Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas
Augstākās izglītības un zinātnes departamentam

PIETEIKUMS
LU DOKTORA STUDIJU PROGRAMMAS ATKĀRTOTAI AKREDITĀCIJAI

Augstākās izglītības iestādes nosaukums

Latvijas Universitāte

Augstākās izglītības iestādes juridiskā
adrese un tālrunis

RaiĦa bulvāris, 19
Rīga, LV-1586, Latvija,
t.: 7034042

Izglītības iestādes reăistrācijas
apliecības numurs

3341000218

Studiju programmas nosaukums

Pedagoăijas doktora studiju programma

Studiju programmas kods

51142

Studiju programmas apjoms

144 kredītpunkti

Izglītības ieguves formas un
studiju ilgums

Imatrikulācijas prasības

Pilna laika klātiene, 6 semestri
Nepilna laika klātiene, 8 semestri

Maăistra grāds pedagoăijā vai psiholoăijā.
Maăistra grāds humanitārajās, sociālajās,
medicīnas, sporta un dabaszinātnēs, vai tam
pielīdzināma augstākā izglītība un vismaz divu
gadu pedagoăiskā darba pieredze izglītības
institūcijā.

Iegūstamais grāds

Pedagoăijas doktora grāds

Programmas īstenošanas vieta

Pedagoăijas un psiholoăijas fakultāte, Jūrmalas
gatve, 74/76. Rīga, LV-1083

Programmas direktore

Dr.habil.paed., profesore Tatjana Koėe

LU Pedagoăijas un psiholoăijas
fakultātes dekāns
Programmas direktores p. i.

profesors A.Kangro
profesore I.Maslo

SATURA RĀDĪTĀJS
Pieteikums LU doktora studiju programmas atkārtotai akreditācijai..............................
LU Senāta lēmums..................................................................................................................
LU PPF Domes lēmums par programmas virzīšanu atkārtotai akreditācijai..................
LU reăistrācijas apliecības kopija.........................................................................................
Doktora studiju programmas akreditācijas lapa.................................................................
LU vienošanās par sadarbību ar Daugavpils Universitāti..................................................
LU vienošanās par sadarbību ar Rīgas Pedagoăijas un izglītības vadības augstskolu....
LU vienošanās par sadarbību ar Latvijas Sporta pedagoăijas akadēmiju.......................
LU vienošanās par sadarbību ar Rēzeknes Augstskolu......................................................
Titullapa...................................................................................................................................
Programmas vispārējais raksturojums.................................................................................
1.
Izglītības iestādes personāla koleăiālās vadības un lēmējinstitūcijas lēmums
par studiju programmas īstenošanas uzsākšanu.....................................................
2.
LU Senāta lēmums......................................................................................................
3.
Rīcība studiju programmas likvidācijas gadījumā.................................................
4.
Studiju programmas apraksts..................................................................................
5.
Reklāmas un informatīvie izdevumi par studiju iespējām.....................................
6.
Studiju programmas perspektīva no Latvijas valsts interešu viedokĜa................
6.1.
Studiju programmas atbilstība akadēmiskās izglītības standartam.............
6.2.
Atsauksmes par pedagoăijas doktora akadēmisko programmu..................
7.
Studiju programmas pašnovērtējums.....................................................................
7.1.
Mērėi un uzdevumi.....................................................................................
7.2.
Studiju organizācija.....................................................................................
7.3.
Studiju programmas praktiskā realizācija...................................................
7.4.
Vērtēšanas sistēma......................................................................................
7.5.
Studējošie...................................................................................................
7.5.1.
Studējošo skaits programmā.........................................................
7.5.2.
Imatrikulēto studentu skaits.........................................................
7.5.3.
Studējošo aptaujas un līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā...
7.6.
Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais personāls..........................
7.6.1. Akadēmiskā personāla skaits........................................................
7.6.2. Akadēmiskā personāla kvalifikācijas atbilstība programmas
īstenošanai.....................................................................................
7.6.3. Akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas un sagatavošanas
pieredze.........................................................................................
7.6.4. Nepieciešamā palīgpersonāla raksturojums..................................
7.6.5. Programmas īstenošanā iesaistītās struktūrvienības......................
7.7.
Finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums.................................
8.
Sadarbība ar citām LU struktūrvienībām, ārzemju partneriem un darba
devējiem.....................................................................................................................
8.1.
Sadarbība ar darba devējiem........................................................................
8.2.
Sadarbība ar augstskolām, kuras īsteno līdzīgas studiju programmas.........
8.3.
Akadēmiskā personāla zinātniskā un akadēmiskā sadarbība ar līdzīgām

