Eksperta ziņojums par 
Latvijas Universitātes 
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslu fakultātes
2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas 
Vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotājs 
pašnovērtējuma ziņojumu atkārtotai akreditācijai (pēc 6 gadiem)

Individuālais ziņojums ir rakstīts analizējot: 
	ikgadējos programmas pašnovērtējuma ziņojumus par 2004./2005., 2005./2006., 2006./2007., 2007./2008., 2008. – 2010. studiju gadiem, 

programmas pašnovērtējuma ziņojumu, kurš iesniegts reakreditācijai pēc sešiem gadiem, 
informāciju, kura apkopota videokonferences 21.12.2010. laikā, kad tikos ar studiju programmas direktori S. Kalniņu.

Informācija par programmu
Programmas kods - 48141
Programmas īstenošanas veids un ilgums - 3 vai 4 semestri pilna laika klātienes studijas, 4 vai 5 semestri nepilna laika studijas, 
Programmas apjoms – 60 vai 80 KP, 
Prasības, uzsākot studijas – iepriekš iegūts bakalaura grāds vai 2. līmeņa augstākā profesionālā (vai tām pielīdzināma) izglītība,
Piešķiramā kvalifikācija – vidējās izglītības latviešu valodas un literatūras skolotājs,
Programmas direktors - lektore, M. ped. Sandra Kalniņa


Pašnovērtējuma ziņojuma struktūra un satura atbilstība LR normatīvajiem aktiem
2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas Vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotājs (turpmāk tekstā - programmas) pašnovērtējuma ziņojums pēc satura un iekļautās informācijas atbilst LR normatīvajiem aktiem izglītības jomā (Izglītības likumam, Augstskolu likumam, MK noteikumiem Nr. 481, profesijas standartam Skolotājs) un ietver visu nepieciešamo informāciju programmas kvalitātes izvērtēšanai. 
Programmas pieteikumā nav norādīts, vai nepilna laika studijas ir klātienes vai neklātienes; bet studiju plānu analīze norāda uz to, ka nepilna laika studijas ir klātienes studijas.


Studiju programmas mērķi un uzdevumi; pēc augstākās izglītības programmas apguves iegūstamie studiju rezultāti: zināšanas, prasmes un kompetence
 
Programmas mērķis un uzdevumi ir skaidri formulēti un atbilst Latvijas valsts politiskajai virzībai uz zināšanām bagātas sabiedrības veidošanu, akcentējot to, ka sabiedrības attīstībā ļoti liela nozīme būs zinošu, profesionāli kompetentu pedagogu darbībai. 
Studiju programma un tās plānotie rezultāti (zināšanas, prasmes, kompetence) atbilst Latvijas izglītības klasifikācijas (MK noteikumi Nr. 990, 02.12.2008) Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūru (EKI) 7. līmenim (2.līmeņa profesionālā augstākā izglītība 5.līmeņa profesionālās kvalifikācijas ieguvei; studiju ilgums pilna laika studijās – vismaz gads; kopējais pilna laika studiju ilgums kvalifikācijas iegūšanai – vismaz 5 gadi).

Programmas saturs, struktūra
Programmas saturs atbilst izvirzītajam mērķim, uzdevumiem un plānotajiem studiju rezultātiem, kā arī LR MK noteikumiem Nr.481.

Studiju programma veidota balstoties uz autonomiem studiju moduļiem, kurus kombinējot, tiek noteikts katra studējošā studiju ilgums atbilstoši plānotai karjeras attīstības perspektīvai un iepriekš iegūtajai augstākajai izglītībai (studiju apjoms 60 KP vai 80 KP).
Studiju programmas pamatstruktūru veido studiju moduļi: 
	Izglītības zinātņu kopa – 12 kredītpunkti;

Mācību priekšmeta saturs I – 12 kredītpunkti;
Mācību priekšmeta saturs II – 12 kredītpunkti;
Mācību priekšmeta mācību metodika I – 12 kredītpunkti;
Mācību priekšmeta mācību metodika II – 12 kredītpunkti
Programmas struktūrā ir:
	Obligātā (A) daļa 

	studējošiem ar akadēmisko augstāko izglītību zinātņu nozarē: 48 KP, kurus veido pedagoģiskā prakse – 26 KP, Diplomdarbs – 10 KP, skolotāja izglītības kursi – 12 KP (izglītības zinātņu modulis),

studējošiem ar augstāko pedagoģisko izglītību: gan studijām izvēlētā mācību priekšmeta atbilstīgā, saistītā zinātņu jomā, gan citā zinātņu jomā – 24 KP, kurus veido prakse - 14 KP (prakses 12 KP tiek pielīdzināti, ņemot vērā iepriekš iegūto augstāko pedagoģisko izglītību un tās laikā apgūto pedagoģisko praksi) un Diplomdarbs – 10 KP,
	Obligātās izvēles (B) daļa 

	izvēlētā mācību priekšmeta metodikas modulis 12 KP apjomā studējošiem ar akadēmisko izglītību zinātņu nozarē un 20 KP padziļinājuma kursi filoloģijā; 

izvēlētā mācību priekšmeta metodikas modulis 12 KP apjomā un mācību priekšmeta satura modulis 12 KP apjomā studējošiem ar akadēmisko vai 2.līmeņa profesionālo augstāko pedagoģisko, kā arī augstāko izglītību mācību priekšmetam atbilstošā zinātnes nozarē; 
izvēlētā mācību priekšmeta metodikas modulis 12 KP apjomā un mācību priekšmeta satura (I,II) moduļi 24 KP apjomā studējošiem ar 2.līmeņa profesionālo augstāko pedagoģisko, kā arī augstāko izglītību mācību priekšmetam atšķirīgā zinātnes nozarē.


Studiju programmas salīdzinājums ar līdzīgam studiju programmām Latvijā un Eiropas Savienībā
Studiju programma ir salīdzināta ar Vācijas Koblencas-Landavas Universitātes, Vīnes Pedagoģijas akadēmijas un Daugavpils Universitātes līdzīgām studiju programmām. Salīdzinājums ar ES augstskolu programmām ir virspusējs un viens no iemesliem ir tas, ka plašāki kontakti ar ārvalstu augstskolām programmā “Vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotājs” nenotiek tās specifikas dēļ, jo latviešu valodas un literatūras skolotāja kvalifikāciju var gūt tikai Latvijā. 
Paviršs ir arī salīdzinājums ar līdzīgu DU profesionālo maģistra studiju programmu Vidējās izglītības skolotājs; nepareizi ir norādīts programmas ilgums (tas ir  2,5 studiju gadi lielākajai skolotāju specialitāšu daļai vai 2 gadi tikai 3 specialitātēm , nevis 1,5 studiju gadi kā norādīts ziņojumā), valsts pārbaudījums ir maģistra darbs, nevis diplomdarbs, studējošais iegūst kvalifikāciju latviešu valodas un literatūras skolotājs (dzimtā valoda/otrā valoda) un maģistra grādu izglītībā.


Imatrikulācijas nosacījumi

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā Vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotājs studenti tiek imatrikulēti atbilstoši iepriekš apgūtajai izglītībai: 

	Profesionâlajâ programmâ uzņem ar bakalaura vai maģistra akadçmisko izglîtîbu baltu vai latviešu filoloģijâ vai tam pielîdzinâma augstâko humanitâro izglîtîbu atbilstošs iegûstamajai mâcîbu priekšmeta skolotâja kvalifikâcijai (pēc trīsgadīgā humanitāro zinātņu akadēmiskā bakalaura grāda iegūšanas) (studiju apjoms 80 KP, studiju ilgums 4 semestri pilna laika studijâs vai 5 semestri nepilna laika; 60 KP, studiju ilgums 3 semestri pilna laika studijâs vai 4 semestri nepilna laika studijâs,

2. lîmeņa augstâkâ profesionâlâ pedagoģiskâ izglîtîba (vai tai pielîdzi_nâma augstâkâ izglîtîba) ar skolotâja kvalifikâciju, kura ir radniecîga iegûstamajai mâcîbu priekšmeta skolotâja kvalifikâcijai (studiju apjoms 60 KP, studiju ilgums 3 semestri pilna laika studijâs vai 4 semestri nepilna laika studijâs),
2. lîmeņa augstâkâ profesionâlâ pedagoģiskâ izglîtîba (vai tai pielîdzinâma augstâkâ izglîtîba) ar skolotâja kvalifikâciju, kura nav radniecîga iegûstamajai mâcîbu priekšmeta skolotâja kvalifikâcijai (studiju apjoms 60 KP, studiju ilgums 3 pilna laiak studijâs vai 4 nepilna studijâs),
bakalaura vai maģistra grâds izglîtîbas zinâtnçs (studiju apjoms 80 KP, studiju ilgums 4 semestri pilna laika studijâs vai  5 semestri nepilna laika studijâs/ 60 KP, studiju ilgums 3 semestri pilna laika studijâs vai 4 semestri nepilna studijâs).
Salîdzinot ar 2004. gadâ akreditçto programmu imatrikulâcijas nosacîjumi ir mainîjušies (tad imatrikulçja studçjošos tikai ar augstâko bakaluara vai maģistra izglîtîbu baltu vai latviešu filoloģijâ vai ar tai pielîdzinâmu augstâko humanitâro izglîtîbu). 
Uzskatu, ka imatrikulâcijas noteikumus c. un d. punktos vajadzçtu papildinât ar iestâjeksâmenu izvçlçtajâ nozarç  (latviešu valoda un literatûra) vai ar papildus prasîbâm par skolotâja darba stâžu atbilstošaja priekšmetâ (latviešu valoda un literatûra), jo 1,5 vai 2 studiju gadu laikâ nevar apgût latviešu valodu un literatûra tâdâ apjomâ, lai to varçtu kvalitatîvi mâcît vidusskolâ un piem., gatavot skolçnus olimpiâdçm šajâ priekšmetâ.

