktīvā skabekļa veidošanās
augu šūnās.
Augu audu un šūnu kultūras - plaši pielietojamās metodes biotehnoloģijās.
Dažādu augu šūnu pētīšanas metodes.
1. Raven P.H., Everst F., Eichnorn S.E. Biology of Plants., Worth
publishers, Inc.1990, 348 p.
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publishers, Inc.1990, 348 p.
2. Heldt H.W. Plant Biochemistry and Molecular Biology. New York,
Oxford University press Inc., 1999, 522 p.
3. Plant Gene Isolation. Principles and practice. Ed. by G.D. Foster and
D.Twell. John Wiley& Sons New York, 1996 425.p
4. Тарчевский. И.А. Сигнальные системы клеток растений. М.Наука,
2002., 294 с.
5. Уоринг Ф., Филлипс И. Рост растений и дифференцировка. –
Москва: Мир, 1984.
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Daugavpils Universitāte
Dabaszinātņu un Matemātikas fakultāte
Bioloģijas katedra
Kursa nosaukums: ZINĀTNISKAIS SEMINĀRS ENTOMOLOĢIJĀ

STUDIJU KURSA APRAKSTS
Kursu vada:
Telefons:
e-pasts:

Dr.biol., profesors Arvīds Barševskis
5422922
beetles@dau.lv

Studiju
programma:
Kursa apjoms:
Kursa struktūra:
(kontaktstundās)
Priekšnosacījumi
kursa apgūšanai:
Kursa adresāts:
Prasības kredīta
iegūšanai:
Pārbaudījumi
semestra laikā:
Pārbaudījuma
veids kursa
noslēgumā:

Akadēmiskā maģistra studiju programma “Bioloģija”

Kursa mērķis:
Kursa uzdevumi:

Kursa saturs:

kredītpunkti:
st.
-

5
st.

-

kontaktstundas:
st.
80 st.

lekcijas
laboratorijas darbi praktiskie darbi
Bakalaura grāds bioloģijā vai vides zinātnē.

semināri

80
-

st.

citas darba formas

Akadēmiskās maģistra studiju programmas “Bioloģija” 1. un 2. studiju gada studenti
Ieskaitīti kontroldarbi, kolokviji, referāti, sekmīga piedalīšanās semināros.
2 kontroldarbi, 2 kolokvijs, 2 referāti.
ieskaite

Radīt izpratni par kukaiņu morfoloģijas, taksonomijas, ekoloģijas un bioloģijas
vispārīgām likumsakarībām.
Dot priekšstatu par kukaiņu uzbūves īpatnībām, to nozīmi taksonomijā. Veidot
priekšstatu par kukaiņu lomu ekosistēmās, to skaita dinamiku, aizsardzības problēmām.
Attīstīt maģistrantiem praktiskas iemaņas jaunāko pētījumu metodiku izmantošanā
taksonomijas un ekoloģijas pētījumos.
Kukaiņu morfoloģijas mūsdienu pētījumi. Kukaiņu morfoloģiskās īpatnības, to
izmantošana sistemātikā. Kukaiņu morfometrijas pamati un morfometrisko rādītāju loma
sistemātikā. Kukaiņu filoģenētiskais koks (Arizonas Universitātes projekts). Kukaiņu
sistemātikas mūsdienu paradigmas. Sistemātiskās datu bāzes par kukaiņiem (Nomina
Nearctica, Biosis u.c.). Kukaiņu izplatības vispārīgās likumsakarības. Kukaiņu bioloģijas
aktuālas problēmas. Skrejvaboles kā modelis kukaiņu sezonālās un diennakts aktivitātes
pētījumiem. Kukaiņi sauszemes ekosistēmās. Kukaiņu faunas un bioģeogrāfiskās
īpatnības Latvijā, Baltijā, Eiropā. Kukaiņi sauszemes un ūdens ekosistēmās – pētījumu
metodoloģija. Kukaiņu ekoloģisko pētījumu datu kvalitatīvā un kvantitatīvā apstrāde.
Kukaiņi meža ekosistēmās. Kukaiņi postpirogēnās sukcesijās. Saproksilofīto un
kambiofīlo vaboļu sugu monitorings kā modelis ekosistēmas stāvokļa noskaidrošanai, tā
nozīme bioloģiskās daudzveidības pētījumos. Tauriņu monitorings kā modelis kukaiņu
migrāciju pētījumiem. Kukaiņi - meža dabisko biotopu indikatori. Eiropā un Latvijā
apdraudētās un īpaši aizsargājamās kukaiņu sugas. Aizsargājamie biotopi un kukaiņu
aizsardzība.
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Literatūra:

1. Annalen 2002. Naturhistorisches Museum Wien. Pp. 719
2. Carl H. Lindroth 1992. Ground Beetles (Carabidae) of Fennoscandia. Amerind
Publishing Co. Pvt. Ltd. Pp. 814.
3. Contributions to Entomology 2001 . Volume 51 (Nr. 2). Deutsches Entomologisches
Institut im Zentrum für Agrarlandschafts – und Landnutzungsforschung. Pp. 531.
4. Elisabeth Geiser 2001. Monographs on Coleoptera. Vol. 2. Zoologische – Botanische
Gesellschaft in Österreich und Wiener Coleopterologenverein (WCV). Pp. 706.
5. Memorie della Societa Entomologica Italiana 2000. Vol. 79. Societa Entomologica
Italiana.Pp. 482.
6. Raven P.H., Johnson G.B. 1989. Biology. Times Mirror/Mosby College Publishing.
1142 pp.
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Daugavpils Universitāte
Dabaszinātņu un Matemātikas fakultāte
Bioloģijas katedra
Kursa nosaukums: ZINĀTNISKAIS SEMINĀRS BIOLOĢIJAS DIDAKTIKĀ

STUDIJU KURSA APRAKSTS
Kursu vada:
Telefons:
e-pasts:

Dr.paed., profesore Ilga Salīte Dr.paed., Dr.psych., Mag.biol., docents Mihails Pupiņš
9621191
mihails@dau.lv

Studiju
programma:
Kursa apjoms:
Kursa struktūra:
(kontaktstundās)
Priekšnosacījumi
kursa apgūšanai:
Kursa adresāts:
Prasības kredīta
iegūšanai:
Pārbaudījumi
semestra laikā:
Pārbaudījuma
veids kursa
noslēgumā:

Akadēmiskā maģistra studiju programma “Bioloģija”

Kursa mērķis:
Kursa uzdevumi:

Kursa saturs:

Literatūra:

kredītpunkti:
kontaktstundas:
5
st.
st.
st.
st.
30
lekcijas
laboratorijas darbi praktiskie darbi
semināri
Bakalaura grāds bioloģijā vai vides zinātnē.

80
st.
citas darba formas

Akadēmiskās maģistra studiju programmas “Bioloģija” 1. un 2. studiju gada studenti
Ieskaitīti laboratorijas darbi un kontroldarbi, sekmīga piedalīšanās semināros.
2 kolokviji, 2 referāti.
ieskaite

Radīt izpratni par bioloģijas didaktikas nozīmi, principiem un metodem.
Veidot priekšstatu par bioloģijas didaktikas mērķiem un principiem. Veidot priekšstatu
par bioloģijas didaktikas metodēm un organizācijas formām.
Didaktikas jēdziens un principi. Bioloģijas didaktikas jēdziens un īpašības. Bioloģijas
didaktikas priekšmets un uzdevumi. Bioloģijas didaktikas struktūra: bioloģijas didaktikas
vēstures pētīšanas, priekšmeta vietas un satura noteikšana, mācību metožu un formu
izstrāde, mācību aprīkojuma un uzskates līdzekļu izstrāde, pasniedzēju sagatavošanas
kritēriju izstrāde. Bioloģijas didaktikas pētīšanas metodes. Bioloģijas didaktikas saikne
ar citām zinātnēm: pedagoģiju, psiholoģiju, fizioloģiju, bioloģiju utt. Bioloģijas
mācīšanas formas: stunda, to struktūra un klasifikācija, ekskursija, lekcija, seminārs.
Uzskates līdzekļi bioloģijas pasniegšanā. Konkrēto bioloģijas kursa tēmu pasniegšana.
Bioloģijas didaktikas mūsdienu problēmas un perspektīvas.
1. Bennett N. Recent research on teaching: a dream, a belief and a model. – Brit. Journ.
Educ.Psych. –1978.
2. Hornik, Frantisek, Ed.; Lipertova, Pavla, Ed. Didactics of Biology. Praga, 1987. 370
lpp.
3. Joyce B., Weil M. Models of teaching. –Boston: Allyn and Bacon. 1992.
4. Young R.E. Critical teory and classroom talk. – London, Taylor and Francis, 1992.
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2. Pielikums – Studiju plāns
Akadēmiskās maģistra studiju programmas “Bioloģija”
Studiju plāns (pilna laika studijas)
2003./2004. studiju gads
N.p.k.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3
1.

Kursa nosaukums
Teorētisko atziņu izpētes obligātie kursi (30 KP)
Bioloģijas aktuālās problēmas
Evolucionārā ekoloģija
Šūnu fizioloģija
Biotehnoloģijas
Daudzfaktoru biometrija
Bioloģijas didaktikas aktuālās problēmas
Teorētisko atziņu aprobācija (25 KP)

Pārbaudes
forma

Kredītpunkti

Kontaktstundas

eksāmens
eksāmens
eksāmens
eksāmens
eksāmens
eksāmens

6
6
6
5
4
3

Ar maģistra darbu saistītās pētījumu metodoloģijas padziļināta apgūšana (6 KP)
Lauka pētījumu metodoloģija
eksāmens
6
Eksperimentālo pētījumu metodoloģija
eksāmens
6
Piedalīšanās zinātnisko semināru darbā (5 KP)
Zinātniskais seminārs hidroekoloģijā
ieskaite
5
Zinātniskais seminārs asinsrites fizioloģijā
ieskaite
5
Zinātniskais seminārs augu šūnu bioloģijā
ieskaite
5
Zinātniskais seminārs entomoloģijā
ieskaite
5
Zinātniskais seminārs bioloģijas didaktikā
ieskaite
5
Pētījumu rezultātu aprobācija (14 KP)
Zinātniskā raksta sagatavošana
ieskaite
5
Pētījumu rezultātu apkopošana un ziņojums
ieskaite
5
konferencē
Lektora prakse
dif. ieskaite
4
Maģistra darba izstrāde (25 KP)
Maģistra darbs bioloģijā
25
Kopā
80

1. lapa

1. kurss

2. kurss

1. sem.

2. sem.

3. sem.

96
96
96
80
64
48

2
2
2
1
2

2
2
2
2
2

2
2
2
2

96
96

2
2

80
80
80
80
80

3
3
3
3
3

1

2
2

2

2
2
2
2
2
2
2

-

2

-

4. sem.

2

3
3

-

1

1

1

1

24
680

5
20

5
20

6
20

9
20
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Akadēmiskās maģistra studiju programmas “Bioloģija”
Studiju plāns (nepilna laika studijas)

N.p.k.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3
1.

Kursa nosaukums
Teorētisko atziņu izpētes obligātie kursi (30 KP)
Bioloģijas aktuālās problēmas
Evolucionārā ekoloģija
Šūnu fizioloģija
Biotehnoloģijas
Daudzfaktoru biometrija
Bioloģijas didaktikas aktuālās problēmas
Teorētisko atziņu aprobācija (25 KP)

Pārbaudes
forma

Kredītpunkti

Kontaktstundas

eksāmens
eksāmens
eksāmens
eksāmens
eksāmens
eksāmens

6
6
6
5
4
3

Ar maģistra darbu saistītās pētījumu metodoloģijas padziļināta apgūšana (6 KP)
Lauka pētījumu metodoloģija
eksāmens
6
Eksperimentālo pētījumu metodoloģija
eksāmens
6
Piedalīšanās zinātnisko semināru darbā (5 KP)
Zinātniskais seminārs hidroekoloģijā
ieskaite
5
Zinātniskais seminārs asinsrites fizioloģijā
ieskaite
5
Zinātniskais seminārs augu šūnu bioloģijā
ieskaite
5
Zinātniskais seminārs entomoloģijā
ieskaite
5
Zinātniskais seminārs bioloģijas didaktikā
ieskaite
5
Pētījumu rezultātu aprobācija (14 KP)
Zinātniskā raksta sagatavošana
ieskaite
5
Pētījumu rezultātu apkopošana un ziņojums
ieskaite
5
konferencē
Lektora prakse
dif. ieskaite
4
Maģistra darba izstrāde (25 KP)
Maģistra darbs bioloģijā
25
Kopā
80

2. lapa

1. kurss

2. kurss

1. sem.

2. sem.

3. sem.

4. sem.

5. sem.