1
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
14
14
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
18
19
19
19
20
21
21
21
21
22
22
23
24
24
24

studiju programmām, ārvalstu vieslektoru darbs studiju programmās........
8.4.
Studijas ārzemēs..........................................................................................
9.
Studiju programmas attīstības plāns.......................................................................
9.1.
Studiju kvalitātes nodrošinājums..................................................................
9.2.
Galvenās izmaiĦas programmā kopš tās akreditācijas.................................
9.3.
Programmas salīdzinājums ar analogām programmām...............................
9.4.
Studiju programmas stiprās puses...............................................................
9.5.
Studiju programmas vājās puses..................................................................
9.6.
Secinājumi par programmas attīstību..........................................................
Studiju programmas izmaksu aprēėins ..............................................................................
Studiju plāns...........................................................................................................................
10. Pielikumi.....................................................................................................................
10.1.
Kvantitatīvie dati par akreditācijas periodu .................................................
10.2.
LU līgums ar Spānijas Nacionālo Distances studiju Universitāti (UNED)
par sadarbību starpuniversitāšu programmu īstenošanā un tā pielikums......
10.3.
Pedagoăijas doktora studiju programma......................................................
10.4.
Studiju moduĜu un kursu apraksti un promocijas eksāmenu
programmas...................................................................................................
10.5.
Aizstāvētie promocijas darbi ........................................................................
10.6.
LU Pedagoăijas doktora studiju plāns 2007.-2008.akad.gadam...................
10.7.
Doktorantu promocijas darbu temati un zinātniskie vadītāji .......................
10.8.
Ikgadējie pašnovērtējuma ziĦojumi..............................................................
10.8.1. Pašnovērtējuma ziĦojums par 2005.-2006.akad.g........................
10.8.2. Pašnovērtējuma ziĦojums par 2006.-2007.akad.g........................
10.9.
Atsauksmes par programmu..........................................................................
10.9.1. Darba devēju atsauksmes.............................................................
10.9.2. Sadarbības partneru atsauksmes...................................................
10.10. Ārzemju recenzentu–ekspertu atsauksmes par LU pedagoăijas doktora
studiju programmas studentu promocijas darbiem........................................
10.11. Akadēmiskā personāla saraksts ....................................................................
10.12. Akadēmiskā personāla CV ...........................................................................
10.13. Akadēmiskā personāla līdzdalība projektos..................................................
10.14. Akadēmiskā personāla galveno publikāciju saraksts.....................................
10.15. Programmas salīdzinājums ar citu universitāšu programmām .....................
10.15.1. Tallinas Universitātes doktora studiju programma.......................
10.15.2. Stokholmas Universitātes pētniecisko studiju programma...........
10.16. Studiju programmas materiāli tehniskais un metodiskais nodrošinājums.....
10.16.1.
Metodiskie ieteikumi promocijas darba izstrādei.......................
10.16.2.
Doktorantu pētniecisko studiju e-platformas resursi..................
10.17. Aptaujas ankēta un rezultāti .........................................................................
10.18. Diploma pielikums........................................................................................

25
26
27
27
28
31
31
32
32
34
35
37
37
40
51
58
77
79
87
93
93
98
103
103
104
115
135
136
196
200
225
225
258
268
268
275
279
289

LU Senāta lēmums

LU PPF Domes lēmums par programmas virzīšanu atkārtotai akreditācijai

LU reăistrācijas apliecības kopija

Doktora studiju programmas akreditācijas lapa

8

LU vienošanās par sadarbību ar Daugavpils Universitāti

9

LU vienošanās par sadarbību ar Rīgas Pedagoăijas un izglītības vadības
augstskolu

10

LU vienošanās par sadarbību ar Latvijas Sporta pedagoăijas akadēmiju

11

LU vienošanās par sadarbību ar Rēzeknes Augstskolu

12

13

LATVIJAS UNIVERSITĀTES

PEDAGOĂIJAS DOKTORA
STUDIJU PROGRAMMA
Kods: 51142

PAŠNOVĒRTĒJUMA
ziĦojums
2002. - 2008.