Izmantotās studiju metodes

Studiju procesā tiek izmantotas dažādas programmas īstenošanas formas: lekcijas, semināri, praktiskās nodarbības, kurās tiek izmantots gan individuālais, gan pāru, gan grupu darbs, laboratorijas darbi, studējošo patstāvīgais darbs, studijas ar datortehnikas pielietojumu, interneta resursu izmantošana, radošās darbnīcas, lauku prakses, prakses semināri- konsultācijas, utt. 
Studiju programmu praktiskajā realizācijā studējošiem ir iespēja saņemt mācību materiālus elektroniski, lai veiksmīgi gatavotos pārbaudījumiem, pilnveidotu profesionālo kompetenci, kā arī pielietotu tos praksē skolā. Sekmīgi tiek izmantoti e-kursi. Pašlaik studentiem ir pieejami atbalsta materiāli Moodle vidē. Moodle vide tiek sekmīgi izmantota Pedagoģiskās prakses I un Pedagoģiskās prakses II realizācijā. Studiju kursos, kur vēl nav izveidoti e-kursi, studentu mācību līdzekļi tiek papildināti ar informāciju CD un DVD disku formā.
Studiju īstenošanā tiek izmantotas mūsdienīgas pieejas, piemēram, kognitīvā, pētnieciskā, radošā, problēmrisinājuma pieejas, un metodes (vispārīgās studiju metodes, informācijas vākšana, sistematizācija, prezentācija, zinātniskās informācijas analīze un apkopošana). Programmas īstenošanas formas veicina studentu teorētisko zināšanu apguvi un paplašināšanu, attīsta kritisko, analītisko un radošo domāšanu, prasmi diskutēt un argumentēt savu viedokli, prasmes savā skolotāja darbā izmantot modernās mācību metodes, sadarbības prasmes.


Vērtēšanas sistēma (vērtēšanas metožu izvēles pamatojums un rezultātu analīze)
Programmas vērtēšanas sistēma atbilst LR MK noteikumiem Nr. 481. Vērtēšana notiek gan semestra laikā, gan kā pārbaudījums semestra beigās. Atkarībā no aplūkotas tēmas, studentu darba vērtēšanai tiek izmantoti kontroldarbi, testi, kolokviji, eksāmeni, referāti (esejas) un semināri. Vērtēšanas kritēriji studentiem ir iepriekš zināmi un izklāstīti LUIS pieejamajos kursu aprakstos. Katra studiju kursa noslēgumā studentiem jānokārto eksāmens vai ieskaite, kuru rezultāti tiek vērtēti 10 baļļu sistēmā.
Pedagoģiskās prakses vērtējumu veido: prakses sekmīga realizācija izglītības iestādē, pedagoģiskās prakses dokumentācija (materiālu) izstrādāšana un kvalitāte, izglītības iestādes vērtējums, augstskolas vērtējums, studenta pašnovērtējums un studenta uzstāšanās prakses noslēguma konferencē. 
Valsts pārbaudījumu  –  diplomdarbu – vērtē Valsts pārbaudījuma komisija. Komisijas vadītājs un vismaz puse no komisijas sastāva ir nozares profesionālo organizāciju vai darba devēju pārstāvji (atbilstoši LR MK noteikumu 481 prasībām).

Studējošie
Kopš 2008./2009. studiju gada programmā nav imatrikulēts neviens studējošais (uzskatu, ka iemesls ir tas, ka nav budžeta vietu);  pēdējie absolventi (7 studējošie) bija 2009. gadā. Kopumā reakreditācijas periodā programmu ir absolvējuši 46 studējošie.
 
2008. gada studējošo aptauja parāda, ka studiju process tiek vērtēts pozitīvi; studējošos apmierina programmā piedāvātie kursi, iespēja iepazīties ar to saturu, plānveidība un regulāra nodarbību norise, lekciju un nodarbību sagatavotība, mācībspēku prasību līmenis, īpaši tiek uzteikta mācībspēku koleģiālā attieksme. Zināšanas un prasmes, kas iegūtas šajā programmā studējoši vērtē kā konkurētspējīgas. Atsevišķi studenti vēlas papildu lekcijas literatūras vēsturē un teorijā, daiļdarba analīzē un sintaksē,  bet daļai šīs zināšanas ir pietiekamas. Savukārt daļai studentu ir liela pedagoģiskā pieredze, bet citiem tās nav un tas izraisa objektīvas grūtības studiju procesā. Studenti norāda, ka mācību priekšmeta didaktikā viņiem ir skaidrs, kā strādāt, bet trūkst zināšanas un prasmes audzināšanas darbā un darbā ar vecākiem.

Programmas finansēšanas avoti, nodarbību telpas un mācību resursi
Programmas finansēšanas avoti ir tikai studējošo studiju maksa. Domāju, ka tas ir viens no iemesliem, kāpēc pēdējos divos gados programmā netika uzņemti studenti.

Studiju programmu realizācijā tiek izmantotas LU Humanitāro zinātņu fakultātes un Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes auditorijas, un datorklases. Fakultāšu auditorijās ir pieejams IT aprīkojums (interaktīvās tāfeles, viedeoprojektori, kodoskopi, dokumentu kameras), Studiju programmas studējošo rīcībā esošā telpu infrastruktūra atbilst gan kvantitātes, gan kvalitātes ziņā programmas sekmīgai realizācijai.
Studiju programmas realizēšanā plānots plaši izmantot datorresursus un interneta iespējas. Brīvpieejas datorklasēs tiek rakstīti kursa darbi, studiju noslēguma darbi, referāti, datordarbi, noformēti laboratorijas darbu protokoli, gatavoti materiāli dažādām aizstāvēšanām, apstrādāti eksperimentu rezultāti un veikti citi ar studiju kursu sekmīgu apguvi saistīti darbi.
Studenti interneta vidi izmanto ne tikai studijām, bet arī sekmīgai savu studiju gaitas nodrošināšanai, piemēram, reģistrēšanās kursiem, personiskās informācijas kontrolei, diplomdarbu ievadei to datu bāzē.
Gan LU Bibliotēkā, gan LU fakultāšu telpās studentiem nodrošināta Interneta izmantošana. Mācību procesā studējošie aktīvi var izmantot interneta iespējas informācijas meklēšanā. Studentiem pieejamas arī LU bibliotēkas elektroniskās datu bāzes.
Latvijas Universitāte bibliotēkas (LUB) ir daudznozaru bibliotēkas, kura pilnībā nodrošina studiju programmas studējošos ar mācību literatūru un darba iespējām fakultātēs. Studējošie var izmantot Centrālās bibliotēkas fondus un lasītavas, kā arī nozaru bibliotēkas, kuras iekļautas vienotā bibliotēku tīklā: Izglītības zinātnes un psiholoģijas bibliotēku; Humanitāro zinātņu bibliotēku.
LU studenta, kā arī akadēmiskā un vispārējā personāla statuss dod tiesības izmantot arī „Bibliotēku informācijas tīkla konsorcijā” esošo bibliotēku pakalpojumus.
Studējošie var izmantot LU veidotās datu bāzes (LU noslēguma darbu un izstrādāto/aizstāvēto disertāciju datu bāzi), LU abonētās datu bāzes, kas, atkarībā no bāzes veida, pieejamas LU bibliotēku telpās, Lanet datortīklā, vai kurām var pieslēgties izmantojot virtuālo privāto tīklu. 
Programmā studējošie līdz ar citiem studentiem var izmantot aktīvas atpūtas un fiziskās pilnveidošanās iespējas vairākās LU sporta bāzēs.