96
96
96
80
64
48

2
2
1
1
2

1
1
2
1
1

1
1
2
1
1

1
1
1
1

1
1

2

1

96
96

3
3

1
1

1
1

1
1

80
80
80
80
80

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

-

1

1

1

2

-

1

1

1

2

-

1

1

1

1

5
16

5
16

5
16

6
16

24
680

4
16

1
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Hidroekoloģijas pētījumu materiālais nodrošinājums
Aprīkojuma, aparatūras apraksts

Ražotājs

Hidrobioloģisko paraugu ievākšanai nepieciešamais aprīkojums
Sešvietīga piepūšama motorlaiva “Kaiman 360”
Bušs SIA, Latvija
Piekaramais laivas motors “Mercury 4.0”
Mercury Marine
Co., ASV
Apšteina tipa planktona tīkls ar acu izmēru 65 μm
KC-Denmark,
Dānija
Džedi tipa planktona tīkls ar acu izmēru 65 μm
KC-Denmark,
Dānija
Rutnera tipa batometrs ar tilpumu 2 litri
Wildco Co.Ltd.,
ASV
Ekmaņa tipa bentosa kauss ar parauga ņemšanas
KC-Denmark,
laukumu 225 cm2
Dānija
Lauka pētījumiem nepieciešamais aprīkojums
Zemūdens peldēšanas komplekts: hidrotērps, maska,
Posseidon Co.
pleznas, gaisa balons, regulators, kompensators
Zviedrija
Augsta spiediena kompresors (300 bar) Coltry Sub
Coltry Sub Co. Ltd.,
Itālija
Zemūdens fotoaparāts Minolta Weathermatic
Minolta Co.Ltd.,
Francija
Daudzparametru mērītājs HYDROLAB MiniSonde®: Hydrolab Co.Ltd.,
t0, DO (%, mg/l), CON, pH, RedOx, Turb.
ASV
Ūdens ķīmisko analīžu komplekts AQUAANAL®Riedel-deHaën,
plus (20 parametru noteikšana)
Nīderlande
GPS GeoExplorer CE
Trimble Co.Ltd.,
Kanāda
Eholots Furuno LS-6100
Furuno Co.Ltd.,
Japāna
Straumes ātruma un caurplūduma mērītājs
Swooffer Co.Ltd.,
Swoffer 3000
ASV
Laboratorijas pētījumiem nepieciešamais aprīkojums
Mikroskops (x100, x500, x1000) V-300
Helmut Hund
GmbH, Vācija
Binokulārā lupa Stemi 1000
Carl Zeiss
Mikroskopie, Vācija
BSP5 mērīšanas komplekss YSI-5000
YSI Co.Ltd., Japāna
Specializētais programmnodrošinājums
Datu statistiskā analīze – SPSS v. 12.0
SPSS Co.Ltd., ASV
GIS datu analīze – ArcView v. 8.0
ESRI Co., ASV
Datu bāzu analīze – DB2 v. 3.0
IBM Corp., ASV
Populāciju dinamikas un metapopulāciju modelēšana
Applied
– RAMAS® EcoLab v. 2.0
Biomathematics Co.
Ltd., ASV
Ūdens toksikoloģiskā stāvokļa modelēšana –
US EPA, ASV
AQUATOX v. 1.69
Sateces baseinu modelēšana – BASINS v. 2.0
US EPA, ASV

1. lapa

Skaits
1
1
1
2
2
1

5

1
1

1
1
1

4
5
1
12
8
1
1

1
1
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Asinsrites fizioloģijas pētījumu materiālais nodrošinājums
Aprīkojuma, aparatūras apraksts

Ražotājs

Datu apstrādei nepieciešamais aprīkojums
Lietuva
Dators (Pentium 4 2.0 64 Mb(128bit) 40Gb
CD-RW 48x) ar programmnodrošinājumu
(Microsoft Office Professional 2000)
http://www.motic.com
K-400 Stereo mikroskops (kods MOTIC 09)
K-400L objektīvs 2.0x (kods MOTIC 09)
K-400L okulārs WF 15x (kods MOTIC 09)
Moticam 480 CCD Videokamera
http://www.motic.com
(kods MOTIC 11)
Moticap L311 videoplate (kods MOTIC 11)
http://www.motic.com
VideoTesT Dinamika 4.0.
http://www.videotest.ru
Asinsrites fizioloģijas pētījumiem nepieciešamais aprīkojums
Elektrokardiogrāfs
Krievija
Veloergometrs
Spirometrs
Veloergonometrs “Bodrost”
Kamera “Gorjajeva”
Mikroskops “Biolam”
Tanometrs “Omron RX-M”
Asinsspiediena mērītājs, pusautomātiskais
Asinsspiediena mērītājs
Tonometrs, mehāniskais
Metronoms
Hronometri
Stetafonendoskops
Kimogrāfs
Kapilaroskops
Elektriskais vekrokardioskops
Palīglīdzeklis; asins grupas reaģenti
Vanniņa asins uztriepju krāsošanai
Svari (medicīniskie)
Atsvari
Bļodiņas
Žāvējamais skapis

2. lapa

Skaits
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
6
4
2
1
4
1
1
5
2
4
1
1
2
1
1
4
6
1
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Augu šūnu bioloģijas pētījumu materiālais nodrošinājums
Aprīkojuma, aparatūras apraksts
Centrifūga ЦЛК – 1
Līdz 3000 apgriezieniem minūtē
Centrifūga ОПН
Līdz 8000 apgriezieniem minūtē
Centrifūga Mini Spin plus SAACE
Līdz 14500 apgriezieniem minūtē
Spektrofotometrs UV – VIS SP8 – 400
ar absorbciju ciparu reģistrāciju un automātisko
spektru rakstīšanu.
Spektrofotometrs CФ 46
Mikroskops (x100;x 400;x 600) BIOLAM
Mikroskops (x100; x400; x1000) HUND V300
Viens no tiem ar aprīkojumu fotografēšanai
Aprīkojumi luminiscējošam mikroskopam
Kratītājs – inkubators ES – 20
ar maisīšanas un termostatēšanas moduļiem
UV – bokss UVC/T – AR
Ar UV recikulatoru, taimeru UV kontrolei, dienas
gaismu
Elektroforēzes aprīkojums
Elektroforēzes aprīkojums BioMax
Aprīkojums gēla fotografēšanai
Mini UV transluminators
Gēla vizualizācijai
UV transluminators Sio
Automātiskās pipetes un dozatori
Elektroniskie svari BAR – 200
Ph – metri
Djuāra trauki šķidrajam slāpeklim
Termostati gaisam
Termostats ūdens U – 10

3. lapa

Ražotājs

Skaits

Krievija

2

Krievija

1

Eppendorf,
Vācija
PYE UNTCAM,
Lielbritānija

1

LOMO,
Krievija
LOMO,
Krievija
WOTZLAR,
Vācija
LOMO,
Krievija
BIOSAN,
Latvija
BIOSAN,
Latvija

1

BIOSAN,
Latvija
SIGMA,
USA
Pharmaex
BIOSAN,
Latvija
SIGMA,
USA
Eppendorf, Boeco,
Vācija
Krievija
ЗИЛ,
Krievija
Krievija
Krievija
krievija

1

20
9
2
1
1

1
1
1
1
1
5
2
2
2
4
1
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Entomoloģijas pētījumu materiālais nodrošinājums

Aprīkojuma, aparatūras apraksts

Ražotājs

Lauka pētījumiem nepieciešamais aprīkojums
Malēzes lamatas (Malayse traps)
Morpho Ltd.,
Čehija
Logu lamatas (Windows traps)
Morpho Ltd.,
Čehija
Logu lamatas (Windows traps)
Baltic Institute of
Coleopterology
Gaismas lamatas (Light traps)
Kabourek Ltd.,
Čehija
Augsnes lamatas (Pitfall traps)
Baltic Institute of
Coleopterology
Mēriķes lamatas
Baltic Institute of
Coleopterology
Profesionālie entomoloģiskie tīkliņi
Morpho Ltd.,
Čehija
Kukaiņu savācējekrāni
Morpho Ltd.,
Čehija
Laboratorijas pētījumiem nepieciešamais aprīkojums
Dators (pentium 4, 256 Mb, 40 Gb ) ar
Proline D, Latvija
programmnodrošinājumu (Microsoft Office
Professional 2000)
Portatīvais dators Toshiba Satellite
Toshiba, Japāna
Datori (pentium II, ar programmnodrošinājumu)
Proline D, Latvija
Mikroskops (x100, x400, x600) Biolam
Lomo, Krievija
Carl Zeiss
Binokulārā lupa Zeiss Stemi 1000

Skaits
5
20
20
5
50
5
10
2

1

1
3
12
5

Mikroskopie, Vācija

Fotokomplekts makrofotografēšanai (stacionārs
laboratorijas statīvs, fotocamers Canon 300 EOS,
optika)
Kukaiņu kolekcija

4. lapa

Dažādi ražotāji

---

1 komplekts

apmēram
70 000
īpatņu
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Studiju programmas attīstības plāns
periodam no 2003. līdz 2009. gadam
Mērķis
Studiju kvalitātes
vadības sistēmas
nodrošināšana

Studējošo
pētnieciskā darba
nodrošināšana

Pasākuma nosaukums

Izpildes termiņš
(pasākuma prioritāte)

Nepieciešamie resursi

Izpildes indikatori

Piezīme

Docētāju savstarpējie nodarbību
apmeklējumi

Pasākuma prioritāte – II
Reizi mācību semestrī

Iekļaut studiju slodzē

Apmeklējumu
uzskaites lapa

DU Mācību padomes
kompetence

Recenzentu pieaicināšana no citām
Latvijas un ārzemju augstskolām

Pasākuma prioritāte – II
Reizi mācību gadā

24 Ls uz vienu maģistra
darbu

Studējošo aptaujas un rezultātu
analīze

Pasākuma prioritāte – III
Reizi mācību gadā

Aptaujas anketas

No studiju
programmas
pašieņēmumiem
Anketu nepieciešams
modificēt

Darba devēju un absolventu
aptaujas

Pasākuma prioritāte – III
Reizi mācību gadā

Aptaujas anketas

Sadarbība ar līdzīgām studiju
programmām Latvijā un ārzemēs

Pasākuma prioritāte – I
Visu laiku

Komandējumu
izdevumi studējošiem

Maģistra darbu
aizstāvēšanas
protokols
Ikgadējais
pašnovērtējuma
ziņojums
Ikgadējais
pašnovērtējuma
ziņojums
Sadarbības līgumi,
kopīgi projekti un
publikācijas

Studējošo iesaistīšana akadēmiskā
personāla pētnieciskajā darbā

Pasākuma prioritāte – I
Visu laiku

Bioloģijas katedras zinātnisko
žurnālu izdošana

Pasākuma prioritāte – I
Divas reizes gadā

Paredzēt papildus
izdevumus
pētnieciskajos projektos
2400 Ls
DU Zinātņu daļas
finansējums u.c.

Anketu nepieciešams
modificēt
Studiju programmas
nepietiek līdzekļu, lai
nodrošinātu šo
aktivitāti pilnā
apmērā

Zinātniskās
publikācijas
Divi žurnāli divreiz
gadā (skat. nodaļu
4.1)

Studiju programmas
nepietiek līdzekļu, lai
nodrošinātu šo
aktivitāti pilnā
apmērā
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Mērķis
Akadēmiskā
personāla
kvalifikācijas
celšana

Materiāli
tehniskās bāzes
attīstība

Nodrošinājums ar
nepieciešamo
literatūru un
informāciju

Pasākuma nosaukums

Izpildes termiņš
(pasākuma prioritāte)

Nepieciešamie resursi

Izpildes indikatori

Piezīme

Ikgadējās
akadēmiskā
personāla atskaites
par zinātnisko
darbu
Izstrādātie mācību
un metodiskie
līdzekļi

DU pagaidām nav
mehānisma
akadēmiskā personāla
izaugsmes
stimulēšanai
Paredzēts DU
akadēmiskā personāla
darba apjoma
uzskaites kārtībā
3 – 6 līgumdarbi gadā

Akadēmiskā personāla zinātniskās
publikācijas un piedalīšanās
konferencēs

Pasākuma prioritāte – II
Visu laiku

LZP granti, DU
Zinātņu daļas
finansējums u.c.

Metodisko un mācību materiālu
izstrāde

Pasākuma prioritāte – II
Visu laiku

Iekļaut studiju slodzē

Pētnieciskie līgumdarbi

Pasākuma prioritāte – II
Visu laiku

Iegādātā aparatūra
un aprīkojums

Zinātniskie granti un projekti

Pasākuma prioritāte – II
Visu laiku

DU budžeta līdzekļu izmantošana

Pasākuma prioritāte – II
Visu laiku

Latvijas Vides
Aģentūra, VAS
Latvijas meži u.c.
LZP granti, DU
Zinātņu daļas
finansējums u.c.
3245 Ls

Nodrošinājums ar literatūru

Pasākuma prioritāte – II
Visu laiku

744 Ls

Iegādātā literatūra

Jaunu datoru iegāde

Pasākuma prioritāte – III
Saskaņā ar amortizācijas
noteikumiem

Iegādātā aparatūra
un aprīkojums

4 – 7 projekti gadā

Iegādātā aparatūra
un aprīkojums

Saskaņā ar MK
noteikumiem Nr.334
uz 20 budžeta vietām
Saskaņā ar MK
noteikumiem Nr.334
uz 20 budžeta vietām
Pakāpeniska vecu
datoru nomaiņa
notiek saskaņā ar
DMF attīstības plānu

Iegādātie datori
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1. Studiju programmas mērėi un uzdevumi
Atbilstoši absolventu un darba devēju vēlmēm Daugavpils Universitātes Bioloăijas katedra
piedāvā bakalaura studiju programmu apgūšanu ar iespēju turpināt studijas arī
maăistrantūrā. Šis uzdevums DU Bioloăijas katedrā tiek uzskatīts par prioritāti. Tālākai
speciālistu profesionālajai izaugsmei ir nepieciešams sagatavot akadēmiski izglītotu,
pasaulē konkurētspējīgu bioloăijas maăistru, spējīgu patstāvīgi paplašināt un padziĜināt
zināšanas un veikt zinātnisku darbu kādā no bioloăijas apakšnozarēm vai strādāt kādā
tautsaimniecības nozarē.
Mērėi:

•

•

balstoties uz bakalauru studiju programmu, sagatavot augsta līmeĦa speciālistus
bioloăijas jomā ar dziĜām teorētiskajām zināšanām un praktiskām iemaĦām, spējīgus
patstāvīgi pieĦemt lēmumus un veikt radošus zinātniskus pētījumus;
nodrošināt studentiem iespējas sagatavoties akadēmiskās izglītības turpināšanai
Daugavpils Universitātē un citās Latvijas vai ārzemju universitātēs.