Pedagoăijas doktora studiju programma
akreditēta no 2002. līdz 2008.gadam
LR IZM Akreditācijas komisijas
lēmums Nr.591, 2002. g. 3. aprīlī

Pedagoăijas doktora studiju programmas direktore
profesore Tatjana Koėe
Pedagoăijas doktorantūras padomes priekšsēdētāja
profesore Irīna Maslo

ZiĦojumu sagatavoja:
Dr.habil.paed., profesore Irīna Maslo

APSTIPRINĀTS:

APSTIPRINĀTS:

Pedagoăijas studiju programmu
Padomes sēdē 05.02.2008.g.
Lēmuma Nr. 32
Padomes priekšsēdētājs:

Pedagoăijas un psiholoăijas fakultātes
Domes sēdē 28.02.2008.g.
Lēmuma Nr. 03/08
Domes priekšsēdētājs:

prof. J. Mencis j.

prof. A. Grīnfelds

APSTIPRINĀTS:

APSTIPRINĀTS:

LU Kvalitātes novērtēšanas
komisijas sēdē 10.04.2008.g.
Lēmums Nr.16
Priekšsēdētājs:

LU Senāta sēdē
__ __ 2008.g.
Lēmums Nr.
Senāta priekšsēdētājs:

prof. J. KrūmiĦš

prof.

J. Rozenvalds

14

Programmas vispārējais raksturojums
1. Izglītības iestādes personāla koleăiālās vadības un lēmējinstitūcijas lēmums
par studiju programmas īstenošanas uzsākšanu
Doktora studiju programma pedagoăijā Latvijas Universitātē pastāv jau kopš 1958./59.
studiju gada un 1992. gadā to uzsāka realizēt tādā veidā, kā tā darbojās līdz akreditācijai 2002.gadā
(apstiprināta doktorantūras padomes sēdē 27.08.1999., protokols Nr.1, DP priekšsēdētāja I. Maslo;
LU PPI Domes sēdē 31.08.1999., protokols Nr.3, Domes priekšsēdētāja Ā. Karpova; LU Zinātnes
padomes sēdē 27.10.1999., protokols Nr.2 , ZinātĦu prorektors I.Lācis).

2. LU Senāta lēmums
Programmas īstenošana uzsākta 1999.gadā (LU Senāta sēdē 29.11.1999., lēmums Nr. 153,
Senāta priekšsēdētājs M. AuziĦš). Programma akreditēta līdz 2008. gada 31.decembrim ar IZM
Akreditācijas komisijas 2002.gada 3. aprīĜa lēmumu Nr. 541.
Pašnovērtējuma ziĦojums veidots atbilstoši Augstskolu likuma 55. panta 1. daĜai, Ministru
kabineta 16.10.2001. noteikumiem Nr. 442 „Augstākās izglītības iestāžu un studiju programmu
akreditācijas noteikumi”, Ministru kabineta 08.03.2004. noteikumiem Nr.133 „Augstākās izglītības
iestādē īstenojamo studiju programmu licencēšanas kārtība”, LU Senāta 27.12.2004. lēmumam Nr.
49 „Par LU studiju programmu apstiprināšanas kārtību”, LU 01.06.2005. noteikumiem „LU studiju
programmu noformēšanas noteikumi licencēšanai un akreditācijai”.

3. Rīcība studiju programmas likvidācijas gadījumā
LU ir vienošanās ar Daugavpils Universitāti, Rīgas Pedagoăijas un izglītības vadības
augstskolu, Rēzeknes augstskolu un Latvijas Sporta pedagoăijas akadēmiju par sadarbību doktora
studiju organizēšanā un īstenošanā. Programmas slēgšanas gadījumā doktorantiem ir nodrošināta
iespēja turpināt studijas vienā no minētām augstskolām, atbilstoši sava promocijas darba tematam.
Latvijas Universitātei ir līgums ar Spānijas Nacionālo Distances studiju Universitāti
(UNED) par sadarbību starpuniversitāšu programmu īstenošanā (10.2. pielikums), sekojot kopīgi
izstrādātajiem noteikumiem un katras universitātes pārstāvim piedaloties Starpuniversitāšu
Koordinācijas padomē, kas paredz doktora studiju programmas īstenošanas uzsākšanu
starpuniversitāšu konsorcijā, kurā dalībuniversitātes uzĦemas atbildību par visiem dalībinstitūcijās
studējošiem. Konsorcijs ir atvērts un paredz citu universitāšu iesaistīšanos programmas realizācijā.

4. Studiju programmas apraksts
Pedagoăijas doktora studiju programmā (10.3. pielikums), atbilstoši LU uzĦemšanas
noteikumiem doktorantūrā, uzĦem personas ar maăistra grādu pedagoăijā vai psiholoăijā vai
augstāko akadēmisko vai profesionālo izglītību, kas pielīdzināma maăistra akadēmiskās izglītības
līmenim. Ar citās nozarēs iegūto maăistra grādu uzĦem personas ar vismaz divu gadu pedagoăiskā
darba pieredzi.
Pedagoăijas doktorantūrā uzĦem šādās pedagoăijas apakšnozarēs:
vispārīgajā pedagoăijā,
sociālajā pedagoăijā,
pirmsskolas pedagoăijā,
skolas pedagoăijā,
augstskolas pedagoăijā,
pieaugušo pedagoăijā,
nozaru pedagoăijā.