Akadēmiskais personāls 
Profesionālās studiju programmas realizācijā pašlaik iesaistīti 20 mācībspēki. Pārskata periodā pieaudzis profesoru, asociēto profesoru skaits. Paaugstinājusies mācībspēku kvalifikācija, no programmā iesaistītajiem mācībspēkiem 14 ir zinātņu doktora grāda. Profesoru un asociēto profesoru īpatsvars pārskata periodā veido lielāko daļu no programmas realizācijā iesaistītā personāla. Akadēmiskā personāla amatu procentuālais sastāvs: 35% profesori, 20% asociētie profesori, 10% docenti, 30% lektori, 5% asistenti.
Studiju programmas realizācijā ir iesaistīti arī profesionālo organizāciju pārstāvji, gan kā vieslektori, gan kā Valsts pārbaudījuma komisijas locekļi. 
Pārskata periodā, optimizējot studiju programmas realizāciju, notiek vēl ciešāka sadarbība ar fakultāšu bakalaura un maģistra studiju programmām. Studiju programmā iesaistīto mācībspēku kvalifikācija ir augusi.
Akadēmiskais personāls pētniecisko darbību veic LZP un starptautiski finansētos projektos, kā arī lietišķa rakstura pētījumos, kuros ir iesaistīta ievērojama daļa no akadēmiskā personāla. Atskaites periodā ir palielinājies publikāciju skaits starptautiski citējamos izdevumos.
Trīs Humanitāro zinātņu fakultātes docētājas piedalījušās starptautiskā zinātniskā projektā „Europodians: language courses for mobile technologies”, kas veltīts mobilo tehnoloģiju izmantošanai otrās valodas un svešvalodas apguvē. Docētāji strādājuši kā vieslektori ārzemju augstskolās: Vestfāles Vilhelma universitātē Minsterē, Vācijā (5 docētāji), Helsinku Universitātē Somijā (2 docētāji), Bergenas universitātē Norvēģijā (1 docētājs), Prāgas Kārļa universitātē Čehijā (2 docētāji). Doc. Līga Ulberte ir LU un VJIC organizētās Latvijas skolēnu zinātniskās konferences Latviešu literatūrzinātnes sekcijas vadītāja. Docētāji aktīvi piedalās ar referātiem starptautiskās zinātniskās konferencēs, lasa lekcijas skolotāju tālākizglītības kursos.


Studiju kvalitātes nodrošināšana
Studiju programmas kvalitātes vērtēšana tiek veikta ar mērķi sekot studiju programmas izpildei un plānot tās attīstību. Kvalitātes iekšējā sistēma sastāv no vairākiem posmiem:
	studiju programmas realizēšanas vērtējums,

studiju programmas satura analīze,
studiju kursu satura izvērtēšana,
docētāju metodiskais un zinātniskais darbs,
studiju procesa stratēģiskā plānošana,
studējošo, absolventu un darba devēju aptaujas un to analīze.
Studiju procesa kvalitātes nodrošinājums ietver darbības, kas attiecas uz akadēmiskā personāla atjaunošanas jautājumiem, kvalifikācijas paaugstināšanu un iesaistīšanos pētniecībā. Tajā pat laikā, kvalitātes nodrošinājumam tiek izmantoti tādi instrumenti kā sekošana līdzi studējošo sasniegumiem, iesaistītās struktūrvienības akadēmiskā personāla kontakts ar studējošiem. Studiju procesa kvalitātes būtisks elements ir neatkarīga studējošo viedokļa uzklausīšana, gan tikšanās studiju procesa laikā, gan konsultējot studentus pedagoģiskās prakses un noslēguma darba izstrādes gaitā. Studējošo viedoklis gan par studiju programmu kopumā, gan arī par konkrētajiem pasniedzējiem tiek iegūts, veicot regulāru anketēšanu, kā arī analizējot iegūtos rezultātus un pārrunājot studentu domas ar pasniedzējiem. Kvalitātes kultūras attīstību sekmē regulāras akadēmiskā personāla tikšanās un diskusijas studiju programmas padomēs, kā arī fakultāšu Domes sēdēs. 
Absolventu aptaujas rezultāti liecina, ka lielākā respondentu daļa ir apmierināta vai drīzāk apmierināta ar profesionālās programmas saturu un organizāciju, kā arī pilnībā apmierināta vai drīzāk apmierināta ar savu izvēli studēt šajā programmā; respondenti arī plāno pēc studijām strādāt specialitātē. 
Darba devçju viedokli par studiju programmu ir iegûti no vairâkiem avotiem: aptaujas, intervijas, sarunas gan studiju noslçguma pârbaudîjumu laikâ. Atsauksmes deva Valsts gala pârbaudîjumu komisijas locekïi (darba devçji). Programmas absolventi labi pârvalda mâcîbu priekًmeta mâcîًanas metodiku. Studentu diplomdarbu tematika, zinâtniskais pamatojums, saturs virzîts mâcîbu priekًmeta pasniegًanas metodikas attîstîًanai. ātie darba devēji augstu un samērā augstu novērtējuši programmas absolventu profesionālās prasmes. 
Absolventi strâdâ vidçjâs izglîtîbas iestâdçs par skolotâjiem, viņi ir aktîvi metodiskajâs komisijâs un veido labu saikni ar LU PPMF mâcîbspçkiem. 



Augstākās izglītības programmas attīstības plāns
Profesionālajā studiju programmā akreditācijas periodā turpinājusies sadarbība ar Latvijas vispārizglītojošajām skolām, kurās pedagoģisko praksi veic programmas studenti. Turpinās sadarbība ar Latvijas dažādu rajonu skolotāju metodisko apvienību vadītājiem. Studējošie aktīvi iesaistās savu rajonu metodisko apvienību darbā. Joprojām notiek sadarbība ar LR IZM VISC speciālistiem. Studējošie tiek regulāri informēti par izglītības reformas gaitu Latvijā.
Sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju un rajonu Izglītības pārvaldēm un LU fakultātēm studiju programmas docētāji piedalās vai organizē skolēnu olimpiādes dažādos mācību priekšmetos, skolēnu zinātniskās pētniecības darbu lasījumos un Latvijas Valsts komandas sagatavošana Starptautiskajām skolēnu olimpiādēm.
Sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts Izglītības satura centru programmas docētāji piedalās normatīvo dokumentu izstrādē, kas skar skolotāju darbu. 
Profesionālā studiju programma turpina īstenot galveno programmas mērķi - izglītot kvalificētus vispārējās izglītības skolotājus Latvijas Republikas mācību iestādēm, nodrošināt studentiem iespēju apgūt nepieciešamās pedagoga kompetences, un iegūt attiecīgo skolotāja kvalifikāciju un izpildīt izvirzītos pamatuzdevumus šī mērķa īstenošanai. Tiek pilnveidots programmas saturs, turpinās tālmācības procesa attīstība, tiek bagātināta un pilnveidota materiālā bāze un mācību līdzekļu klāsts, turpinās sadarbība ar darba devējiem, kas nodrošinot ar moderni aprīkotiem mācību kabinetiem veicina studējošo un programmas absolventu kvalitatīvu pedagoģisko darbību.


Kopsavilkums

Pozitīvais
augsti kvalificēts un pieredzējis mācībspēku sastāvs, 
elastīga un sabalansēta programmas struktūra, kas ļauj piesaistīt plašu interesentu loku;
fakultāšu un to docētāju ilgstoša pieredze vidējās izglītības skolotāju sagatavošanā;
saiknes uzturēšana ar skolotājiem praktiķiem, mentoriem, profesionālajām asociācijām;
filologu latviešu valodas un literatūras skolotāju izglītošanas tradīcijas kopš 1920. gada LU ;

Trūkumi
nav budžeta vietu,
studējošo lielā darba slodze, apvienojot studijas ar darbu;
	pēdējos divus gadus programmā nav imatrikulēti studenti;
	ziņojumā ir dažas tehniska rakstura kļūdas, kuras videokonferences laikā tika paskaidrotas un līdz ar to, tas nav būtiski. 



Secinājumi	
Pēc iesniegto akreditācijas dokumentu analīzes, iepazīšanos ar situāciju videokonferences laikā, iesaku 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu Vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotājs akreditēt uz sešiem gadiem.


Eksperts: DU studiju prorektore, doc., dr.biol. Irēna Kaminska
21.12.2010.	



ANKETA
NOVĒRTĒŠANAS KOMISIJAS EKSPERTIEM
studiju programmas novērtēšanai

 	Novērtēšanas skala: 4(teicami), 3 (labi), 2 (apmierinoši), 1 (neapmierinoši). 

Eksperta vārds, uzvārds: Irēna Kaminska
Novērtētās augstākās izglītības iestādes un tās studiju programmas nosaukums: 
Latvijas Universitātes 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma Vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotājs

	I Mērķi un uzdevumi.
Novērtējums: 4
Komentārs: 

1. Studiju programmas mērķu, uzdevumu un studiju rezultātu skaidrība, sasniedzamība un pārbaudāmība. Paredzēto studiju rezultātu saskaņotība ar studiju saturu un organizāciju. 
(Vai atbilstošo ieinteresēto grupu vajadzības ir skaidri noteiktas? Vai atbilstošo ieinteresēto grupu pārstāvji piedalās mērķu veidošanā? Kādi standarti tiek izmantoti kā atskaites punkti izglītības mērķu noteikšanai?)
Novērtējums: 4
Komentārs: 

2. Studiju programmas atbilstība četriem galvenajiem augstākās izglītības mērķiem (personības, demokrātiskas sabiedrības un zinātnes attīstības uzdevumu risināšana, darba tirgus prasību apmierināšana). Studiju stratēģijas un mērķu savstarpējā saskaņotība studiju programmas ietvaros. Studiju nākotnes vīzija, studiju misijas pildīšana, ņemot vērā studējošo, darba devēju un profesionālo organizāciju viedokli. 
(Vai programmas mērķi ir orientēti uz speciālista attīstību? Vai programmas mērķi saskan ar augstākās izglītības iestādes (AII) misiju?)
Novērtējums: 4
Komentārs: 

II Studiju saturs un organizācija.
Novērtējums: 3
Komentārs: 