Uzdevumi:

•
•
•
•

padziĜināt prasmes un iemaĦas zinātniski pētnieciskajā darbā dabaszinātnēs;
dot padziĜinātas zināšanas vispārbioloăiskajos un ar attiecīgās apakšnozares specifiku
saistītajos kursos;
attīstīt prasmes un iemaĦas mūsdienu informācijas apstrādē un jaunāko informācijas
tehnoloăiju izmantošanā dabaszinātnēs;
veicināt maăistranta konkurētspēju gan vēlāk studējot doktorantūrā, gan strādājot
izglītības, pētnieciskajās, vides pārvaldes vai aizsardzības iestādēs.

2. Studiju programmas struktūra
2.1. Studiju programmas kvantitatīvās izmaiĦas attiecīgajās programmas
sadaĜās
2.1.1 IzmaiĦu analīze un pamatojums
Studiju programmas struktūra netika mainīta 2005./2006. studiju gadā.
2.1.2 Studiju kursu sadalījuma atbilstība valsts standartiem
Akadēmiskā maăistra studiju programma “Bioloăija” (45420 01) atbilst Augstskolu
likumam (papildināts ar grozījumiem 2000. gada 12. decembrī; Likums Saeimā pieĦemts
1995. gada 2. novembrī. http://www.aic.lv/Rp/Latv/LIK/augs_likums.htm) un akadēmiskās
izglītības standartam (Ministru kabineta noteikumi Nr.2, Rīgā 2002.gada 3.janvārī [prot.
Nr. 1, 4.§]: Noteikumi par valsts akadēmiskās izglītības standartu, izdoti saskaĦā ar
Izglītības likuma 14.panta 19.punktu; http://www.aiknc.lv/kopmat/akadizst.htm) (skat.
2.tabulu).
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2. tabula. Akadēmsikā studiju kursu sadalījums atbilstība valsts standartiem
Studiju programmas
sastāvdaĜas

Prasības MK noteikumos
(23. un 24. pants)

Programmas apjoms
Teorētisko atziĦu izpētes
obligātie kursi
Teorētisko atziĦu aprobācija
Maăistra darbs

80 KP
ne mazāk kā 30 KP

DabaszinātĦu maăistra
studiju programma
"Bioloăija"
80 KP
30 KP

ne mazāk kā 15 KP
ne mazāk kā 20 KP

25 KP
25 KP

Teortisko atziĦu izpēte obligāto kursu studijas ir obligātas visiem akadēmiskajā maăistra
programmā imatrikulētajiem studentiem. Bioloăiskie teorētiskie pamat kursi, kuri ietver
bioloăijas attīstības vēsturi un aktuālās problēmas, problēmas starpnozaru aspektā,
bioloăijas raksturojumu, bioloăijas apakšnozares pamatnostādnes, principus, struktūras:
piemēram, bioloăijas aktuālās problēmas, evolucionārā ekoloăija, šūnu fizioloăija,
biotehnoloăijas un citi.
Teorētiski atziĦu aprobācija obligātās izvēles kursi nodrošina iespējas studentiem
izvēlēties padziĜināt zinātnisko pētijumu metodoloăiju (lauku vai eksperimentālo pētījumu
metodoloăiju), piedalīties zinātnisko semināru darbā: vai hidroekoloăijā, vai asinsrites
fizioloăijā, vai augu šūnu, bioloăijā, vai entomoloăija

2.2. Studiju kursu satura izmaiĦas. IzmaiĦu analīze, izmaiĦu
nepieciešamība
Studiju kursu saturs netika mainīts 2005./2006. studiju gadā.

3. Studiju programmas realizācija
3.1. Izmantotās studiju formas
Studijas notiek Daugavpils Universitātē DabaszinātĦu un matemātikas fakultātē pilna laika
studijās par valsts budžeta un fizisku vai juridisku personu iemaksātiem studiju maksas
līdzekĜiem.
Studiju programma tiek realizēta lekcijās, semināros, praktiskajos darbos, laboratorijas
darbos, grupu darbā un disputos, plaši tiek izmantoti elektroniskie metodiskie materiāli un
kursi.
Lekcijas notiek akadēmiskajās grupās. Docētāji lekcijās izmanto videoprojektorus,
kodoskopus, tāfeles, datorus. Videoprojektoru (daĜēji arī kodoskopu) izmantošana lekcijās
ir jāuzskata par visoptimālāko, jo lekciju materiāla elektroniskās versijas Ĝauj
nepieciešamības gadījumā operatīvi modificēt un uzlabot lekcijās apskatāmo materiālu. Ne
visai plašo videoprojektoru izmantošanu lekcijās (un vispār nodarbībās) nosaka to mazais
skaits.
Obligātajos un izvēles kursos tiek izmantots komandu (grupu) darbs. Grupu darbs
galvenokārt tiek izmantots praktiskajās nodarbībās, analizējot praktisko uzdevumu
veikšanu.
Patstāvīgais darbs. Mācību laboratoriju darba grafikā ir paredzēts laiks arī studentu
patstāvīgajam darbam, ko nodrošina katedras laboranti. Studējošajiem ir pieejamas arī
datorklases ar Internet pieslēgumu un nepieciešamo programmnodrošinājumu.
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Lektora prakse. Prakse fakultātē paredz vai nu lekciju vadīšanu, vai semināru
organizēšanu, vai arī praktisko vai laboratorijas darbu veikšanu saistībā ar sava maăistra
darba tēmu attiecīgajā bioloăijas apakšnozarē. Zinātniskā vadītāja vadībā.

3.2. Kontaktnodarbību un studējošo patstāvīgā darba attiecība
Studiju programmā, Ħemot vērā augstāko akadēmisko izglītību reglamentējošos
dokumentus, ir pieĦemta šāda attiecība starp kontaktnodarbībām un studentu patstāvīgo
darbu: viens kredītpunkts atbilst 40 akadēmiskajām stundām, kuras ietver sevī 16
kontaktnodarbību stundas (lekcijas, semināri, laboratorijas darbi) un 24 studentu patstāvīgā
darba stundas.
Realizējot programmu studiju, slodze ir 20 KP semestrī, kas sastāda 40 akadēmiskās
stundas nedēĜā, no kurām 12 līdz 14 stundas ir kontaktstundas, bet pārējās ir studentu
patstāvīgā darba stundas, kas paredz ne tikai patstāvīgu gatavošanos teorētisko atziĦu
izpētes obligāto kursu semināriem un praktiskajām nodarbībām, bet arī maăistra darba
izstrādi, lektora praksi, piedalīšanos konferencēs un zinātnisko rakstu sagatavošanu.
Nepilna laika studijās studiju slodze vienā semestrī nepārsniedz 16 KP, bet attiecība starp
kontaktsundām un studējošo patstāvīgo darbu saglabājas iepriekšējā

3.3. Studiju plāns
Pilna studiju plānus skat. 1. pielikumā. 2005./2006. studiju gadā tika realizētas tikai pilna
laika studijas.

4. Ar studiju programmu saistītā pētnieciskā darbība
4.1. Akadēmiskā personāla pētnieciskais darbs. Pētnieciskā un studiju
darba mijiedarbība
Akadēmsikā maăistra studiju programma „Bioloăija” (45420 01) akadēmsikā personāla
pētniecības darba virzieni atspoguĜoti zinātnisko semināros.
2005./2006. studija gadā docētāji ir piedalījušies 9 starptautiskās un valsts mēroga
konferencēs un kongresos (2. pielikums).
Programmas docētāji piedalījušies starptautiskā konferencē "Dabaszinātnes un matemātika
Daugavpils Universitāte pagātnē un mūsdienās", kuru organizēja Daugavpils Universitātes
DabaszinātĦu un matemātikas fakultāte 2006.g. 1-3. februārī.
Akadēmiskā maăistra studiju programmas docētāji ir nopublicējuši 14 zinātniskus
rakstus starptautiskos un vietējās nozīmes rakstu krājumos un žurnālos (3. pielikums).
2005./2006. studiju gada laikā Bioloăijas katedras docētāji ir realizējuši 12 projektus, ko
finansējuši Latvijas ZinātĦu Padome, Latvijas Vides Fonds, Nacionālā programma, LIFE,
DU u.c.
Kopš 2001.gada Bioloăijas katedra izdod divus zinātniskos izdevumus, kas ir iekĜauti
Latvijas Zinātnes padomes (LZP) vispāratzīto recenzējamo zinātnisko izdevumu sarakstā:
Baltic Journal of Coleopterology (Apstiprināts LZP sēdē1.07.2003.g., lēmums Nr.4-4-6);
Acta Biologica Universitatis Daugavpilensis (Apstiprināts vispāratzīto recenzējamo
zinātnisko izdevumu saraksta 2.grupā LZP sēdē 9.06.2002.g., lēmums Mr. 3-4-1). Abi
žurnāli ir iekĜauti starptautiski indeksējamo un referējamo žurnālu datu bāzēs:
CAB International (CAB Abstracts, CAB Health)
http://www.cabref.org/serial_detail.asp?lett=B
http://www.cabref.org/serial_detail.asp?lett=A
BIOSIS (Zoological Records)
http://www.biosis.org/training_support/documentation/Lists/ZR_A . html
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http://www.biosis.org/training_support/documentation/Lists/ZR_B . html
Cambridge Scientific Abstracts (Entomology Abstracts)
Elsevier (Elsevier Geobase, Elsevier Biobase).
Abu žurnālu redkolēăijās piedalās zinātnieki no 9 valstīm, kas, neapšaubāmi, dod iespēju
vēl plašāk attīstīt studiju programmas starptautiskos sakarus.

4.2. Studējošo iesaistīšana pētnieciskajā darbā. Maăistra darbu tēmu
atbilstība studiju programmas saturam
Pētnieciskajam studiju darbam nepieciešamās prasmes un iemaĦas studenti apgūst procesā
un iesaistoties pētnieciskos projektos. Zinātniskais darbs tiek organizēts Bioloăijas,
Ėīmijas un ăeogrāfijas, Anatomijas un fizioloăijas,katedru mācībspēku vadībā.
Maăistra darba tēmatika ir atbilstošas studiju programmas saturam.
2005./2006. studiju gadā AMSP "Bioloăija" (45420 01) maăistra darbus aizstāvēja 10
studenti (4. pielikumā-2005./2006. studiju gadā aizstāvēto maăistra darbu saraksts).

5. Vērtēšanas sistēma
5.1. Izmantotās studiju vērtēšanas un izvērtēšanas metodes, to apraksts,
izvēles pamatojums un analīze
Akadēmiskās maăistra studiju programmas „Bioloăija“ studējošo zināšanu līmenis tiek
novērtēts, izmantojot gan semestra laikā realizējamās patstāvīgā studiju darba kontroles
formas - kolokvijus, kontroldarbus, testus, uzstāšanos semināros, laboratorijas darbu un
praktisko darbu izpildi, gan arī sesiju laikā ar eksāmenu (mutiskā veidā), ieskaišu
(rakstiskā veidā) un diferencēto ieskaišu palīdzību.
Studentu zināšanas saskaĦā ar LR Izglītības un zinātnes ministra rīkojumu Nr. 208
(14.04.1998.) “Par studiju rezultātu vērtējumu vienotu uzskaiti” tiek vērtētas pēc 10 ballu
sistēmas. Vērtējot studentu zināšanu līmeni, tiek Ħemts arī viĦu patstāvīgais darbs semestra
laikā - atkarībā no kursa specifikas gala pārbaudījums (eksāmens vai ieskaite) veido 50 70% no kopējā kredīta saĦemšanai nepieciešamā punktu skaita, pārējo - laboratorijas
darbu, praktisko darbu, semināru, kolokviju, testu un kontroldarbu rezultāti. Gala atzīmi
docētājs nosaka, summējot semestra laikā saĦemtos vērtējumus (atzīmes) eksāmenā (vai
ieskaites darbā), laboratorijas darbos, praktiskajos darbos, semināros, kolokvijos un
kontroldarbos u.c. studiju patstāvīgā darba kontroles formās, un attiecinot iegūto rezultātu
pret maksimāli iegūstamo punktu skaitu (skat. 4. tabulu).
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4. tabula. Zināšanu vērtējums ballēs
% no summārā
maksimāli
iegūstamo punktu
skaita
100 = ∑> 95
95 > ∑ > 85
85 > ∑ > 75
75 > ∑ > 65
65 > ∑ > 55

vērtējums ballēs
10 balles
9 balles
8 balles
7 balles
6 balles

% no summārā
maksimāli
iegūstamo punktu
skaita
55 > ∑ > 45
45 > ∑ > 35
35 > ∑ > 25
25 > ∑ > 20
∑ < 20

vērtējums ballēs
5 balles
4 balles
3 balles
2 balles
1 balle

zināšanu kopējais līmenis ir uzskatāms par neapmierinošu un studentam
jāpārkārto kursa pārbaudījumi

5.2. Novērtēšanas biežums. Izvēles pamatojums
Semestra laikā tiek uzdoti un vērtēti kontroldarbi, tiek fiksēta laboratorijas darbu un
individuālo pētījumu izpilde. Tas, pirmkārt, nodrošina atgriezenisko saiti starp studentu un
docētāju konkrētā studiju kursā, Ĝaujot mācībspēkam novērtēt jau realizētu kursa sadaĜu
apguves līmeni un līdz ar to arī pasniegšanas kvalitāti. Otrkārt, tas nodrošina reāla,
nepārtraukta studiju darba norisi. Eksāmeni un ieskaites, atbilstoši mācību plānam, ir
obligātās atskaites formas un notiek eksāmenu sesijas laikā katra semestra beigās.

6. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidē
6.1. Studējošo aptauju rezultāti un analīze
Studējošo aptaujas tika veiktas sadarbībā ar Socioloăijas pētijumu laboratoriju. Kopumā
programmas studiju kursu svarīguma pakāpe un pasniegšanas līmenis. ir novērtēta Ĝoti
augstu, kas liecina, ka minētā studiju programma Ĝauj apgūt zināšanas, kuras noderēs
nākotnē , kad studenti iesaistīsies darba attiecībās.

6.2. Absolventu un darba devēju aptaujas. Programmas beidzēju
nodarbinātība
Absolventu un darba devēju aptauja šogad nenotika.

7. Studiju programmas akadēmiskais, vispārējais personāls
7.1. Akadēmiskā, vispārējā personāla skaits, tā izmaiĦas salīdzinājumā ar
iepriekšējo gadu
Programmu nodrošina akadēmiskais personāls no dažādām Daugavpils Universitātes
katedrām. Studiju programmas nodrošināšanā iesaistītais akadēmiskais personāls ir
parādīts 2. tabulā.
2. tabula. Studiju programmā A un B blokā iesaistītais akadēmiskais
personāls.
Vārds, uzvārds
Zinātniskais grāds, amats, iestāde
N. p.k.
1.
Artūrs Škute
Dr. biol., profesors (DU Bioloăijas katedra)
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N. p.k.
2.

Vārds, uzvārds
Arvīds Barševskis

Zinātniskais grāds, amats, iestāde
Dr. biol., profesors (DU Bioloăijas katedra)

3.

Natālija Škute

4.
5.
6.
7.

Valentīna Kokina
Zinaīda Sondore
Inese Kokina
Jānis Jauja

8.

AntoĦina Žiliska

9.

Zigfrīds Jezerskis

Dr. biol. asoc. profesore (DU Bioloăijas
katedra)
Dr. biol., docente (DU Bioloăijas katedra)
Dr. biol., docente (DU Bioloăijas katedra)
Dr. biol., docente (DU Bioloăijas katedra)
Dr. biol., docents (DU Anatomijas un
fizioloăijas katedra)
Dr.med. docente (DU Anatamijas un
fizioloăijas katedra)
Mag. paed., lektors (DU Bioloăijas katedra)

Kopumā AMSP „Bioloăija” studiju programmas realizēšanās iersaistīti 9 docētāji no 2
katedrām: 7 docētāji no Bioloăijas katedras un 2 no Anatomijas un fizioloăijas katedras.
Akadēmiskā personāla skaita AMSP „Bioloăija” 2005./2006. studiju gada bija izmaiĦas
salīdzinot ar iepriekšējo gadu:
DU Anatomijas un fizioloăijas katedras docente Irēna Kamiska, Fizikas katedras prof.
Valfrīds Paškevičs, prof. Jānis Pokulis 2004./2005. akad. gada nestrādāja AMSP
”Bioloăija”.

7.2. Akadēmiskā personāla kvalifikācijas atbilstība Augstskolu likuma
prasībām
AMSP „Bioloăija” nodrošina 9 docētāji, no kuriem 8 ir ar doktora grādiem (7 – Dr. biol, 1
– DR. med.), kas sastāda 89%. Šis potenciālais sadalījums pilnīgi atbilst Augstskolu
likumam.

7.3. Pamatdarbā strādājošā akadēmiskā personāla īpatsvars studiju
programmā
Visi studiju programmā iesaistītie mācībspēki strādā Daugavpils Universitātē pamatdarbā.

7.4. Konkrētas ar personālu saistītas problēmas, kas ietekmē programmas
kvalitāti
Nav valsts programmas pasniedzēju kvalifikācijas celšanai.

8. Finansēšanas avoti, programmas materiālais nodrošinājums
8.1. Studiju programmas finansēšana
Studiju programma tiek finansēta no valsts budžeta dotācijas un studentu studiju maksas.
Finansēšana no valsts budžeta līdzekĜiem sastādīja apmēram 74900 Ls (3745 x 20
studējošas); no studentu studijas maksas. Kopumā 76500 Ls.

8.2. Programmas materiālais nodrošinājums
Studiju programma pamatā ir nodrošināta ar mācību telpām un pētījumiem nepieciešamo
aparatūru hidroekoloăijā, augu šūnu bioloăijā, asinsrites fizioloăijā un entomoloăijā.
Studiju programmā studējošie izmanto 5 auditorijas, kas atrodas Vienības ielā 13 (424;
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413, 416) un Parādes ielā1 (113; 429); 2 kabineti Vienības 13 (214; 414); 7 laboratorijas
Vienības 13 (419; 420; 208; 206). Telpu skaits un lielums atbilst programmas
nodrošinājumam.
Kopumā studiju programmas ietvaros materiālā bāze daĜēji atbilst mērėiem un
uzdevumiem. Ātri attīstošās bioloăijas apakš nozares – augu šūnu, molekulārā bioloăija,
populācijas ăenētika, šūnu fizioloăija, molekulārā fizioloăijas, molekulārā ekoloăija, nav
pietiekoši nodrošinātas ar nepieciešamo aprīkojumu. Lai attīstītu mūsdienu pētījumus
bioloăijā 2005./2006. studiju gadā tika iegādāti:
No budžeta līdzekĜiem
-2 datori un 1 printeris/skaneris
No IZM Projekta Nr. 05 – 21/5 „Ierobežoti izmantojamo īpaši aizsargājamo sugu
populāciju ekspluatācijas limitu novērtēšana, izmantojot molekulāri ekoloăiskās
metodes”(vadītāja asoc.prof. N.Škute) :
- Analitiskie svari „Kern Abj 220-4”;
- Ledusskapis „Beko CS-24CA”;
- Ledusskapis „SAMS RL-28DATS1”;
- Automātiskas pipetes „Eppendorf”, 10-100 µl, 100-1000 µl, 2-20 µl;
- Centrifūga „Mini Spin plus” (Eppendorf).
No Projekta Nr: LIFE04NAT/LV/000199 „Sugu un biotopu aizsardzība dabas parkā
„Rāzna” (vadītājs prof.A.Skute):
- Centrifūga 5804 R (Eppendorf);
- Gēla digitālās vizualizācijas iekārta;
- Redzamās gaismas transiluminators;
- Svari elektroniskie „Kern EG”, 220g – 0,02g;
- UVC/T-M, UV-bokss (BS-040103209A);
- Vertikālās elektroforēzes iekārtas – 2 gab.;
- Ūdens demineralizācijas iekārta „Crystal 10”.
No Projekta Nr: VPD1/ERAF/CFLA/04/NPP/2.5.2./000021/008 „Daugavpils
Universitātes Bioloăisko resursu izpētes centrs” (vadītājs prof.A.Škute) :
- Polimerāzes ėēdes reakcijas sistēma (7300 Real Time PCR system);
- Stereomokroskopu sistēma ar attēla apstrādes aprīkojumu (Zeiss digital
stereomicroscope system);
- Ūdens analīžu sistēma (Hydrolab multi parameter sonde).
No Projekta Nr: 2005/0135/VPD1/ESF/PIAA/04/APK/3.2.3.2./0032/00650 Bioloăijas
un vides zinātnes studiju procesa kvalitātes uzlabošana Daugavpils Universitātē
(vadītāja asoc.prof. N.Skute) ”:
- Hromotogrāfiskas analīzes komplekss.

8.3. Programmas nodrošinājums ar nepieciešamo literatūru un
informāciju. IzmaiĦas salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu
•
•
•

Internet pieslēgums.
Elektroniskais katalogs ALISE (Advanced Library Information Service).
Automatizēta lasītāju apkalpošanas sistēma; kopš 2002.gada ir uzsākts DU bibliotēkas
kopprojekts ar Latgales centrālo bibliotēku „Daugavpils reăiona publisko bibliotēku un
DU bibliotēkas integrēšana VVBIS”. Projekta ietvaros bibliotēka ir iesaistījusies
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„Vienotās lasītāja kartes” sistēmā, un no 2002.gada decembra lasītāji var izmantot 13
Latvijas lielāko bibliotēku fondus un pakalpojumus;
• Pilnu elektronisko tekstu datu bāze EBSCO Publishing (tā ietver 8 datu bāzes:
Academic Search Elite, Business Source Premier, Master FILE Premier, Newspaper
Source, ERIC, Business Wire News, MEDLINE, Health Source – Consumer Edition,
Agrikola).
Studiju programma tiek nodrošināta ar zinātniskajiem žurnāliem entomoloăijā un
hidroekoloăijā, ko iegādājas Sistemātikas bioloăijas institūts un Bioloăisko resursu izpētes
un pārvaldes institūts, Limnoloăijas institūts.
No Projekta Nr:2005/0135/VPD1/ESF/PIAA/04/APK/3/2.3.2./0032/00650 “Bioloăijas un
vides zinātnes studiju procesa kvalitātes uzlabošana Daugavpils Universitātē “(vadītāja
asoc. prof. N.Škute) iegādā mācību literatūra ekoloăijas, bioėimijas un ekotoksikoloăija
jomā:
Grāmatas nosaukums un autors
Limnology
Jacob Kalff
Ecological Methodology
Charles J. Krebs
Experimental Design and Data Analysis for Biologists12-12
Gerry P. Quinn, Michael J. Keough
The Biological Chemistry of the Elements: The Inorganic
Chemistry of Life
Silva, J.J.R.Frausto Da;Williams, R.J.P.
The Principles of Toxicology: Environmental and Industrial
Applications
Phillip L. Williams – Robert C. James – Stephen M.
Roberts
Wildlife Ecology and Management
by Eric G. Bolen, William Robinson

Izdevējs
Prentice Hall; 1st edition
Benjamin Cummings; 2 edition
Cambridge University Press; 1st
edition
Oxford University Press; (2New
ed)
John Wiley & Sons

Prentice Hall; 5 edition

9. Ārējie sakari
9.1. Sadarbība ar līdzīgām studiju programmām savā valstī un ārvalstīs
Sadarbība studiju un zinātniskajā darbā notiek saskaĦā ar noslēgtajiem līgumiem starp
Latvijas Universitātes Bioloăijas institūtu (augu šūnu bioloăija) un Švietokšišas
Akadēmijas Bioloăijas institūtu Polijā (entomoloăija, ekoloăija), ŠauĜājas Universitāte
(Lietuva) un Varšavas Universitāte (Polija). Ir noslēgts līgums ar Latvijas Universitātes
Bioloăijas fakultāti par sadarbību starp akadēmiskām maăistra programmām “Bioloăija”
Latvijas Universitātē un Daugavpils universitātē.

9.2. Ārvalstu docētāju skaits, kas strādā studiju programmā
Šogad ārvalstu docētāji nepiedalījās studiju procesā. Tiek plānota ārvalstu docētāju
piedalīšanās nākošajā mācību gadā.

9.3. Studējošo skaits, kas studējuši ārvalstīs
Pagaidām nav studējošo, kas studējuši ārzemēs. Tiek plānota studentu apmaiĦa ar Polijas
un Lietuvas universitātēm.
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9.4. Ārvalstu studējošo skaits programmā
Pagaidām nav. Tiek plānota studentu apmaiĦa ar Polijas un Lietuvas universitātēm.

10. Studiju programmas attīstības plāns
Studiju programmas attīstības plāns periodam no 2003. līdz 2009. gadam, skat,
5.pielikumā.
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1. pielikums
Akadēmiskās maăistra studiju programmas “Bioloăija”
Studiju plāns (pilna laika studijas)
2003./2004. studiju gads
N.p.k.

Kursa nosaukums

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Teorētisko atziĦu izpētes obligātie kursi (30 KP)
Bioloăijas aktuālās problēmas
Evolucionārā ekoloăija
Šūnu fizioloăija
Biotehnoloăijas
Daudzfaktoru biometrija
Bioloăijas didaktikas aktuālās problēmas

Pārbaudes
forma

Kredītpunkti

Kontaktstundas

eksāmens
eksāmens
eksāmens
eksāmens
eksāmens
eksāmens

6
6
6
5
4
3

1. kurss

2. kurss

1. sem.

2. sem.

3. sem.

96
96
96
80
64
48

2
2
2
1
2

2
2
2
2
2

2
2
2
2

96
96

2
2

80
80
80
80
80

3
3
3
3
3

1

4. sem.

2

Teorētisko atziĦu aprobācija (25 KP)

3

Ar maăistra darbu saistītās pētījumu metodoloăijas padziĜināta apgūšana (6 KP)
Lauka pētījumu metodoloăija
eksāmens
6
Eksperimentālo pētījumu metodoloăija
eksāmens
6
Piedalīšanās zinātnisko semināru darbā (5 KP)
Zinātniskais seminārs hidroekoloăijā
ieskaite
5
Zinātniskais seminārs asinsrites fizioloăijā
ieskaite
5
Zinātniskais seminārs augu šūnu bioloăijā
ieskaite
5
Zinātniskais seminārs entomoloăijā
ieskaite
5
Zinātniskais seminārs bioloăijas didaktikā
ieskaite
5
Pētījumu rezultātu aprobācija (14 KP)
Zinātniskā raksta sagatavošana
ieskaite
5
Pētījumu rezultātu apkopošana un ziĦojums
ieskaite
5
konferencē
Lektora prakse
dif. ieskaite
4

1.