15
Programmas apjoms: 144 kredītpunkti.
Pedagoăijas doktora studiju saturu veido doktoranta pētnieciskais darbs. Pētnieciskā darba
obligāto daĜu (A) veido patstāvīga promocijas darba izstrāde un pabeigšana ar zinātniski oriăinālu
un pārbaudītu rezultātu iegūšanu izvēlētajā pedagoăijas apakšnozarē -115 KP.
Promocijas darba formas var būt disertācija, monogrāfija vai zinātnisko darbu kopa.
Promocijas darbam autors pievieno zinātnisko publikāciju sarakstu un citus zinātnisko kompetenci
apliecinošus dokumentus. Zinātnisko darbu kopa iesniedzama pilnā apjomā.
Obligātās izvēles (B daĜā) - 29 KP - ietilpst: pētnieciskā procesa un jaunāko pētījuma
metožu apguve un pielietošana praksē, jaunāko informācijas un komunikācijas tehnoloăiju,
pētījuma plānošanas, datu ieguves, apstrādes, analīzes un rezultātu prezentēšanas paĦēmienu
apguve, piedaloties diskusijās profesoru grupas rīkotajos metodoloăiskajos semināros un
kolokvijos, dalība vienā no LU PPF Pedagoăijas zinātniskā institūta (turpmāk tekstā - PZI) vai
starptautiskā, vai Latvijas pētnieciskajā projektā ar kopējo projekta rezultātu publicēšanu, kā arī
kursā “Augstskolas didaktika” un viena no LU doktorantūras brīvās izvēles vai starptautiska studiju
moduĜa apguve; promocijas darba gaitas un rezultātu starptautiska apspriešana (rakstu publicēšana
vispāratzītajos starptautiski recenzējamos izdevumos, uzstāšanās ar referātu vai poster-prezentāciju
starptautiskajās konferencēs, kas ir nozīmīga pedagoăijas doktora studiju programmas satura daĜa
un profesora asistenta prakse, kur doktoranti gūst augstskolas docētāja darba pieredzes pamatus,
piedaloties bakalaura, maăistra studiju programmu un pētniecisko projektu izstrādes, plānošanas un
vadības īstenošanā.
Latvijas un ārzemju pedagoăijas zinātnes jaunāko teorētisko atziĦu un pētījumu metožu
padziĜināta apguve studijās, kas saistīta ar promocijas eksāmena kārtošanu vispārīgajā pedagoăijā
un izvēlētajā apakšnozarē un vienā no svešvalodām (10.4.pielikums).

5. Reklāmas un informatīvie izdevumi par studiju iespējām
Informācija par studiju iespējām un studiju norisi pedagoăijas doktora programmā ik gadu
tiek ievietota LU izdotajos informatīvajos bukletos, kas adresēti reflektantiem, izdevumā Studiju
ceĜvedis, kā arī PPF prospektos.
Informācija tiek izvietota LU un PPF mājas lapā: www.lu.lv, www.ppf.lu.lv un Pedagoăijas
zinātniskā institūta mājas lapā www.pzi.lu.lv.
Pretendenti varēs iegūt informāciju “atvērto durvju” dienās un izstādēs “Skola”.