3. Studiju satura atbilstība iegūstamajam grādam un/vai kvalifikācijai, kvalifikāciju ietvarstruktūras prasībām. Studiju satura atbilstība studiju programmas mērķiem un uzdevumiem. 
Prakses atbilstība un saistība ar teorētisko daļu. Profesionālās pieredzes iekļaušana. Moduļu izmantošana, to raksturojums, skaidrība un saprotamība. Eksāmeni, pētījumi, projekti. Individuālā pieeja, iespēja apstiprināt iepriekš iegūto izglītību un pieredzi.
 (Vai studenti, akadēmiskais personāls un ieinteresētās grupas atzīst studiju programmas satura atbilstību izvirzītajiem mērķiem?)
Novērtējums: 4
Komentārs: 


4. Studiju programmas un tās atsevišķu daļu saskaņotība ar Latvijas un Eiropas kopējās izglītības telpas veidošanas prasībām, tai skaitā izmantojot salīdzinājumu ar vismaz 2 ES valstu studiju programmām. Atbilstība Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 
(Vai studiju programmai ir skaidra didaktiskā koncepcija, kura ņem vērā tādas studentu iesaistīšanas vajadzības, kā izaicinājums, stimulācija, sajūsmināšana? Vai studiju programma nodrošina tieksmi pēc izcilības? Vai AII atbalsta studentu mobilitāti?)
Novērtējums: 2
Komentārs: 
5. Akadēmiskā personāla kvalifikācija un profesionalitāte. 
 (Vai akadēmiskais personāls ir sagatavots nodrošināt studiju rezultātu sasniegšanu? Vai akadēmiskais personāls tiek efektīvi izmantots, lai īstenotu studiju programmu?)
Novērtējums: 4
Komentārs: .........

	III Studijas un zināšanu novērtēšana.
Novērtējums: 4
Komentārs: 

	6. Modernas studiju metodes, studijās sagaidāmo rezultātu skaidrs izklāsts, problēmu risināšana, datoru, multimediju un interneta izmantošana. 
(Vai studentiem, kuri uzsāk studijas programmā, ir atbilstošas zināšanas un attieksmes, lai sasniegtu plānotos studiju rezultātus paredzētajā laikā? Vai starprezultātu pārbaude studiju gaitā nodrošina studiju programmas rezultātu sasniegšanu paredzētajā laikā?)
Novērtējums: 4
Komentārs: .........

	7. Palīdzība studentiem, akadēmiskā personāla konsultācijas, akadēmiskā vadība un studēšanas motivācijas paaugstināšana. 
(Vai padomu un atbalsta studentiem apjoms ir pietiekams studiju rezultātu sasniegšanai? Vai AII nodrošina studentiem iespēju mācīties mājās (piemēram, e-mācību līdzekļi, akadēmiskā personāla pieejamība ar e-pasta palīdzību)?)
Novērtējums: 4
Komentārs: .........

	8. Zināšanu, prasmju attieksmju (studiju procesā iegūto spēju veikt noteiktus uzdevumus) novērtēšanas metožu objektivitāte, saistība ar studiju rezultātiem un izmantošana studiju procesa pilnveidošanai (rakstveida eksāmenu rezultāti un/vai diplomdarbi, kuri jāizvērtē vizītes laikā). Studentu sasniegumu vērtēšanas standartu un noteikumu skaidrība un pieejamība. Eksperta (vizītes laikā) izvērtētā studentu sasniegumu līmeņa salīdzinājums ar studiju procesam noteikto studentu sasniegumu līmeni. 
 (Vai eksāmeni, projekti, un citas novērtēšanas metodes ir izveidotas tā, lai varētu izvērtēt studentu sasniegto studiju rezultātu apgūšanas pakāpi?)
Novērtējums: 4
Komentārs: 
	
IV Studiju nodrošinājums un vadība.
Novērtējums: 3
Komentārs: 

	9. Demokrātijas principu ievērošana studiju programmas vadīšanā, skaidri noteiktas administrācijas pārstāvju, akadēmiskā personāla un studentu savstarpējās attiecības. 
(Vai administratīvā un tehniskā personāla atbalsts ir pietiekams, lai nodrošinātu visu studiju rezultātu sasniegšanu (ieskaitot demokrātiskas sabiedrības veidošanas uzdevumus)?)
Novērtējums: 3
Komentārs: 
	10. Sadarbība ar citām izglītības iestādēm, zinātniskajām institūcijām, starptautiskām organizācijām, akadēmiskā personāla un studentu apmaiņas ar citām augstskolām. 
(Vai AII un studiju programmas izveidotās partnerattiecības dod reālu ieguldījumu studiju rezultātu sasniegšanā un studentu mobilitātē?)
Novērtējums: 3
Komentārs
11. Studiju programmas metodiskais, informatīvais un materiāltehniskais nodrošinājums.
(Vai izmantošanas nosacījumi un pieejamība mācīšanās aprīkojumam un pakalpojumiem nodrošina efektīvu mācīšanos? Vai bibliotēkas, to aprīkojums un pakalpojumi nodrošina studiju rezultātu sasniegšanu? Vai bibliotēkas un to aprīkojums rada pozitīvu mācību vidi?)
Novērtējums: 4
Komentārs: 

	V Personāla un studentu zinātniskās pētniecības (radošais) darbs.
Novērtējums: 3
Komentārs: 

12. Akadēmiskā personāla iesaistīšanās zinātniskās pētniecības (radošajā) darbā, zinātniskās pētniecības darbu tematikas aktualitāte un saistība ar studiju programmas saturu, pētniecības darbu publicēšana starptautiski pieejamos un recenzējamos izdevumos (izstādēs, skatēs, uzvedumos, utml.) un/vai praktiskā izmantošana, iekļaušanās inovatīvā darbībā.
(Vai zinātniskās pētniecības darbs ir organiski iekļauts programmas īstenošanā?)
Novērtējums: 4
Komentārs: .........

13. Studentu iesaistīšanās zinātniskās pētniecības (radošajā) darbā, zinātniskās pētniecības darbu tematikas saistība ar studiju mērķiem un sagaidāmajiem studiju rezultātiem, studentu iesaistīšanās nacionālos un starptautiskos pētnieciskos un radošos (mākslinieciskos) projektos.
Novērtējums: -
Komentārs:
	VI Kvalitātes nodrošinājums un garantijas.
Novērtējums: 4
Komentārs: 

	14. Ikgadēja studiju programmas vājo un stipro pušu, izmaiņu, attīstības iespēju un plānu apspriešana, iekšējās pašnovērtēšanas un kvalitātes pilnveidošanas sistēmas nepārtraukta darbība. Iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas atbilstība ENQA izstrādāto Eiropas standartu un vadlīniju kvalitātes nodrošināšanai augstākajā izglītībā (ESG) prasībām.
(Vai tiek regulāri pārskatītas vajadzības, mērķi un studiju rezultāti, studiju process, resursi un partnerattiecības, vadības sistēma?)
Novērtējums: 4
Komentārs: .........

15. Absolventu iespējas (nākotnes perspektīvas) veiksmīgi strādāt apgūtajā specialitātē. 
(Vai ieinteresētās grupas (absolventi, darba devēji u.c.) apstiprina, ka tiek sasniegti programmas mērķi izglītošanā?)
Novērtējums: 4
Komentārs: .........

	16. Studentu sagatavotība tālākai kvalifikācijas pilnveidošanai un personības attīstībai, studiju turpināšanas iespējas un finansiālās garantijas studiju programmas likvidācijas, reorganizācijas vai citu izmaiņu gadījumā. 
(Vai tiek analizēti studentu un absolventu sasniegumi, mācīšanas process ar mērķi atbalstīt nepārtrauktu programmas pilnveidošanu?)
Novērtējums: 4
Komentārs: 

Vērtēja: DU studiju prorektore, doc., dr.biol. Irēna Kaminska
21.12.2010.	







Eksperta ziņojums par būtiskām izmaiņām
Latvijas Universitātes 
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslu fakultātes
2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā 
Vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotājs 


Individuālais ziņojums par būtiskām izmaņām programmā ir rakstīts analizējot: 
	programmas pašnovērtējuma ziņojumu,  

informāciju, kura apkopota videokonferences 21.12.2010. laikā, kad tikos ar studiju programmas direktori S. Kalniņu.

2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā Vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotājs tiek veiktas būtiskas izmaiņas. Mainoties valsts izglītības politikas stratēģiskai virzībai un darba tirgus prasībām, kā arī, ņemot vērā Latvijas Republikas likumdošanas dokumentus, Izglītības attīstības pamatnostādnes attīstības tendences, LU uzskata par nepieciešamu 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu Vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotājs veidot elastīgāku un izdarīt tajā izmaiņas, apvienojot Latvijas Universitātē īstenotās akreditētās otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas skolotāja kvalifikācijas iegūšanai vienā studiju programmā „Skolotājs”.