Maăistra darba izstrāde (25 KP)
Maăistra darbs bioloăijā

1.
2.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.

25
80
Kopā

2
2

2
2
2
2
2
2
2

-

2

-

2

3
3

-

1

1

1

1

24
680

5
20

5
20

6
20

9
20

2. pielikums
Akadēmiskā maăistra studiju programmas „Bioloăija” (45420 01) akadēmiskā personāla
piedalīšanās starptautiskajās zinātniskajās konferencēs Latvijā un ārzemēs
2005./2006.studiju gads

•

(A. Barševskis)
6 Baltic Theriological Conference, Latvijā, 2005.g., 11-15.novembris.
Srarptautiskā konference "Baltic flora and fauna" Latvija, Daugavpils, 2006.gadā, 2729.aprīlis
Starptautiskā entomoloăiskā konference Islandijā. 2006.gadā, 28-31. augusts.

•
•

(A. Škute)
11. Pasaules ezeru konference Kenija, Nairobi, 2005. gada 31oktobris - 4 novembris.
IV Rotifera International Workshop Borok. Russia.2005. gada 6-8 decembris.

•
•

•
•

•
•

th

(I. Kokina)
International Symposium of Mycologists. Latvijā, Cēsis, 2005. 12-23. septembris
Starptautiskā konference, "Dabaszinātnes un matemātika Daugavpils Universitāte pagātnē
un mūsdienās" Daugavpils, Latvija, 2006. gadā, 1 - 3. februāris.
(N. Škute)
Starptautiskā konference, "Dabaszinātnes un matemātika Daugavpils Universitāte pagātnē
un mūsdienās" Daugavpils, Latvija, 2006. gadā, 1 - 3. februāris.
Starptautiska konference „Biodiversity, Molekular Ekology and Toxicology” Lietuva,
Palanga, 2005. gadā, 29-30. novembris.

•

(Z. Sondore)
Starptautiskā konference, "Dabaszinātnes un matemātika Daugavpils Universitāte pagātnē
un mūsdienās" Daugavpils, Latvija, 2006. gadā, 1 - 3. februārī.

•

(V. Kokina)
Starptautiskā konference, "Dabaszinātnes un matemātika Daugavpils Universitāte pagātnē
un mūsdienās" Daugavpils, Latvija, 2006. gadā, 1 - 3. februārī.

•
•

(Z.J ezersksis)
Starptautiska konference Sabiedrība Integrācija Izglītība, Pēzekne,2006.g.,februāris
Starptaustiska konference, "Dabaszinātnes un matemātika Daugavpils Universitāte pagātnē
un mūsdienās" Daugavpils, Latvija, 2006. gadā, 1 - 3. februāris.

3. pielikums
Akadēmiskā maăistra studiju programmas
akadēmiskā personāla zinātniskās publikācijas
2005./2006. studiju gads

Škute N..StivriĦa N. 2005. 5azacytidine decrease fragmentation of nuclear DNA and pigment
formation in first leaf cell of barley seedlings. International Cell Biology. 29 (2005), pp.10251031.
Oreha J., Škute N. 2006. Morphological and genetic polymorphism in the Coregonus albula
population of the Lake Nirzas in Latvia. Lietuvas ZinātĦu Akadēmijas Žurnāls Biology. In
Press.
Škute N. 2006. Izoenzyme polymorphisme in vendace (Coregonus albula) from the Lejas and
Nirzas lakes of Latvia. Acta Biologica Universitatis Daugavpilensis. In press.
Škute A., Pajdere J., Gruberts D. Druvinieks I. Biodiversity of Daugava’s floodplain lakes in
Latvija. Acta Biologica Universitatis Daugavpiliensis. In press.
Škute A., Paidere J. 2006. Impact of hydrology on diversity of zooplankton communities in
floodlain lakes along the Daugava river. Acta Biologica Universitatis Daugavpiliensis. In
press.
Barševskis A. 2005. Materials about the genus Ampedus Dejean, 1833 (Coleoptera:
Elateridae, Ampedini) in the fauna of Latvia. Acta Biologica Daugavpiliensis. Vol.5, No. 1,
pp.1-10.
Barševskis A. 2005. Notiophilus katrinae sp.n. (Coleoptera: Carabidae) – new species from
China. Acta Biologica Daugavpiliensis. Vol.5, No. 1, pp.91-94.
Barševskis A. 2005. Contributions to the knowledge of ground beetles of the genus
Notiophilus Dumeril, 1806 (Coleoptera: Carabidae) of the world fauna. A review of the fauna
of the Madeira Archipelago. Baltic Journal of Coleopterology. Vol.5, No.2, pp.73-77.
Sondore Z. 2006.Tergītu morfožu uzkaite drozofilai kā testsistēma vides faktoru teratogēnā
efekta konstatēšanai. Acta Biologica Universitatis Daugavpiliensis. In press.
Kokina I., Rashal I. 2005. Diversity in the population of Blumeria graminis f.sp. hordei in
Latgale region of Latvia in 2003-2004. Proceedings of XVI International Symposium of
mycologists and Lichenologists of Baltic States, Cesis. pp.4.
Kokina I., Grauda D., Rashal I., JermaĜonoka M. 2005. Some aspects of using of in vitro
methods in the dreeding process of red clover. Acta Biologica Daugavpiliensis.Vol.5, No. 2,
pp.165-168.
Kokina I., Rashal I. 2005. Trends to changes in genetic structure in the population of
Bl.gr.f.sp. hordei in Latgale region of Latvia in 2003-2004. Acta Biologica Daugavpiliensis.
Vol.5, No. 2, pp.187-192.
Kokina V. 2006. Common and animal Helmints mosts widely spread in Daugavpils region
(Latvia).Acta Biologica Universitatis Daugavpiliensis, Daugavpils Vol.5, No2, pp.155-163.
Jezerskis Z. 2006. Jēdziens kā priekšmetu un parādību būtisko īpašību, sakarību un attiecību
nesējs, mācot bioloăiju skolā. Rēzeknes 9. starptautiskā zinātniskas konferences „Sabiedrība
Integrācija Izglītība” rakstu krājumā CD formātā.

4. pielikums
Akadēmisko maăistra studiju programmas "Bioloăija"
aizstāvēto darbu saraksts
2005./2006.studiju gads
N.p.
k.

1.

Studenta vārds,
uzvārds
Aija Brakovska

2.

Irēna Ivanovska

3.

Rita Juhneviča

5.

Ināra Grāve

6.

NataĜja Krjukova

7.
8.

Lidija
Kudrjavceva
Monika Skutele

9.

Igors Vucāns
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Uldis Valainis

Darba nosaukums

Darba vadītājs

Cigarešu dūmu un degošas
plastmasas dūmu teratogēnās
aktivitātes noskaidrošana
Drosophila melanogaster
ontoăenēzes dažādās stadijās
Aglonas intematvldusskolas
skolēnu informētība par apkārtnē
augošajiem augiem un
dzīvniekiem un zināšanu
noturīgums atkarībā no pielietotām
mācību metodēm
Dabas parka ,,Razna" lielo ezeru
makrofīti
Krāslavas un pamatskolas
pusaudžu hemodinamikas un
fiziskās attīstības līmeĦa radītāju
novērtējums
Zoobentosa ekoloăisko grupu
raksturojums Daugavas palieĦu
ezeros
Ežezera zooplanktona grupu
ekoloăiskais raksturojums
Daugavpils pilsētas sinantropo
vaboĜu fauna
Rāznas dabas parka ihtiofaunas
ekoloăiskais raksturojums un
attīstības īpatnības
Ăints omophron latr. (coleoptera:
carabidae) palearktikas faunas
revīzija

Dr.biol.,
doc.Z.Sondore

Dr.biol.,
doc.V.Kokina

Dr.biol.,
prof.A.Škute
Dr.biol.,
doc.J. Jauja

Dr.biol.,
prof.A.Škute
Dr.biol.,
prof.A.Škute
Dr.biol.,
prof.A.Barševskis
Dr.biol.,
prof.A.Škute
Dr.biol.,
prof.A.Barševskis

5. pielikums
Studiju programmas attīstības plāns
periodam no 2003. līdz 2009. gadam
Mērėis
Studiju kvalitātes
vadības sistēmas
nodrošināšana

Studējošo
pētnieciskā darba
nodrošināšana

Akadēmiskā
personāla
kvalifikācijas

Pasākuma nosaukums

Izpildes termiĦš
(pasākuma prioritāte)

Nepieciešamie resursi

Izpildes indikatori

Piezīme

Docētāju savstarpējie nodarbību
apmeklējumi

Pasākuma prioritāte – II
Reizi mācību semestrī

IekĜaut studiju slodzē

Apmeklējumu
uzskaites lapa

DU Mācību padomes
kompetence

Recenzentu pieaicināšana no citām
Latvijas un ārzemju augstskolām

Pasākuma prioritāte – II
Reizi mācību gadā

24 Ls uz vienu maăistra
darbu

Studējošo aptaujas un rezultātu
analīze

Pasākuma prioritāte – III
Reizi mācību gadā

Aptaujas anketas

No studiju
programmas
pašieĦēmumiem
Anketu nepieciešams
modificēt

Darba devēju un absolventu
aptaujas

Pasākuma prioritāte – III
Reizi mācību gadā

Aptaujas anketas

Sadarbība ar līdzīgām studiju
programmām Latvijā un ārzemēs

Pasākuma prioritāte – I
Visu laiku

Komandējumu
izdevumi studējošiem

Maăistra darbu
aizstāvēšanas
protokols
Ikgadējais
pašnovērtējuma
ziĦojums
Ikgadējais
pašnovērtējuma
ziĦojums
Sadarbības līgumi,
kopīgi projekti un
publikācijas

Studējošo iesaistīšana akadēmiskā
personāla pētnieciskajā darbā

Pasākuma prioritāte – I
Visu laiku

Zinātniskās
publikācijas

Bioloăijas katedras zinātnisko
žurnālu izdošana

Pasākuma prioritāte – I
Divas reizes gadā

Paredzēt papildus
izdevumus
pētnieciskajos projektos
2400 Ls
DU ZinātĦu daĜas
finansējums u.c.

Akadēmiskā personāla zinātniskās
publikācijas un piedalīšanās
konferencēs

Pasākuma prioritāte – II
Visu laiku

LZP granti, DU
ZinātĦu daĜas
finansējums u.c.

Ikgadējās
akadēmiskā
personāla atskaites

Divi žurnāli divreiz
gadā (skat. nodaĜu
4.1)

Anketu nepieciešams
modificēt
Studiju programmas
nepietiek līdzekĜu, lai
nodrošinātu šo
aktivitāti pilnā
apmērā

Studiju programmas
nepietiek līdzekĜu, lai
nodrošinātu šo
aktivitāti pilnā
apmērā
DU pagaidām nav
mehānisma
akadēmiskā personāla

Mērėis

Pasākuma nosaukums

Izpildes termiĦš
(pasākuma prioritāte)

Nepieciešamie resursi

Izpildes indikatori
par zinātnisko
darbu
Izstrādātie mācību
un metodiskie
līdzekĜi

celšana

Materiāli
tehniskās bāzes
attīstība

Nodrošinājums ar
nepieciešamo
literatūru un
informāciju

Metodisko un mācību materiālu
izstrāde

Pasākuma prioritāte – II
Visu laiku

IekĜaut studiju slodzē

Pētnieciskie līgumdarbi

Pasākuma prioritāte – II
Visu laiku

Iegādātā aparatūra
un aprīkojums

Zinātniskie granti un projekti

Pasākuma prioritāte – II
Visu laiku

DU budžeta līdzekĜu izmantošana

Pasākuma prioritāte – II
Visu laiku

Latvijas Vides
Aăentūra, VAS
Latvijas meži u.c.
LZP granti, DU
ZinātĦu daĜas
finansējums u.c.
3245 Ls

Nodrošinājums ar literatūru

Pasākuma prioritāte – II
Visu laiku

744 Ls

Iegādātā literatūra

Jaunu datoru iegāde

Pasākuma prioritāte – III
SaskaĦā ar amortizācijas
noteikumiem

Piezīme
izaugsmes
stimulēšanai
Paredzēts DU
akadēmiskā personāla
darba apjoma
uzskaites kārtībā
3 – 6 līgumdarbi gadā

Iegādātā aparatūra
un aprīkojums

4 – 7 projekti gadā

Iegādātā aparatūra
un aprīkojums

SaskaĦā ar MK
noteikumiem Nr.334
uz 20 budžeta vietām
SaskaĦā ar MK
noteikumiem Nr.334
uz 20 budžeta vietām
Pakāpeniska vecu
datoru nomaiĦa
notiek saskaĦā ar
DMF attīstības plānu

Iegādātie datori

12.Pielikums

DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE
DABASZINĀTŅU UN MATEMĀTIKAS FAKULTĀTE

Akadēmiskā
maģistra studiju programma

BIOLOĢIJA
Integrētais pašnovērtējuma
ziņojums par 2006./2007.,
2007./2008., 2008./2009.
studiju gadu
Programmas kods: 45420
Programmas direktors: Dr. biol.,
profesors Artūrs ŠKUTE

2006./2007. – veiktās izmaiņas
2007./2008. – veiktās izmaiņas
2008./2009. – veiktās izmaiņas

Daugavpils
2009.g.
12.pielikums 3.lpp.