Informācija par programmu
Programmas kods – 48141
Programmas nosaukums – Skolotājs
Programmas līmenis - 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma
Programmas īstenošanas veids un ilgums - 3 vai 4 semestri pilna laika klātienes studijas, 4 vai 5 semestri nepilna laika klātienes/neklātienes studijas, 
Programmas apjoms – 48 KP, 60 KP vai 80 KP, 
Prasības, uzsākot studijas – iepriekš iegūts bakalaura grāds vai 2. līmeņa augstākā profesionālā (vai tām pielīdzināma) izglītība,
Piešķiramā kvalifikācija – 
	vidējās izglītības latviešu valodas un literatūras skolotājs, vai 

vidējās izglītības fizikas skolotājs, vai vidējās izglītības fizikas un dabaszinību skolotājs, vai 
vidējās izglītības matemātikas skolotājs, vai 
vidējās izglītības bioloģijas skolotājs, vai
	 vidējās izglītības bioloģijas un dabaszinību skolotājs, vai 
vidējās izglītības ķīmijas skolotājs, vai
vidējās izglītības ķīmijas un dabaszinību skolotājs, vai 
ģeogrāfijas un pamatizglītības dabaszinību skolotājs, vai
ģeogrāfijas un dabaszinību skolotājs, vai 
vidējās izglītības informātikas un skolotājs programmēšanas pamatu skolotājs, vai 
vidējās izglītības angļu valodas skolotājs vai vācu valodas skolotājs, vai franču valodas skolotājs, vai itāliešu valodas skolotājs, vai skandināvu valodas skolotājs, vai
vidējās izglītības krievu valodas un literatūras skolotājs vai krievu valodas kā svešvalodas un latviešu valodas kā otrās valodas skolotājs, vai 
sociālo zinību skolotājs, vai
vēstures skolotājs vai 
vizuālās mākslas skolotājs, vai 
vidējās izglītības ekonomikas skolotājs, vai
reliģijas un ētikas skolotājs, vai
filozofijas skolotājs, vai
mājsaimniecības, mājturības un tehnoloģiju skolotājs, vai
pamatizglītības angļu valodas skolotājs, vai
pamatizglītības vācu valodas skolotājs, vai
	pamatizglītības skolotājs (1.-4. klase), vai
	dabaszinību skolotājs.,
Programmas direktors - lektore, M. ped. Sandra Kalniņa


Pašnovērtējuma ziņojuma struktūra un satura atbilstība LR normatīvajiem aktiem
2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas Skolotājs (turpmāk tekstā - programmas) pašnovērtējuma ziņojums pēc satura un iekļautās informācijas atbilst LR normatīvajiem aktiem izglītības jomā (Izglītības likumam, Augstskolu likumam, MK noteikumiem Nr. 481, profesijas standartam Skolotājs) un ietver visu nepieciešamo informāciju programmas kvalitātes izvērtēšanai. 
Studiju programma izstrādāta ar Eiropas Sociālā fonda projekta „Inovatīva un praksē balstīta pedagogu izglītības ieguve un mentoru profesionālā pilnveide” (Vienošanās Nr.2010/0096/1DP/1.1.2.3./09/IPIA/VIAA/001) atbalstu.
Studiju programma reorganizēta, lai novērstu programmu sadrumstalotību un optimizētu skolotāju izglītības ieguves iespējas Latvijas Universitātē, veidojot vienotu otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu, kurā apvienotas līdz šim LU īstenotās 21 akreditētās studiju programmas skolotāja kvalifikācijas iegūšanai. Programmā apkopota gūtā pieredze LZP finansētajos zinātniskajos grantos, IZM lietišķo pētījumu izstrādē, starptautiskajos sadarbības projektos skolotāju izglītībā un studentu un mācībspēku apmaiņas programmās, LU un citu augstskolu pieredze, kā arī ESF projekta „Dabaszinātnes un matemātika” un nodibinājuma „Iespējamā misija” pieredze. 


Studiju programmas mērķi un uzdevumi; pēc augstākās izglītības programmas apguves iegūstamie studiju rezultāti: zināšanas, prasmes un kompetence
 
Programmas mērķis un uzdevumi ir skaidri formulēti un atbilst Latvijas valsts politiskajai virzībai uz zināšanām bagātas sabiedrības veidošanu, akcentējot to, ka sabiedrības attīstībā ļoti liela nozīme būs zinošu, profesionāli kompetentu pedagogu darbībai. 
Studiju programma un tās plānotie rezultāti (zināšanas, prasmes, kompetence) atbilst Latvijas izglītības klasifikācijas (MK noteikumi Nr. 990, 02.12.2008) Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūru (EKI) 7. līmenim (2.līmeņa profesionālā augstākā izglītība 5.līmeņa profesionālās kvalifikācijas ieguvei; studiju ilgums pilna laika studijās – vismaz gads; kopējais pilna laika studiju ilgums kvalifikācijas iegūšanai – vismaz 5 gadi).
Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma Skolotājs paredzēta divām mērķgrupām.
1. Studentiem ar augstāko izglītību. Šīs grupas studējošie apgūs atbilstošā priekšmeta skolotājam nepieciešamās satura un specializētās zināšanas pedagoģijā un psiholoģijā, iegūs izpratni par skolotāja darba jomām un likumsakarībām, spēs, praktiski izmantojot apgūtās teorētiskās zināšanas, veikt profesionālo darbību un izmantot praksē teorētiskās zināšanas un prasmes konkrētajā mācību priekšmetā.
2. Studentiem ar skolotāja kvalifikāciju. Šīs grupas studējošie apgūs izvēlētā mācību priekšmeta skolotājam nepieciešamās zināšanas un  kompetenci.


Programmas saturs, struktūra
Programmas saturs atbilst izvirzītajam mērķim, uzdevumiem un plānotajiem studiju rezultātiem, kā arī LR MK noteikumiem Nr.481.

Studiju programma veidota balstoties uz autonomiem studiju moduļiem, kurus kombinējot, tiek noteikts katra studējošā studiju ilgums atbilstoši plānotai karjeras attīstības perspektīvai un iepriekš iegūtajai augstākajai izglītībai (studiju apjoms 60 KP vai 80 KP).
Studiju programmas pamatstruktūru veido studiju moduļi: 
	Izglītības zinātņu kopa – 12 kredītpunkti;

Mācību priekšmeta saturs I – 12 kredītpunkti;
Mācību priekšmeta saturs II – 12 kredītpunkti;
Mācību priekšmeta mācību metodika I – 12 kredītpunkti;
Mācību priekšmeta mācību metodika II – 12 kredītpunkti
Programmas struktūrā ir A u B daļas.
Programmas obligāto daļu (A daļu) – 60% veido studiju kursi un prakse 48 KP apjomā, kas ietver: pedagoģisko praksi – kopā 26 KP; skolotāja profesionālās specializācijas kursus – 12 KP apjomā. Valsts pārbaudījumu: diplomdarba izstrādāšanu un aizstāvēšanu 10 KP apjomā, studentiem ar augstāko pedagoģisko izglītību – 24 KP (pedagoģiskā prakse studijām izvēlētā mācību priekšmetā, 10 KP– diplomdarba izstrāde un aizstāvēšana).	 
Izvēles daļa (B daļa) – 40% no programmas apjoma. B daļas kursi ir sagrupēti moduļos, kurus studējošie izvēlas atkarībā no  iepriekšējās izglītības: izvēlētā mācību priekšmeta metodikas modulis12 KP apjomā un 20 KP padziļinājuma kursi studējošiem ar akadēmisko izglītību zinātņu nozarē; izvēlētā mācību priekšmeta metodikas modulis 12 KP apjomā un mācību priekšmeta satura modulis 12 KP apjomā studējošiem ar akadēmisko vai 2.līmeņa profesionālo augstāko pedagoģisko, kā arī augstāko izglītību mācību priekšmetam atbilstošā zinātnes nozarē; un izvēlētā mācību priekšmeta metodikas modulis 12 KP apjomā un mācību priekšmeta satura modulis (I,II) 24 KP apjomā studējošiem ar 2.līmeņa profesionālo augstāko pedagoģisko, kā arī augstāko izglītību mācību priekšmetam atšķirīgā zinātnes nozarē.


Studiju programmas salīdzinājums ar līdzīgam studiju programmām Latvijā un Eiropas Savienībā
Studiju programma ir salīdzināta ar Vācijas Zāras Universitātes (specializācija - ģeogrāfijas un pamatizglītības dabaszinību skolotājs), Austrijas augstskolu (nenorādot augstskolu un specializāciju), Lielbritānijas Sheffield Hallam universitātes (specializācija - vidējās izglītības ekonomikas skolotājs), Beļģijas Leuvenas universitātes (specializācija - vidējās izglītības ekonomikas skolotājs) un Daugavpils Universitātes līdzīgām studiju programmām. 
Paviršs ir salīdzinājums ar līdzīgu DU profesionālo maģistra studiju programmu Vidējās izglītības skolotājs; nepareizi ir norādīts programmas ilgums (tas ir 2,5 studiju gadi lielākajai skolotāju specialitāšu daļai vai 2 gadi tikai 3 specialitātēm , nevis 3 semestri kā norādīts ziņojumā), valsts pārbaudījums ir maģistra darbs, nevis diplomdarbs, studējošais iegūst 2 mācību priekšmetu skolotāja kvalifikāciju un maģistra grādu izglītībā.