12.Pielikums
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12.Pielikums

1. STUDIJU PROGRAMMAS MĒRĶI UN UZDEVUMI
Atbilstoši absolventu un darba devēju vēlmēm Daugavpils Universitāte piedāvā bakalaura
studiju programmu apgūšanu ar iespēju turpināt studijas arī maģistratūrā. Šis uzdevums
DU tiek uzskatīts par prioritāti. Tālākai speciālistu profesionālajai izaugsmei ir
nepieciešams sagatavot akadēmiski izglītotu, pasaulē konkurētspējīgu bioloģijas maģistru,
spējīgu patstāvīgi paplašināt un padziļināt zināšanas un veikt zinātnisku darbu kādā no
bioloģijas apakšnozarēm vai strādāt kādā tautsaimniecības nozarē.
Mērķi:
• balstoties uz bakalauru studiju programmu, sagatavot augsta līmeņa speciālistus bioloģijas
jomā ar dziļām teorētiskajām zināšanām un praktiskām iemaņām, spējīgus
patstāvīgi pieņemt lēmumus un veikt radošus zinātniskus pētījumus;
• nodrošināt studentiem iespējas sagatavoties akadēmiskās izglītības turpināšanai
Daugavpils Universitātē un citās Latvijas vai ārzemju universitātēs.
Uzdevumi:
• padziļināt prasmes un iemaņas zinātniski pētnieciskajā darbā dabaszinātnēs;
• dot padziļinātas zināšanas vispārbioloģiskajos un ar attiecīgās apakšnozares specifiku
saistītajos kursos;
• attīstīt prasmes un iemaņas mūsdienu informācijas apstrādē un jaunāko informācijas
tehnoloģiju izmantošanā dabaszinātnēs;
• veicināt maģistranta konkurētspēju gan vēlāk studējot doktorantūrā, gan strādājot
izglītības, pētnieciskajās, vides pārvaldes vai dabas aizsardzības iestādēs.
2006./2007. – izmaiņas nav veiktas
2007./2008. – izmaiņas nav veiktas
2008./2009. – izmaiņas nav veiktas

2. STUDIJU PROGRAMMAS STRUKTŪRA
2.1. Studiju programmas kvantitatīvās izmaiņas attiecīgajās programmas
sadaļās
2.1.1 Izmaiņu analīze un pamatojums
Studiju programmas struktūra tika mainīta, bet izmaiņas nepārsniedza 10% (skat. 1.tabulu).
2006./2007. – izmaiņas nav veiktas
2007./2008. – izmaiņas nav veiktas
2008./2009. – izmaiņas nav veiktas
2.1.2 Studiju kursu sadalījuma atbilstība valsts standartiem
Akadēmiskā maģistra studiju programma “Bioloģija” (45420 01) atbilst Augstskolu
likumam (papildināts ar grozījumiem 2000. gada 12. decembrī; Likums Saeimā pieņemts
1995. gada 2. novembrī. http://www.aic.lv/Rp/Latv/LIK/augs_likums.htm) un akadēmiskās
izglītības standartam (Ministru kabineta noteikumi Nr.2, Rīgā 2002.gada 3.janvārī [prot. Nr.
1, 4.§]: Noteikumi par valsts akadēmiskās izglītības standartu, izdoti saskaņā ar Izglītības
likuma 14.panta 19.punktu; http://www.aiknc.lv/kopmat/akadizst.htm) (skat. 2.tabulu).
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1. tabula Studiju programmas izmaiņas 2006./2007.st.g.
Akreditētā studiju programma
Studiju kurss
Zinātniskais
seminārs
entomoloģijā
Zinātniskais seminārs
hidroekoloģiā
Zinātniskais seminārs augu
šūnu bioloģijā
Lauka pētījumu metodoloģija
Eksperimentālo pētījumu
metodoloģija
--Biotehnoloģijas
Daudzfaktoru biometrija
Šūnu fizioloģija

Docētāji

Izmaiņas
KP

Studiju kurss

Docētāji

KP

Starpība

Piezīmes

Prof. A.Barševskis
Prof. A.Škute

Zinātniskais seminārs
sistemātiskajā
Zinātniskais seminārs
evolucionārā bioloģijā

Prof. A.Barševskis

---

Lauka pētījumu
metodoloģija
Eksperimentālo pētījumu
metodoloģija
Sistemātiskā bioloģija

Prof. A.Barševskis
Prof. A.Škute
Asoc.prof. N.Škute
Doc. I.Kokina
Prof. A.Barševskis

5
4
6

--Daudzfaktoru biometrija
Šūnu fizioloģija

----Prof. A.Škute
3
Asoc.prof. N.Škute
3
Doc. Z.Sondore
Doc. J.Jauja
KOPĀ:

5

Asoc.prof. N.Škute
Prof. A.Barševskis
Prof. A.Škute
Asoc.prof. N.Škute
Doc. I.Kokina
--Asoc.prof. N.Škute
Doc. I.Kokina
Prof. A.Škute
Asoc.prof. N.Škute
Doc. Z.Sondore
Doc. A.Žilinska

6

Kopējais KP skaits paliek 80, katrā no 4 semestriem pa 20 (skat studiju plānu pielikumā)

Prof. A.Škute
Asoc.prof. N.Škute

6

+ 1KP

B daļa

+ 2KP

no B daļas uz A
daļu

+ 6KP

A daļa

-5 KP
-1 KP
-3 KP

A daļa
A daļa
A daļa

0 KP

A daļa palieliās
bet B samazinās
par 5 KP
sastādot
attiecīgi 35 un 20

4
4
6

* Prasības 2002.03.01. MK noteikumos Nr.2 (23. un 24. pants) A daļa vismaz 30 KP B daļa vismaz 15 KP

12.pielikums 6.lpp.

12.Pielikums
2. tabula Akadēmiskā studiju kursu sadalījums atbilstība valsts standartiem
Studiju programmas
sastāvdaļas

Prasības MK noteikumos
(23. un 24. pants)

Programmas apjoms
Teorētisko atziņu izpētes
obligātie kursi
Teorētisko atziņu aprobācija
Maģistra darbs

80 KP
ne mazāk kā 30 KP

Dabaszinātņu maģistra
studiju programma
"Bioloģija"
80 KP
30 KP

ne mazāk kā 15 KP
ne mazāk kā 20 KP

25 KP
25 KP

Teorētisko atziņu izpēte obligāto kursu studijas ir obligātas visiem akadēmiskajā maģistra
programmā imatrikulētajiem studentiem. Bioloģiskie teorētiskie pamatkursi, kuri ietver
bioloģijas attīstības vēsturi un aktuālās problēmas, problēmas starpnozaru aspektā,
bioloģijas raksturojumu, bioloģijas apakšnozares pamatnostādnes, principus, struktūras:
piemēram, bioloģijas aktuālās problēmas, evolucionārā ekoloģija, šūnu fizioloģija, un
citi.
Teorētiski atziņu aprobācija obligātās izvēles kursi nodrošina iespējas studentiem
izvēlēties padziļināt zinātnisko pētījumu metodoloģiju (lauku vai eksperimentālo
pētījumu metodoloģiju), piedalīties zinātnisko semināru darbā: asinsrites fizioloģijā vai
sistemātiskā bioloģija, evolucionāra ekoloģija.
2007./2008. – izmaiņas nav veiktas
2008./2009. – izmaiņas nav veiktas

2.2. Studiju kursu satura izmaiņas. Izmaiņu analīze, izmaiņu
nepieciešamība
Studiju kursu saturs netika mainīts 2006./2007. studiju gadā, 2007./2008. studiju gadā,
2007./2008. studiju gadā.

3. STUDIJU PROGRAMMAS REALIZĀCIJA
3.1. Izmantotās studiju formas
Studijas notiek Daugavpils Universitātē Dabaszinātņu un matemātikas fakultātē pilna laika
studijās par valsts budžeta un fizisku vai juridisku personu iemaksātiem studiju maksas
līdzekļiem.
Studiju programma tiek realizēta lekcijās, semināros, praktiskajos darbos, laboratorijas
darbos, grupu darbā un disputos, plaši tiek izmantoti elektroniskie metodiskie materiāli un
kursi.
Obligātajos un izvēles kursos tiek izmantots komandu (grupu) darbs. Grupu darbs galvenokārt
tiek izmantots praktiskajās nodarbībās, analizējot praktisko uzdevumu veikšanu.
Patstāvīgais darbs. Mācību laboratoriju darba grafikā ir paredzēts laiks arī studentu
patstāvīgajam darbam, ko nodrošina laboranti. Studējošajiem ir pieejamas arī datorklases
ar Internet pieslēgumu un nepieciešamo programmnodrošinājumu.
Lektora prakse. Prakse fakultātē paredz vai nu lekciju vadīšanu, vai semināru organizēšanu,
vai arī praktisko vai laboratorijas darbu veikšanu saistībā ar sava maģistra darba tēmu
attiecīgajā bioloģijas apakšnozarē zinātniskā vadītāja vadībā.
2006./2007. – izmaiņas nav veiktas
2007./2008. – izmaiņas nav veiktas
2008./2009. – izmaiņas nav veiktas
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3.2. Kontaktnodarbību un studējošo patstāvīgā darba attiecība
Studiju programmā, ņemot vērā augstāko akadēmisko izglītību reglamentējošos
dokumentus, ir pieņemta šāda attiecība starp kontaktnodarbībām un studentu patstāvīgo
darbu: viens kredītpunkts atbilst 40 akadēmiskajām stundām, kuras ietver sevī 16
kontaktnodarbību stundas (lekcijas, semināri, laboratorijas darbi) un 24 studentu patstāvīgā
darba stundas.
Realizējot programmu studiju, slodze ir 20 KP semestrī, kas sastāda 40 akadēmiskās
stundas nedēļā, no kurām 12 līdz 14 stundas ir kontaktstundas, bet pārējās ir studentu
patstāvīgā darba stundas, kas paredz ne tikai patstāvīgu gatavošanos teorētisko atziņu
izpētes obligāto kursu semināriem un praktiskajām nodarbībām, bet arī maģistra darba
izstrādi, lektora praksi, piedalīšanos konferencēs un zinātnisko rakstu sagatavošanu.
2006./2007. – izmaiņas nav veiktas
2007./2008. – izmaiņas nav veiktas
2008./2009. – izmaiņas nav veiktas

3.3. Studiju plāns
Pilna laika studiju plānu skat. 1. pielikumā. 2006./2007. studiju gadā tika realizētas tikai
pilna laika studijas. 2007./2008. studiju gadā tika realizētas tikai pilna laika studijas.
2008./2009. studiju gadā tika realizētas tikai pilna laika studijas.

4. AR STUDIJU PROGRAMMU SAISTĪTĀ PĒTNIECISKĀ DARBĪBA
4.1. Akadēmiskā personāla pētnieciskais darbs. Pētnieciskā un studiju
darba mijiedarbība
Akadēmiskā maģistra studiju programma „Bioloģija” (45420 01) akadēmiskā personāla
pētniecības darba virzieni atspoguļoti zinātnisko semināros.
2006./2007. studija gadā docētāji ir piedalījušies starptautiskās un valsts mēroga konferencēs
un kongresos.
Programmas docētāji piedalījušies starptautiskā konferencē "4th International Conference
"Research and conservation of biological diversity in Baltic Region", kuru organizēja
Sistemātiskās bioloģijas institūts 2007.g. 25-27. aprīlī.
Akadēmiskā maģistra studiju programmas docētāji ir nopublicējuši 14 zinātniskus rakstus
starptautiskos un vietējās nozīmes rakstu krājumos un žurnālos.
2006./2007. studiju gada laikā AMSP docētāji ir realizējuši 12 projektus, ko finansējuši
Latvijas Zinātņu Padome, Latvijas Vides Fonds, Nacionālā programma, LIFE, DU u.c.
2007./2008. studija gadā docētāji ir piedalījušies starptautiskās un valsts mēroga konferencēs
un kongresos.
Programmas docētāji piedalījušies starptautiskā konferencē „4th Baltic genetical congress”,
kas notika DU 9.10-12.10.2007 un 14th European Congress of Herpetology, kas noritēja
Porto, Portugālē 19.09.-23.09.2007, International conference Ecohydrological Processes and
Sustainable Floodplain Management, Lodz 19-23 May 2008, Poland, Latvijas Universitātes
66.zinātniskās konferences sekcija “Klimata mainība un ūdeņi” u.c.
Akadēmiskā maģistra studiju programmas docētāji ir nopublicējuši 12 zinātniskus rakstus
starptautiskos un vietējās nozīmes rakstu krājumos un žurnālos. 2006./2007. studiju gada laikā
AMSP docētāji ir realizējuši 9 projektus, ko finansējuši Latvijas Zinātņu Padome, Latvijas
Vides Fonds, Nacionālā programma, LIFE, DU u.c.
2008./2009. studija gadā docētāji ir piedalījušies starptautiskās un valsts mēroga konferencēs
un kongresos.
Programmas docētāji piedalījušies starptautiskā konferencē National Research Program
„Climate Change Impact on the Water Environment of Latvia” (NRP KALME) 2nd meeting
of International Advisory Board 7-9 may, Daugavpils, Latvia, XX International Congress of
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Genetics, 12-17 July, Berlin, Germany, International conference Ecohydrological Processes
and Sustainable Floodplain Management, 19-23 May 2008, Lodz, Poland, u.c.
Akadēmiskā maģistra studiju programmas docētāji ir nopublicējuši 14 zinātniskus rakstus
starptautiskos un vietējās nozīmes rakstu krājumos un žurnālos. 2008./2009. studiju gada
laikā AMSP docētāji ir realizējuši 10 projektus, ko finansējuši Latvijas Zinātņu Padome,
Latvijas Vides Fonds, Nacionālā programma, LIFE, DU u.c.