Imatrikulācijas nosacījumi
Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā Skolotājs tiek imatrikulēti studenti atbilstoši apgūtajai izglītībai. Ir speciāli izveidota tabula (29. lpp.), kur detalizēti ir norādīti imatrikulācijai izvirzītie noteikumi, studiju ilgums, apjoms. Atbilstoši studējošā iepriekšējai izglītībai ir iespējami 5 studiju plāni:
studiju plāns. Bakalaura vai maģistra grāds zinātņu nozarē vai tam pielīdzināma augstākā izglītība atbilstošs iegūstamajai mācību priekšmeta skolotāja kvalifikācijai - (pēc trīsgadīgā zinātņu akadēmiskā bakalaura grāda iegūšanas - studiju apjoms 80 KP, studiju ilgums 4 semestri pilna laika studijās/ vai 5 semestri nepilna laika studijās) studiju apjoms  60 KP, studiju ilgums 3 semestri pilna laika studijās vai 4 semestri nepilna laika studijās;
studiju plāns. Bakalaura vai maģistra grāds zinātņu nozarē vai tam pielīdzināma augstākā izglītība radniecīga iegūstamajai mācību priekšmeta skolotāja kvalifikācijai  - studiju apjoms 60 vai 80 KP, studiju ilgums 3 vai 4 semestri pilna laika studijās vai 4 vai 5 semestri nepilna laika studijās;
studiju plāns. 2. līmeņa augstākā profesionālā pedagoģiskā izglītība vai tai pielīdzināma augstākā izglītība ar skolotāja kvalifikāciju, kura ir radniecīga iegūstamajai mācību priekšmeta skolotāja kvalifikācijai - studiju apjoms 48 vai 60 KP, studiju ilgums 3 semestri pilna laika studijās vai 4 semestri nepilna laika studijās;
studiju plāns. 2. līmeņa augstākā profesionālā pedagoģiskā izglītība vai tai pielīdzināma augstākā izglītība ar skolotāja kvalifikāciju, kura nav radniecīga iegūstamajai mācību priekšmeta skolotāja kvalifikācijai -  studiju apjoms 60 vai 80 KP, studiju ilgums 3 vai 4 semestri pilna laika studijās vai 4 vai 5 semestri nepilna laika studijās;
studiju plāns. Bakalaura vai maģistra grāds izglītības zinātnēs - studiju apjoms 60 vai 80 KP, studiju ilgums 3 vai 4 semestri pilna laika studijās vai 4 vai 5 semestri nepilna laika studijās. 
Uzskatu, ka imatrikulācijas noteikumus 4. studiju plānam un 5. studiju plānam dabaszinību, matemātikas un humanitāro zinatņu nozarēs  vajadzētu papildināt ar iestājeksāmenu izvēlētajā nozarē  vai ar papildus prasībām par skolotāja darba stāžu atbilstošaja priekšmetā, jo 1,5 vai 2 studiju gadu laikā nevar apgūt kvalitatīvas zināšanas fundamentālajās zinātņu nozarēs tādā apjomā, lai priekšmetus varētu kvalitatīvi mācīt vidusskolā un piem., gatavot skolēnus olimpiādēm dotajā priekšmetā.

Izmantotās studiju metodes

Studiju procesā tiek izmantotas dažādas programmas īstenošanas formas: lekcijas, semināri, praktiskās nodarbības, kurās tiek izmantots gan individuālais, gan pāru, gan grupu darbs, laboratorijas darbi, studējošo patstāvīgais darbs, studijas ar datortehnikas pielietojumu, interneta resursu izmantošana, radošās darbnīcas, lauku prakses, prakses semināri- konsultācijas, utt. 
Studiju programmu praktiskajā realizācijā studējošiem ir iespēja saņemt mācību materiālus elektroniski, lai veiksmīgi gatavotos pārbaudījumiem, pilnveidotu profesionālo kompetenci, kā arī pielietotu tos praksē skolā. Sekmīgi tiek izmantoti e-kursi. Pašlaik studentiem ir pieejami atbalsta materiāli Moodle vidē. Moodle vide tiek sekmīgi izmantota Pedagoģiskās prakses I un Pedagoģiskās prakses II realizācijā. Studiju kursos, kur vēl nav izveidoti e-kursi, studentu mācību līdzekļi tiek papildināti ar informāciju CD un DVD disku formā.
Studiju īstenošanā tiek izmantotas mūsdienīgas pieejas, piemēram, kognitīvā, pētnieciskā, radošā, problēmrisinājuma pieejas, un metodes (vispārīgās studiju metodes, informācijas vākšana, sistematizācija, prezentācija, zinātniskās informācijas analīze un apkopošana). Programmas īstenošanas formas veicina studentu teorētisko zināšanu apguvi un paplašināšanu, attīsta kritisko, analītisko un radošo domāšanu, prasmi diskutēt un argumentēt savu viedokli, prasmes savā skolotāja darbā izmantot modernās mācību metodes, sadarbības prasmes.


Vērtēšanas sistēma (vērtēšanas metožu izvēles pamatojums un rezultātu analīze)
Programmas vērtēšanas sistēma atbilst LR MK noteikumiem Nr. 481. Vērtēšana notiek gan semestra laikā, gan kā pārbaudījums semestra beigās. Atkarībā no aplūkotas tēmas, studentu darba vērtēšanai tiek izmantoti kontroldarbi, testi, kolokviji, eksāmeni, referāti (esejas) un semināri. Vērtēšanas kritēriji studentiem ir iepriekš zināmi un izklāstīti LUIS pieejamajos kursu aprakstos. Katra studiju kursa noslēgumā studentiem jānokārto eksāmens vai ieskaite, kuru rezultāti tiek vērtēti 10 baļļu sistēmā.
Pedagoģiskās prakses vērtējumu veido: prakses sekmīga realizācija izglītības iestādē, pedagoģiskās prakses dokumentācija (materiālu) izstrādāšana un kvalitāte, izglītības iestādes vērtējums, augstskolas vērtējums, studenta pašnovērtējums un studenta uzstāšanās prakses noslēguma konferencē. 
Valsts pārbaudījumu  –  diplomdarbu – vērtē Valsts pārbaudījuma komisija. Komisijas vadītājs un vismaz puse no komisijas sastāva ir nozares profesionālo organizāciju vai darba devēju pārstāvji (atbilstoši LR MK noteikumu 481 prasībām).

Studējošie
2010./2011. studiju gadā īsajās skolotāja studiju programmās LU tika imatrikulēti 82 studējošie un uz doto brīdi studējošo skaits programmā ir 224 studējošie (t.sk. par maksu 184).
Visos studiju programmas virzienos studentu aptaujā tiek izmantotas LU standarta anketas. Dati liecina, ka lielākā respondentu daļa ir pilnībā apmierināta studiju kursu piedāvājumu, lielākā respondentu daļa ir pilnībā apmierināti ar studiju kursu saturu, daži ir ar to drīzāk apmierināti. Studējošie pozitīvi novērtē A un B daļas kursu saturu.
Studējošo aptaujas rezultāti liecina, ka kopumā viņi ir apmierināti ar izvēlēto studiju programmu, apmeklē nodarbības, daudz laika velta patstāvīgajam darbam, taču daži studējošie maz izmanto bibliotēkas pakalpojumus, nav informēti par iespējām klausīties vieslektorus, izmantot iespēju apgūt kursus e- vidē.

Programmas finansēšanas avoti, nodarbību telpas un mācību resursi
Studiju programma tiek īstenota pilna laika klātienes formā un nepilna laika studiju formā, gan par valsts budžeta līdzekļiem, gan par fizisko vai juridisko personu līdzekļiem, gan piesaistot Eiropas Struktūrfondu līdzekļus.
Studiju programmu īsteno Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes, Bioloģijas fakultātes, Datorikas fakultātes, Fizikas un matemātikas fakultātes, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes, Humanitāro zinātņu fakultātes, Ķīmijas fakultātes, Vēstures un filozofijas fakultātes, Teoloģijas fakultātes, Ekonomikas un vadības fakultātes mācībspēki. Pedagoģiskās prakses tiek realizētas Latvijas skolās pieredzējušu mācību priekšmetu skolotāju vadībā. Studiju programmas atsevišķu virzienu īstenošanā iesaistīti LU sadarbības partneri.
LU fakultāšu auditorijās ir pieejams IT aprīkojums (interaktīvās tāfeles, viedeoprojektori, kodoskopi, dokumentu kameras), Studiju programmas studējošo rīcībā esošā telpu infrastruktūra atbilst gan kvantitātes, gan kvalitātes ziņā programmas sekmīgai realizācijai.
Studiju programmas realizēšanā plānots plaši izmantot datorresursus un interneta iespējas. Brīvpieejas datorklasēs tiek rakstīti kursa darbi, studiju noslēguma darbi, referāti, datordarbi, noformēti laboratorijas darbu protokoli, gatavoti materiāli dažādām aizstāvēšanām, apstrādāti eksperimentu rezultāti un veikti citi ar studiju kursu sekmīgu apguvi saistīti darbi.
Studenti interneta vidi izmanto ne tikai studijām, bet arī sekmīgai savu studiju gaitas nodrošināšanai, piemēram, reģistrēšanās kursiem, personiskās informācijas kontrolei, diplomdarbu ievadei to datu bāzē.
Gan LU Bibliotēkā, gan LU fakultāšu telpās studentiem nodrošināta Interneta izmantošana. Mācību procesā studējošie aktīvi var izmantot interneta iespējas informācijas meklēšanā. Studentiem pieejamas arī LU bibliotēkas elektroniskās datu bāzes.
Latvijas Universitāte bibliotēkas (LUB) ir daudznozaru bibliotēkas, kura pilnībā nodrošina studiju programmas studējošos ar mācību literatūru un darba iespējām fakultātēs. Studējošie var izmantot Centrālās bibliotēkas fondus un lasītavas, kā arī nozaru bibliotēkas, kuras iekļautas vienotā bibliotēku tīklā.
LU studenta, kā arī akadēmiskā un vispārējā personāla statuss dod tiesības izmantot arī „Bibliotēku informācijas tīkla konsorcijā” esošo bibliotēku pakalpojumus.
Studējošie var izmantot LU veidotās datu bāzes (LU noslēguma darbu un izstrādāto/aizstāvēto disertāciju datu bāzi), LU abonētās datu bāzes, kas, atkarībā no bāzes veida, pieejamas LU bibliotēku telpās, Lanet datortīklā, vai kurām var pieslēgties izmantojot virtuālo privāto tīklu. 
Programmā studējošie līdz ar citiem studentiem var izmantot aktīvas atpūtas un fiziskās pilnveidošanās iespējas vairākās LU sporta bāzēs.