4.2. Studējošo iesaistīšana pētnieciskajā darbā. Maģistra darbu tēmu
atbilstība studiju programmas saturam
Pētnieciskajam studiju darbam nepieciešamās prasmes un iemaņas studenti apgūst
studiju procesā un iesaistoties pētnieciskos projektos un piedaloties konferencēs.
Zinātniskais darbs studējošie realizē Sistemātiskās bioloģijas un Ekoloģijas institūtu
zinātniskās laboratorijās, kā arī Anatomijas un fizioloģijas katedrā.
Maģistra darba tematika atbilst studiju programmas saturam.
2006./2007. studiju gadā AMSP "Bioloģija" (45420 01) tika aizstāvēti 10 maģistra darbi.
(2. pielikumā-2006./2007. studiju gadā aizstāvēto maģistra darbu saraksts).
2007./2008. studiju gadā AMSP "Bioloģija" (45420 01) tika aizstāvēti 5 maģistra darbi. (2.
pielikumā-2007./2008. studiju gadā aizstāvēto maģistra darbu saraksts).
2008./2009. studiju gadā AMSP "Bioloģija" (45420 01) tika aizstāvēti 16 maģistra darbi. (2.
pielikumā-2007./2008. studiju gadā aizstāvēto maģistra darbu saraksts).

5. VĒRTĒŠANAS SISTĒMA
5.1. Izmantotās studiju vērtēšanas un izvērtēšanas metodes, to apraksts,
izvēles pamatojums un analīze
Akadēmiskās maģistra studiju programmas „Bioloģija“ studējošo zināšanu līmenis tiek
novērtēts, izmantojot gan semestra laikā realizējamās patstāvīgā studiju darba kontroles
formas - kolokvijus, kontroldarbus, testus, uzstāšanos semināros, laboratorijas darbu un
praktisko darbu izpildi, gan arī sesiju laikā ar eksāmenu (mutiskā veidā), ieskaišu
(rakstiskā veidā) un diferencēto ieskaišu palīdzību.
Studentu zināšanas saskaņā ar LR Izglītības un zinātnes ministra rīkojumu Nr. 208
(14.04.1998.) “Par studiju rezultātu vērtējumu vienotu uzskaiti” tiek vērtētas pēc 10
ballu sistēmas. Vērtējot studentu zināšanu līmeni, tiek ņemts arī viņu patstāvīgais darbs
semestra laikā - atkarībā no kursa specifikas gala pārbaudījums (eksāmens vai
ieskaite) veido 50 70% no kopējā kredīta saņemšanai nepieciešamā punktu skaita, pārējo - laboratorijas
darbu, praktisko darbu, semināru, kolokviju, testu un kontroldarbu rezultāti. Gala atzīmi
docētājs nosaka, summējot semestra laikā saņemtos vērtējumus (atzīmes) eksāmenā (vai
ieskaites darbā), laboratorijas darbos, praktiskajos darbos, semināros, kolokvijos un
kontroldarbos u.c. studiju patstāvīgā darba kontroles formās, un attiecinot iegūto
rezultātu pret maksimāli iegūstamo punktu skaitu (skat. 3. tabulu).
3. tabula. Zināšanu vērtējums ballēs
% no summārā
maksimāli
iegūstamo punktu
skaita
100 = ∑> 95
95 > ∑ > 85
85 > ∑ > 75
75 > ∑ > 65

vērtējums ballēs
10 balles
9 balles
8 balles
7 balles

% no summārā
maksimāli
iegūstamo punktu
skaita
55 > ∑ > 45
45 > ∑ > 35
35 > ∑ > 25
25 > ∑ > 20

vērtējums ballēs
5 balles
4 balles
3 balles
2 balles
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% no summārā
maksimāli
iegūstamo punktu
skaita
65 > ∑ > 55

vērtējums ballēs
6 balles

% no summārā
maksimāli
iegūstamo punktu
skaita
∑ < 20

vērtējums ballēs
1 balle

zināšanu kopējais līmenis ir uzskatāms par neapmierinošu un studentam
jāpārkārto kursa pārbaudījumi
2006./2007. – izmaiņas nav veiktas
2007./2008. – izmaiņas nav veiktas
2008./2009. – izmaiņas nav veiktas

5.2. Novērtēšanas biežums. Izvēles pamatojums
Semestra laikā tiek uzdoti un vērtēti kontroldarbi, tiek fiksēta laboratorijas darbu un
individuālo pētījumu izpilde. Tas, pirmkārt, nodrošina atgriezenisko saiti starp studentu un
docētāju konkrētā studiju kursā, ļaujot mācībspēkam novērtēt jau realizētu kursa sadaļu
apguves līmeni un līdz ar to arī pasniegšanas kvalitāti. Otrkārt, tas nodrošina reāla,
nepārtraukta studiju darba norisi. Eksāmeni un ieskaites, atbilstoši mācību plānam, ir
obligātās atskaites formas un notiek eksāmenu sesijas laikā katra semestra beigās.
2006./2007. – izmaiņas nav veiktas
2007./2008. – izmaiņas nav veiktas
2008./2009. – izmaiņas nav veiktas

6. STUDĒJOŠO LĪDZDALĪBA STUDIJU PROCESA PILNVEIDĒ
6.1. Studējošo aptauju rezultāti un analīze
2006./2007. studiju gadā tika veikta Daugavpils Universitātes maģistra studiju programmas
“Bioloģija” studējošo aptauja. Apkopojot aptaujas rezultātā iegūtos datus, varam secināt,
ka maģistra studiju programmas “Bioloģija” studenti pozitīvi vērtē studiju programmu
(55%), 40% studentu ir pilnībā apmierināti ar programmu kopumā, bet 5 % studentu ir
daļēji apmierināti ar izvēlēto programmu. Studenti uzskata, ka studiju programmas
nodrošinājums ar literatūru un metodiskajiem materiāliem ir pietiekams (60%). No
aptaujas rezultātiem izriet, ka studentus apmierina izvēles kursu piedāvājums (60%).
Studenti kopumā arī ir apmierināti ar sadarbību ar programmas docētājiem (95%). Studiju
programmas realizēšanu kopumā studenti ir novērtējuši kā apmierinošu (90%). Detalizētus
aptaujas rezultātus var apskatīt 4. pielikumā.
2007./2008. studiju gadā tika veikta Daugavpils Universitātes maģistra studiju programmas
“Bioloģija” absolventu aptauja. Apkopojot aptaujas rezultātā iegūtos datus, varam secināt,
ka maģistra studiju programmas “Bioloģija” studenti pozitīvi vērtē studiju programmu
(55%), 40% studentu ir pilnībā apmierināti ar programmu kopumā, bet 5 % studentu ir
daļēji apmierināti ar izvēlēto programmu. Studenti uzskata, ka studiju programmas
nodrošinājums ar literatūru un metodiskajiem materiāliem ir pietiekams (60%). No
aptaujas rezultātiem izriet, ka studentus apmierina izvēles kursu piedāvājums (60%).
Studenti kopumā arī ir apmierināti ar sadarbību ar programmas docētājiem (95%). Studiju
programmas realizēšanu kopumā studenti ir novērtējuši kā apmierinošu (90%).
2008./2009. studiju gadā tika veikta Daugavpils Universitātes maģistra studiju programmas
“Bioloģija” absolventu aptauja. Apkopojot aptaujas rezultātā iegūtos datus, varam secināt,
ka maģistra studiju programmas “Bioloģija” studenti pozitīvi vērtē studiju programmu
(95%), 55% studentu ir pilnībā apmierināti ar programmu kopumā, bet 5 % studentu ir
daļēji apmierināti ar izvēlēto programmu. Studenti uzskata, ka studiju programmas
nodrošinājums ar literatūru un metodiskajiem materiāliem ir pietiekams (63%). No
12.pielikums 10.lpp.

12.Pielikums
aptaujas rezultātiem izriet, ka studentus apmierina izvēles kursu piedāvājums (71%).
Studenti kopumā arī ir apmierināti ar sadarbību ar programmas docētājiem (91%). Studiju
programmas realizēšanu kopumā studenti ir novērtējuši kā apmierinošu (89%).
Detalizētus aptaujas rezultātus var apskatīt 4. pielikumā.

6.2. Absolventu un darba devēju aptaujas. Programmas beidzēju
nodarbinātība
2006./2007. studiju gadā tika veikta Daugavpils Universitātes maģistra studiju programmas
“Bioloģija” absolventu aptauja. Tika aptaujāti 20 respondenti.
No šīs aptaujas rezultātiem izriet, ka lielākā daļa (87%) absolventu ir pilnībā apmierināti ar
DU iegūto izglītību, un īpaši jāatzīmē fakts, ka neviens no aptaujātajiem nav izteicis
neapmierinātību ar studiju programmu.
2006. gadā tika veikta arī darba devēju aptauja. Tika aptaujāti 14 organizāciju vadītāji,
kurās strādā mūsu beidzēji. Darba devēji ir apmierināti ar lasītajiem kursiem un beidzēju
sagatavotības līmeni. Pieņemot darbā, priekšroka tiek dota mūsu programmas
absolventiem. Darba devēji ir ieinteresēti savu darbinieku kvalifikācijas celšanā šīs
programmas ietvaros un ir gatavi atbalstīt darbinieku mācību turpināšanu, izbrīvējot tam
laiku, bet pagaidām nav gatavi līdzfinansēšanai.
Kā nozīmīgākos daudzi darba devēji min hidroekoloģijas un mūsdienu aktuālo bioloģijas
problēmu kursus. Daži darba devēji (pārsvarā Reģionālās Vides pārvaldes) vēlētos, lai
studiju programmā būtu iekļauti hidroģeoloģijas, limnoloģijas un ģeoinformacionālo
sistēmu (GIS) kursi. Šo kursu pamati tiek pasniegti kursā “Zinātniskais seminārs
ekoloģijā”.
Trīs no maģistra programmas beidzējiem jau ir aizstāvējuši doktora disertācijas bioloģijā
(I.Krams, I.Kokina, K.Igaune), trīs absolventi ir aizstāvējuši doktora disertācijas
pedagoģijā (M.Pupiņš, I.Laizāne, A.Klinstone). Pašlaik studē doktorantūrā bioloģijā
A.Paškeviča (Latvijas Universitātē), J.Paidere, R.Cibuļskis, J.Oreha, U.Valainis
(Daugavpils Universitātē).
2007./2008. studiju gadā tika veikta Daugavpils Universitātes maģistra studiju programmas
“Bioloģija” absolventu aptauja. Tika aptaujāti 16 respondenti.
No šīs aptaujas rezultātiem izriet, ka lielākā daļa (85%) absolventu ir pilnībā apmierināti ar
DU iegūto izglītību, un īpaši jāatzīmē fakts, ka neviens no aptaujātajiem nav izteicis
neapmierinātību ar studiju programmu.
Trīs no maģistra programmas beidzējiem jau ir aizstāvējuši doktora disertācijas bioloģijā
(I.Krams, I.Kokina, K.Igaune), trīs absolventi ir aizstāvējuši doktora disertācijas pedagoģijā
(M.Pupiņš, I.Laizāne, A.Klinstone). Pašlaik studē doktorantūrā bioloģijā A.Paškeviča
(Latvijas Universitātē),
J.Paidere, R.Cibuļskis, J.Oreha, U.Valainis, A.Brakovska,
M.Savicka u.c. (Daugavpils Universitātē).
2008./2009. studiju gadā tika veikta Daugavpils Universitātes maģistra studiju programmas
“Bioloģija” absolventu aptauja. Tika aptaujāti 14 respondenti.
No šīs aptaujas rezultātiem izriet, ka lielākā daļa (86%) absolventu ir pilnībā apmierināti ar
DU iegūto izglītību, un īpaši jāatzīmē fakts, ka neviens no aptaujātajiem nav izteicis
neapmierinātību ar studiju programmu.
Četri no maģistra programmas beidzējiem jau ir aizstāvējuši doktora disertācijas bioloģijā
(M.Pupiņš, I.Krams, I.Kokina, K.Igaune), trīs absolventi ir aizstāvējuši doktora disertācijas
pedagoģijā (M.Pupiņš, I.Laizāne, A.Klinstone). Pašlaik studē doktorantūrā bioloģijā
A.Paškeviča (Latvijas Universitātē), J.Paidere, R.Cibuļskis, J.Oreha, U.Valainis,
A.Brakovska, M.Savicka u.c. (Daugavpils Universitātē).
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7. STUDIJU PROGRAMMAS AKADĒMISKAIS, VISPĀRĒJAIS
PERSONĀLS
7.1. Akadēmiskā, vispārējā personāla skaits, tā izmaiņas salīdzinājumā ar
iepriekšējo gadu
Programmu nodrošina akadēmiskais personāls no dažādām Daugavpils Universitātes
struktūrvienības. Studiju programmā iesaistītais akadēmiskais personāls ir parādīts
4.tabulā.
4. tabula. Studiju programmā A un B blokā iesaistītais akadēmiskais personāls.
N.
p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Artūrs Škute
Arvīds Barševskis
Natālija Škute
Valentīna Kokina
Zinaīda Sondore
Inese Kokina

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Jānis Jauja
Mihails Pupiņš
Antoņina Žiliska
Zigfrīds Jezerskis
Pēteris Evarts-Bunders
Uldis Valainis
Uvis Suško
Ruta Puida