Akadēmiskais personāls 
Profesionālās studiju programmas realizācijā pašlaik iesaistīti 175 mācībspēki. Pārskata periodā pieaudzis profesoru, asociēto profesoru skaits. Paaugstinājusies mācībspēku kvalifikācija, no programmā iesaistītajiem mācībspēkiem 97 ir zinātņu doktora grāda. Daudzi programmā iesaistītie mācībspēki pārskata periodā ieguvuši doktora grādu un profesora, asociētā profesora vai docenta amatu. 

Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība, piedalīšanās starptautisko un Latvijas Zinātnes padomes finansēto projektu izstrādē tieši un pozitīvi ietekmē studiju darbu. Piedalīšanās konferencēs un projektu izstrādē vai to vadīšana dod iespēju studiju darbā sniegt ieskatu jaunākajos pētniecības virzienos, aktuālajās zinātniskā un praktiskā darba problēmās un to risinājumā. Studiju kursu satura pilnveidošana arī ir tieši saistīta ar pasniedzēja pētnieciskā darba un zinātniskajām aktivitātēm.

Studiju kvalitātes nodrošināšana
Studiju programmas kvalitātes vērtēšana tiek veikta ar mērķi sekot studiju programmas izpildei un plānot tās attīstību. Kvalitātes iekšējā sistēma sastāv no vairākiem posmiem:
	studiju programmas realizēšanas vērtējums,

studiju programmas satura analīze,
studiju kursu satura izvērtēšana,
docētāju metodiskais un zinātniskais darbs,
studiju procesa stratēģiskā plānošana,
studējošo, absolventu un darba devēju aptaujas un to analīze.
Būtiska nozīme studiju programmas kvalitātes nodrošināšanā ir studiju programmas padomei, kas izvērtē iepriekšējā studiju gada pieredzi, plāno darbu nākamajam studiju gadam studiju programmas virzienos, veic stratēģisko studiju procesa plānošanu.
Studiju procesa kvalitātes nodrošinājums ietver darbības, kas attiecas uz akadēmiskā personāla atjaunošanas jautājumiem, kvalifikācijas paaugstināšanu un iesaistīšanos pētniecībā. Tajā pat laikā, kvalitātes nodrošinājumam tiek izmantoti tādi instrumenti kā sekošana līdzi studējošo sasniegumiem, iesaistītās struktūrvienības akadēmiskā personāla kontakts ar studējošiem. Studiju procesa kvalitātes būtisks elements ir neatkarīga studējošo viedokļa uzklausīšana, gan tikšanās studiju procesa laikā, gan konsultējot studentus pedagoģiskās prakses un noslēguma darba izstrādes gaitā. Studējošo viedoklis gan par studiju programmu kopumā, gan arī par konkrētajiem pasniedzējiem tiek iegūts, veicot regulāru anketēšanu, kā arī analizējot iegūtos rezultātus un pārrunājot studentu domas ar pasniedzējiem. 

Darba devēju viedokli par studiju programmu ir iegūti no vairākiem avotiem: aptaujas, intervijas, sarunas gan studiju noslēguma pārbaudījumu laikā. Atsauksmes deva Valsts gala pārbaudījumu komisijas locekļi (darba devēji). Programmas absolventi labi pārvalda mācību priekšmeta mācīšanas metodiku. Studentu diplomdarbu tematika, zinātniskais pamatojums, saturs virzīts mācību priekšmeta pasniegšanas metodikas attīstīšanai. Aptaujātie darba devēji augstu un samērā augstu novērtējuši programmas absolventu profesionālās prasmes. 
Darba devējiem joprojām nav pretenziju pret absolventu teorētisko sagatavotību, bet vēlamas dziļākas zināšānas darbā ar vecākiem un informatīvo tehnoloģiju lietošanas jomā.


Augstākās izglītības programmas attīstības plāns
Profesionālā studiju programma turpina īstenot galveno programmas mērķi - izglītot kvalificētus vispārējās izglītības skolotājus Latvijas Republikas mācību iestādēm, nodrošināt studentiem iespēju apgūt nepieciešamās pedagoga kompetences, un iegūt attiecīgo skolotāja kvalifikāciju un izpildīt izvirzītos pamatuzdevumus šī mērķa īstenošanai. Tiek pilnveidots programmas saturs, turpinās tālmācības procesa attīstība, tiek bagātināta un pilnveidota materiālā bāze un mācību līdzekļu klāsts, turpinās sadarbība ar darba devējiem, kas nodrošinot ar moderni aprīkotiem mācību kabinetiem veicina studējošo un programmas absolventu kvalitatīvu pedagoģisko darbību.
Līdz šim ir nepietiekami kontakti ar līdzīgām studiju programmām ārvalstīs, tāpat arī nepietiekama mācībspēku apmaiņa, kā arī studentu starptautisko kontaktu nepietiekamība skolotāju programmas studiju virzienos. Tomēr kā būtiski pozitīva atzīmējama tendence uzlaboties infrastruktūrai, t.sk., jaunas pētniecības aparatūras iegāde, un šis process īpaši aktivējies, pateicoties LU intensīvai darbībai ERAF un ESF finansējuma apgūšanā. 


Kopsavilkums

Pozitīvais
·	studiju programma konkurētspējīga sakarā ar plašām apgūstamo kvalifikāciju izvēles iespējām;
·	augsti kvalificēts un pieredzējis mācībspēku sastāvs, 
·	elastīga un sabalansēta programmas struktūra, kas ļauj piesaistīt plašu interesentu loku;
·	fakultāšu un to docētāju ilgstoša pieredze pamatizglītības un vidējās izglītības skolotāju sagatavošanā;
·	saiknes uzturēšana ar skolotājiem praktiķiem, mentoriem;
·	docētāju pieredze mācību grāmatu un mācību materiālu izstrādē;
·	jaunu tehnoloģiju un saziņas līdzekļu izmantošana studiju informācijas sagatavošanā un sniegšanā (studiju kursu ievietošana Moodle vidē);
·	pietiekami labs tehniskais nodrošinājums;
·	programma piedāvā Latvijas darba tirgū ļoti trūkstošos dabaszinātņu skolotājus;
·	pietiekami plašs darba tirgus absolventiem, jo to nodrošina vairākas apgūtās zinātņu nozares.

Trūkumi
·	komplicēta studiju procesa organizēšana, saskaņojot visu studiju virzienu darbību;
·	pārāk intensīvais fakultāšu telpu noslogojums; 
·	studējošo lielā darba slodze, apvienojot studijas ar darbu;
·	lielais attālums no dzīves vietas līdz studiju vietai;
·	nelielais studējošo skaits studiju virzienos;
·	uzskatu, ka imatrikulācijas noteikumus studējošjiem, kuru iepriekšējā izglītība nav profilējošā vai radniecīgā zinātņu nozarē (dabaszinību, matemātikas un humanitāro zinatņu nozarēs)  vajadzētu papildināt ar iestājeksāmenu izvēlētajā nozarē  vai ar papildus prasībām par skolotāja darba stāžu atbilstošaja priekšmetā, jo 1,5 vai 2 studiju gadu laikā nevar apgūt kvalitatīvas zināšanas fundamentālajās zinātņu nozarēs tādā apjomā, lai priekšmetus varētu kvalitatīvi mācīt vidusskolā un piem., gatavot skolēnus olimpiādēm dotajā priekšmetā.



Secinājumi	
Pēc iesniegto dokumentu analīzes, iepazīšanos ar situāciju videokonferences laikā, iesaku apstiprināt būtiskas izmaiņas 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā Vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotājs un apstiprināt 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu Skolotājs.


Eksperts: DU studiju prorektore, doc., dr.biol. Irēna Kaminska
21.12.2010.	



ANKETA
NOVĒRTĒŠANAS KOMISIJAS EKSPERTIEM
studiju programmas novērtēšanai

	Novērtēšanas skala: 4(teicami), 3 (labi), 2 (apmierinoši), 1 (neapmierinoši). 