Vārds, uzvārds

Zinātniskais grāds, amats, iestāde
Dr. biol., profesors (DU Ekoloģijas institūts)
Dr. biol., profesors (DU Sistemātiskās bioloģijas institūts)
Dr. biol. asoc. profesore (DU Ekoloģijas institūts)
Dr. biol., docente (DU Sistemātiskās bioloģijas institūts)
Dr. biol., docente (DU Ekoloģijas institūts)
Dr. biol., asoc. profesore (DU Anatomijas un fizioloģijas
katedra)
Dr. biol., docents (DU Anatomijas un fizioloģijas katedra)
Dr.paed. pētnieks (DU Ekoloģijas institūts)
Dr.med. docente (DU Anatamijas un fizioloģijas katedra)
Mag. paed., lektors (DU Ekoloģijas institūts)
Dr. biol. docents (DU Sistemātiskās bioloģijas institūts)
Mag. biol. pētnieks (DU Sistemātiskās bioloģijas institūts)
Mag. biol. pētnieks (DU Sistemātiskās bioloģijas institūts)
Mag.paed. lektore (DU stundu apmaksa)

Kopumā AMSP „Bioloģija” studiju programmas realizēšanās iesaistīti 11 docētāji no vienas
katedras un diviem Zinātniskiem institūtiem: 3 no Anatomijas un fizioloģijas katedras, 4 no
Sistemātiskās bioloģijas institūta un 4 no Ekoloģijas institūta. Akadēmiskā personāla skaita
AMSP „Bioloģija”
2006./2007. studiju gadā bija izmaiņas salīdzinot ar iepriekšējo gadu: AMSP „Bioloģija” sāka
strādāt docētāji Pēteris Evarts- Bunders un Uldis Valainis, darbu pārtrauca docente Valentīna
Kokina
Kopumā AMSP „Bioloģija” studiju programmas realizēšanās iesaistīti 11 docētāji no vienas
katedras un diviem Zinātniskiem institūtiem: 2 no Anatomijas un fizioloģijas katedras, 4 no
Sistemātiskās bioloģijas institūta un 5 no Ekoloģijas institūta. Akadēmiskā personāla skaitā
AMSP „Bioloģija” 2007./2008. studiju gadā bija izmaiņas salīdzinot ar iepriekšējo gadu:
AMSP „Bioloģija” sāka strādāt docētājs Mihails Pupiņš, darbu pārtrauca docents Jānis Jauja
2008./2009. studiju gadā bija izmaiņas salīdzinot ar iepriekšējo gadu: AMSP „Bioloģija” sāka
strādāt lektore Ruta Puida un pētnieks Raimonds Cibuļskis, darbu pārtrauca Zigfrīds Jezerskis
un Antoņina Žilinska.

7.2. Akadēmiskā personāla kvalifikācijas atbilstība Augstskolu likuma
prasībām
AMSP „Bioloģija” nodrošina 11 docētāji, no kuriem 9 ir ar doktora grādiem (8 – Dr. biol, 1 –
DR. med.), kas sastāda 82%. Šis sadalījums pilnīgi atbilst Augstskolu likumam.
AMSP „Bioloģija” nodrošina 11 docētāji, no kuriem 9 ir ar doktora grādiem (7 – Dr. biol, 1 –
Dr. med., 1 – Dr.paed.), kas sastāda 82%. Šis sadalījums pilnīgi atbilst Augstskolu likumam.
AMSP „Bioloģija” nodrošina 10 docētāji, no kuriem 7 ir ar doktora grādiem (6 – Dr. biol, 1 –
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Dr.paed.), kas sastāda 70 %. Šis sadalījums pilnīgi atbilst Augstskolu likumam.

7.3. Pamatdarbā strādājošā akadēmiskā personāla īpatsvars studiju
programmā
Visi studiju programmā iesaistītie mācībspēki strādā Daugavpils Universitātē pamatdarbā.
2006./2007. – izmaiņas nav veiktas
2007./2008. – izmaiņas nav veiktas
2008./2009. – izmaiņas nav veiktas

7.4. Konkrētas ar personālu saistītas problēmas, kas ietekmē programmas
kvalitāti
Nav valsts programmas pasniedzēju kvalifikācijas celšanas.
2006./2007. – izmaiņas nav veiktas
2007./2008. – izmaiņas nav veiktas
2008./2009. – izmaiņas nav veiktas

8. FINANSĒŠANAS AVOTI, PROGRAMMAS MATERIĀLAIS
NODROŠINĀJUMS
8.1. Studiju programmas finansēšana
Studiju programma tiek finansēta no valsts budžeta dotācijas un studentu studiju maksas.
2006./2007. – izmaiņas nav veiktas
2007./2008. – izmaiņas nav veiktas
2008./2009. – izmaiņas nav veiktas
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8.2. Programmas materiālais nodrošinājums
Studiju programma pamatā ir nodrošināta ar mācību telpām un pētījumiem nepieciešamo
aparatūru hidroekoloģijā, augu šūnu bioloģijā, populācijas ģenētika, molekulārā bioloģija,
asinsrites fizioloģijā un entomoloģijā.
Studiju programmā studējošie izmanto 5 auditorijas, kas atrodas Vienības ielā 13 (424;
413, 416) un Parādes ielā 1 (113; 433); 2 kabineti Vienības 13 (214; 414); 5 laboratorijas
Vienības 13 (419; 420; 208; 206; 232). Telpu skaits un lielums atbilst programmas
nodrošinājumam.
Sistemātiskās bioloģijas institūts
Iekārtas iegādātas 2006./2007. studiju gadā:
Serveris – Hp Proliant ML 350
Portatīvā meteostacija – Oregon Scientific Wireless Weather Station WMR928NX
Lauku pētījumu aprīkojums –
Motorizētais kukaiņu eshausters
Gaismas rotējošās lamatas ar programmēšanas displeju
dūmu ģenerators SWINGFOG SN 50
Ekoloģijas institūts
Iekārtas iegādātas 2006./2007. studiju gadā:
Projekts Nr: VPD1/ERAF/CFLA/04/NPP/2.5.2./000021/008 „Daugavpils
Universitātes Bioloģisko resursu izpētes centrs”: (vadītājs A. Škute)
- Ūdens analīžu sistēma (Hydrolab multi parameter sonde);
- Ģenētiskās analīzes sistēma (ABI PRISM™ 310 Genetic Analyzer);
- Mikroskopu sistēma (Axioskop 40 FL)
IZM Projekts Nr.2.8 „Daugavas ūdeņu dinamikas hidroekoloģiskie pētījumi”:
- Glābšanās plosts; (vadītājs R. Škute)
IZM Projekts Nr.2.9 „Dažādu ūdens biotopu dabas aizsardzības menedžmenta
molekulāri ģenētisko pamatu pētījumi”: (vadītājs N. Škute)
- Automātiskā meteostacija (Wireless weather station Vantage Pro 2 PLUS
(DWPLUS));
- Termostats, 220 L (FTC 90E VELP® Scientifica);
- Mikroviļņu krāsns (Electrolux EMM-20).
IZM Projekts Nr. 2.10 „Latgales reģiona gaisa un ūdens vides kvalitātes
pētījumi”: (vadītājs A. Škute)
- SKC Universal Deluxe gaisa paraugu sūknis (#224-PTCX8) ar
piederumiem;
- Mitruma svari MX-50;
- Svari ar vertifikāciju (KERN EG 420-3 NM).
Projekts Nr: LIFE04NAT/LV/000199 „Sugu un biotopu aizsardzība dabas parkā
„Rāzna””:
- Membrānu filtrēšanas iekārta (M&S);
- Mikroskopi (PrimoStar) – 4 gab.;
- Stereomikroskops (Stemi 2000);
- Barošanas avots (Power supply EV 243).
Projekts Nr: 2005/0135/VPD1/ESF/PIAA/04/APK/3.2.3.2./0032/00650 Bioloģijas
un vides zinātnes studiju procesa kvalitātes uzlabošana Daugavpils
Universitātē”: (vadītājs N. Škute)
- BioSonics DT-X ehoskanējošā sistēma
Budžeta līdzekļi:
- Termostats, 90 L (FTC 90E VELP® Scientifica);
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- pH-metri (PT-370);
- Elektroforēzes iekārta (MIDI-1) – 2 gab.
Studiju programma pamatā ir nodrošināta ar mācību telpām un pētījumiem nepieciešamo
aparatūru hidroekoloģijā, augu šūnu bioloģijā, populācijas ģenētika, molekulārā bioloģija,
asinsrites fizioloģijā un entomoloģijā.
Studiju programmā studējošie izmanto 4 auditorijas, kas atrodas Vienības ielā 13 (424;
413) un Parādes ielā 1 (113; 433); 2 kabineti Vienības 13 (214; 414); 5 laboratorijas
Vienības 13 (419; 420; 208; 206; 232). Telpu skaits un lielums atbilst programmas
nodrošinājumam.
Sistemātiskās bioloģijas institūts
Iekārtas iegādātas 2007./2008. studiju gadā:
Serveris – Hp Proliant ML 350
Portatīvā meteostacija – Oregon Scientific Wireless Weather Station WMR928NX
Lauku pētījumu aprīkojums –
− Motorizētais kukaiņu eshausters
− Gaismas rotējošās lamatas ar programmēšanas displeju
− dūmu ģenerators SWINGFOG SN 50
Ekoloģijas institūts
Iekārtas iegādātas 2007./2008. studiju gadā:
Valsts pētījumu programma LZP Nr.7.9. „Klimata maiņas ietekme uz Latvijas ūdeņu
vidi”: (vadītājs A. Škute)
− Programmatūra plūdu modelēšanai
− FIA lab analizators N un P noteikšanai
− Digitālais lāzernivelieris
− Autoklāvs
2008./2009. – izmaiņas nav veiktas

8.3. Programmas nodrošinājums ar nepieciešamo literatūru un informāciju.
Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu
•
•
•

Internet pieslēgums.
Elektroniskais katalogs ALISE (Advanced Library Information Service).
Automatizēta lasītāju apkalpošanas sistēma; kopš 2002.gada ir uzsākts DU bibliotēkas
kopprojekts ar Latgales centrālo bibliotēku „Daugavpils reģiona publisko bibliotēku un DU
bibliotēkas integrēšana VVBIS”. Projekta ietvaros bibliotēka ir iesaistījusies
„Vienotās lasītāja kartes” sistēmā, un no 2002.gada decembra lasītāji var izmantot 13
Latvijas lielāko bibliotēku fondus un pakalpojumus;
• Pilnu elektronisko tekstu datu bāze EBSCO Publishing (tā ietver 8 datu bāzes: Academic
Search Elite, Business Source Premier, Master FILE Premier, Newspaper Source, ERIC,
Business Wire News, MEDLINE, Health Source – Consumer Edition, Agrikola).
Studiju programma tiek nodrošināta ar zinātniskajiem žurnāliem entomoloģijā un ekoloģijā,
ko iegādājas Sistemātikas bioloģijas institūts, Ekoloģija institūts un
Limnoloģijas institūts.
No Projekta Nr:2005/0135/VPD1/ESF/PIAA/04/APK/3/2.3.2./0032/00650 “Bioloģijas un
vides zinātnes studiju procesa kvalitātes uzlabošana Daugavpils Universitātē “(vadītāja
asoc. prof. N.Škute) iegādā mācību literatūra ekoloģijas, bioķīmijas un ekotoksikoloģijas
jomā (kopā 34 vienības). Sistemātiskās bioloģijas institūts 2006./2007. studiju gadā
papildināja savu bibliotēku ar 146 grāmatām un brošūrām.
2007./2008. – izmaiņas nav veiktas
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2008./2009. – izmaiņas nav veiktas

9. ĀRĒJIE SAKARI
9.1. Sadarbība ar līdzīgām studiju programmām savā valstī un ārvalstīs
Sadarbība studiju un zinātniskajā darbā notiek saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem starp Latvijas
Universitātes Bioloģijas institūtu (augu šūnu bioloģija) un Švietokšišas Akadēmijas Bioloģijas
institūtu Polijā (entomoloģija, ekoloģija), Šauļu Universitāti (Lietuva) un Varšavas Universitāti
(Polija). Ir noslēgts līgums ar Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultāti par sadarbību starp
akadēmiskām maģistra programmām “Bioloģija” Latvijas Universitātē un Daugavpils universitātē.
2006./2007. – izmaiņas nav veiktas
2007./2008. – izmaiņas nav veiktas
2008./2009. – izmaiņas nav veiktas

9.2. Ārvalstu docētāju skaits, kas strādā studiju programmā
Šogad ārvalstu docētāji nepiedalījās studiju procesā. Tiek plānota ārvalstu docētāju piedalīšanās
nākošajā mācību gadā.
2006./2007. – izmaiņas nav veiktas
2007./2008. – izmaiņas nav veiktas
2008./2009. – izmaiņas nav veiktas

9.3. Studējošo skaits, kas studējuši ārvalstīs
Pagaidām nav studējošo, kas studējuši ārzemēs. Tiek plānota studentu apmaiņa ar Polijas
un Lietuvas universitātēm.
2006./2007. – izmaiņas nav veiktas
2007./2008. – izmaiņas nav veiktas
2008./2009. – izmaiņas nav veiktas

9.4. Ārvalstu studējošo skaits programmā
Pagaidām nav. Tiek plānota studentu apmaiņa ar Polijas un Lietuvas universitātēm.
2006./2007. – izmaiņas nav veiktas
2007./2008. – izmaiņas nav veiktas
2008./2009. – izmaiņas nav veiktas
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10. STUDIJU PROGRAMMAS ATTĪSTĪBAS PLĀNS
Studiju programmas attīstības plāns periodam no 2003. līdz 2009. gadam, skat.3.pielikumā.
2006./2007. – izmaiņas nav veiktas
2007./2008. – izmaiņas nav veiktas
2008./2009. – izmaiņas nav veiktas

AMSP „Bioloģija” direktors
profesors

/ Artūrs Škute /
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