Eksperta vārds, uzvārds: Irēna Kaminska
Novērtētās augstākās izglītības iestādes un tās studiju programmas nosaukums: 
Latvijas Universitātes 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma Skolotājs

	I Mērķi un uzdevumi.
Novērtējums: 4
Komentārs: 

1. Studiju programmas mērķu, uzdevumu un studiju rezultātu skaidrība, sasniedzamība un pārbaudāmība. Paredzēto studiju rezultātu saskaņotība ar studiju saturu un organizāciju. 
(Vai atbilstošo ieinteresēto grupu vajadzības ir skaidri noteiktas? Vai atbilstošo ieinteresēto grupu pārstāvji piedalās mērķu veidošanā? Kādi standarti tiek izmantoti kā atskaites punkti izglītības mērķu noteikšanai?)
Novērtējums: 4
Komentārs: 

2. Studiju programmas atbilstība četriem galvenajiem augstākās izglītības mērķiem (personības, demokrātiskas sabiedrības un zinātnes attīstības uzdevumu risināšana, darba tirgus prasību apmierināšana). Studiju stratēģijas un mērķu savstarpējā saskaņotība studiju programmas ietvaros. Studiju nākotnes vīzija, studiju misijas pildīšana, ņemot vērā studējošo, darba devēju un profesionālo organizāciju viedokli. 
(Vai programmas mērķi ir orientēti uz speciālista attīstību? Vai programmas mērķi saskan ar augstākās izglītības iestādes (AII) misiju?)
Novērtējums: 4
Komentārs: 

II Studiju saturs un organizācija.
Novērtējums: 3
Komentārs: 

3. Studiju satura atbilstība iegūstamajam grādam un/vai kvalifikācijai, kvalifikāciju ietvarstruktūras prasībām. Studiju satura atbilstība studiju programmas mērķiem un uzdevumiem. 
Prakses atbilstība un saistība ar teorētisko daļu. Profesionālās pieredzes iekļaušana. Moduļu izmantošana, to raksturojums, skaidrība un saprotamība. Eksāmeni, pētījumi, projekti. Individuālā pieeja, iespēja apstiprināt iepriekš iegūto izglītību un pieredzi.
 (Vai studenti, akadēmiskais personāls un ieinteresētās grupas atzīst studiju programmas satura atbilstību izvirzītajiem mērķiem?)
Novērtējums: 3
Komentārs: 


4. Studiju programmas un tās atsevišķu daļu saskaņotība ar Latvijas un Eiropas kopējās izglītības telpas veidošanas prasībām, tai skaitā izmantojot salīdzinājumu ar vismaz 2 ES valstu studiju programmām. Atbilstība Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 
(Vai studiju programmai ir skaidra didaktiskā koncepcija, kura ņem vērā tādas studentu iesaistīšanas vajadzības, kā izaicinājums, stimulācija, sajūsmināšana? Vai studiju programma nodrošina tieksmi pēc izcilības? Vai AII atbalsta studentu mobilitāti?)
Novērtējums: 2
Komentārs: 
5. Akadēmiskā personāla kvalifikācija un profesionalitāte. 
 (Vai akadēmiskais personāls ir sagatavots nodrošināt studiju rezultātu sasniegšanu? Vai akadēmiskais personāls tiek efektīvi izmantots, lai īstenotu studiju programmu?)
Novērtējums: 4
Komentārs: .........

	III Studijas un zināšanu novērtēšana.
Novērtējums: 4
Komentārs: 

	6. Modernas studiju metodes, studijās sagaidāmo rezultātu skaidrs izklāsts, problēmu risināšana, datoru, multimediju un interneta izmantošana. 
(Vai studentiem, kuri uzsāk studijas programmā, ir atbilstošas zināšanas un attieksmes, lai sasniegtu plānotos studiju rezultātus paredzētajā laikā? Vai starprezultātu pārbaude studiju gaitā nodrošina studiju programmas rezultātu sasniegšanu paredzētajā laikā?)
Novērtējums: 4
Komentārs: .........

	7. Palīdzība studentiem, akadēmiskā personāla konsultācijas, akadēmiskā vadība un studēšanas motivācijas paaugstināšana. 
(Vai padomu un atbalsta studentiem apjoms ir pietiekams studiju rezultātu sasniegšanai? Vai AII nodrošina studentiem iespēju mācīties mājās (piemēram, e-mācību līdzekļi, akadēmiskā personāla pieejamība ar e-pasta palīdzību)?)
Novērtējums: 4
Komentārs: .........

	8. Zināšanu, prasmju attieksmju (studiju procesā iegūto spēju veikt noteiktus uzdevumus) novērtēšanas metožu objektivitāte, saistība ar studiju rezultātiem un izmantošana studiju procesa pilnveidošanai (rakstveida eksāmenu rezultāti un/vai diplomdarbi, kuri jāizvērtē vizītes laikā). Studentu sasniegumu vērtēšanas standartu un noteikumu skaidrība un pieejamība. Eksperta (vizītes laikā) izvērtētā studentu sasniegumu līmeņa salīdzinājums ar studiju procesam noteikto studentu sasniegumu līmeni. 
 (Vai eksāmeni, projekti, un citas novērtēšanas metodes ir izveidotas tā, lai varētu izvērtēt studentu sasniegto studiju rezultātu apgūšanas pakāpi?)
Novērtējums: 4
Komentārs: 
	
IV Studiju nodrošinājums un vadība.
Novērtējums: 3
Komentārs: 

	9. Demokrātijas principu ievērošana studiju programmas vadīšanā, skaidri noteiktas administrācijas pārstāvju, akadēmiskā personāla un studentu savstarpējās attiecības. 
(Vai administratīvā un tehniskā personāla atbalsts ir pietiekams, lai nodrošinātu visu studiju rezultātu sasniegšanu (ieskaitot demokrātiskas sabiedrības veidošanas uzdevumus)?)
Novērtējums: 3
Komentārs: 
	10. Sadarbība ar citām izglītības iestādēm, zinātniskajām institūcijām, starptautiskām organizācijām, akadēmiskā personāla un studentu apmaiņas ar citām augstskolām. 
(Vai AII un studiju programmas izveidotās partnerattiecības dod reālu ieguldījumu studiju rezultātu sasniegšanā un studentu mobilitātē?)
Novērtējums: 3
Komentārs
11. Studiju programmas metodiskais, informatīvais un materiāltehniskais nodrošinājums.
(Vai izmantošanas nosacījumi un pieejamība mācīšanās aprīkojumam un pakalpojumiem nodrošina efektīvu mācīšanos? Vai bibliotēkas, to aprīkojums un pakalpojumi nodrošina studiju rezultātu sasniegšanu? Vai bibliotēkas un to aprīkojums rada pozitīvu mācību vidi?)
Novērtējums: 4
Komentārs: 

	V Personāla un studentu zinātniskās pētniecības (radošais) darbs.
Novērtējums: 3
Komentārs: 

12. Akadēmiskā personāla iesaistīšanās zinātniskās pētniecības (radošajā) darbā, zinātniskās pētniecības darbu tematikas aktualitāte un saistība ar studiju programmas saturu, pētniecības darbu publicēšana starptautiski pieejamos un recenzējamos izdevumos (izstādēs, skatēs, uzvedumos, utml.) un/vai praktiskā izmantošana, iekļaušanās inovatīvā darbībā.
(Vai zinātniskās pētniecības darbs ir organiski iekļauts programmas īstenošanā?)
Novērtējums: 4
Komentārs: .........

13. Studentu iesaistīšanās zinātniskās pētniecības (radošajā) darbā, zinātniskās pētniecības darbu tematikas saistība ar studiju mērķiem un sagaidāmajiem studiju rezultātiem, studentu iesaistīšanās nacionālos un starptautiskos pētnieciskos un radošos (mākslinieciskos) projektos.
Novērtējums: -
Komentārs:
	VI Kvalitātes nodrošinājums un garantijas.
Novērtējums: 4
Komentārs: 

	14. Ikgadēja studiju programmas vājo un stipro pušu, izmaiņu, attīstības iespēju un plānu apspriešana, iekšējās pašnovērtēšanas un kvalitātes pilnveidošanas sistēmas nepārtraukta darbība. Iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas atbilstība ENQA izstrādāto Eiropas standartu un vadlīniju kvalitātes nodrošināšanai augstākajā izglītībā (ESG) prasībām.
(Vai tiek regulāri pārskatītas vajadzības, mērķi un studiju rezultāti, studiju process, resursi un partnerattiecības, vadības sistēma?)
Novērtējums: 4
Komentārs: .........

15. Absolventu iespējas (nākotnes perspektīvas) veiksmīgi strādāt apgūtajā specialitātē. 
(Vai ieinteresētās grupas (absolventi, darba devēji u.c.) apstiprina, ka tiek sasniegti programmas mērķi izglītošanā?)
Novērtējums: 4
Komentārs: .........

	16. Studentu sagatavotība tālākai kvalifikācijas pilnveidošanai un personības attīstībai, studiju turpināšanas iespējas un finansiālās garantijas studiju programmas likvidācijas, reorganizācijas vai citu izmaiņu gadījumā. 
(Vai tiek analizēti studentu un absolventu sasniegumi, mācīšanas process ar mērķi atbalstīt nepārtrauktu programmas pilnveidošanu?)
Novērtējums: 4
Komentārs: 

Vērtēja: DU studiju prorektore, doc., dr.biol. Irēna Kaminska
21.12.2010.	