6. Studiju programmas perspektīva no Latvijas valsts interešu viedokĜa
Pedagoăijas doktora grāds ir nozīmīgs no tautsaimniecības attīstības viedokĜa, jo
vēsturiskajā kontekstā 21. gadsimts Latvijā ir humāno un garīgo vērtību laiks. Līdz ar
vēsturiskajām, ekonomiskajām un politiskajām izmaiĦām vienmēr mainījusies audzināšana, tās
mērėis un līdzekĜi. Vēl nesenā pagātnē audzināšanas mērėis bija sabiedrība, bet cilvēks - līdzeklis
tās attīstībai. Jauno paaudžu ideāli un vērtības saistās ar demokrātisku sabiedrību, kur augstākā
vērtība ir kompetenta personība, kura spēj patstāvīgi un atbildīgi rīkoties sociāli un kulturāli
mainīgajās situācijās. Mainās audzināšanas paradigma. Priekšplānā izvirzās konverăence, garīga
integrācija, mācīšanās, sadarbība un saprašanās, ko praksē sekmē audzināšana. Šo problēmu
risināšanai nākotnē tiek gatavoti topošie pedagoăijas doktori.
Latvijā darbojas vairākas pedagoăiskās augstskolas, pedagoăijas kursi ir ietverti vairāku
augstskolu studiju programmās, tajā skaitā Nacionālajā Aizsardzības akadēmijā, Policijas
akadēmijā, Tehniskajā universitātē, Latvijas Lauksaimniecības universitātē u.c. augstākajās mācību
iestādēs, ieskaitot privātās. Interese par pedagoăiju un vajadzība pēc cilvēkzinātnēm un
kvalificētiem docētājiem pieaug. 21. gadsimtā Eiropā pedagoăijas doktora studijām ir pieaugoša
prioritāra nozīme. Tas saistīts ar izglītības un audzināšanas kā sociālu parādību pārkārtošanos
konkrētās valstīs, pārejot uz patstāvīgas un sadarboties spējīgas personības vērtīborientāciju
multikulturālā sabiedrībā. To nosaka valstu savstarpējo attiecību demokratizācija, ekonomiskā,
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kultūras un politiskā sadarbība. Šodien sabiedrības un pedagoăijas zinātnes attīstības vajadzības
izvirza jaunu pieeju doktoru studijām pedagoăijā.
Pedagoăijas teorijas attīstību Latvijā nodrošina zinātniskā pētniecība. Par pedagoăijas
zinātnes centru pamatoti uzskata Latvijas Universitāti, kas nodrošina studijas Pedagoăijas
doktorantūrā (www.pzi.lu.lv, skat. sadaĜu PZI vēsture).
No 2002. līdz 2008. gadam promocijas darbus aizstāvējuši 38 doktoranti (10.5.pielikums),
iegūstot pedagoăijas doktora grādu. Darba devēji atzinīgi novērtē sagatavotos mācībspēkus - 11
absolventi strādā Latvijas Universitātē, 14 doktori ir citu Latvijas augstskolu mācībspēki (RPIVA 5, Ventspils augstskola - 1, Liepājas pedagoăijas akadēmija – 1, Rīgas Tehniskā universitāte - 2,
Augstskola „Attīstība” – 2, Sporta akadēmija – 1, Latvijas Lauksaimniecības universitāte – 1,
privātā augstskola „Turība” - 1 docētājs). Doktora zinātnisko grādu ir ieguvuši 7 skolotāji, 2
Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijas darbinieki un 4 citu valstu pētnieki (Izraēla – 2, Vācija 1).

6.1. Studiju programmas atbilstība akadēmiskās izglītības standartam
Pedagoăijas doktora studiju programmas saturs pilnībā atbilst LU Doktora studiju
programmas veidošanas prasībām un Studiju programmu nolikuma prasībām. Programmas apjoms
ir 144 KP. Programma sastāv no obligātās (A) un obligātās izvēles (B) daĜām, KP sadalījums pa
daĜām ir attiecīgi 100 KP un 44 KP. Programmai ir modulārā struktūra. Programmas rezultātā
doktoranti iegūst izglītības zinātĦu doktora grādu pedagoăijā atbilstoši Ph doktora starptautiskajām
prasībām.

6.2. Atsauksmes par pedagoăijas doktora akadēmisko programmu
Pēc sadarbības partneru, darba devēju un programmas beidzēju atzinuma (10.9. pielikums),
gan pati programma, gan pirmās pabeigtās doktora disertācijas, kas izstrādātas, ievērojot
programmas principus, apstiprina programmas satura un procesu vispārīgo atbilstību un
caurspīdīgumu. Programmas mērėi ir atvasināti no kritērijiem veiksmīgai pētnieciskajai darbībai
jebkurā zinātnes jomā, t.i., programmas mērėis ir nodrošināt doktorantus ar sekojošo:
- doktoranti var pamatot savas idejas un apsvērumus uz zināšanu kopumu izglītības zinātnē un
radniecīgajās disciplīnās;
- doktoranti var izveidot un pamatot izpētes jautājumu (hipotēzi) un turpmākajā darbībā veikt
izglītojošus secinājumus, kas ir nopietni teorētiski pamatoti;
- doktoranti var balstīt gan savu pētījuma programmu/pētījuma veidu, gan empīrisko izpēti un
datu analīzi uz labi pamatotām metodoloăiskajām zināšanām un prasmēm.
Sadarbības partneri uzskata, ka līdz šim laikam aizstāvētās disertācijas skaidri parāda, ka
doktora studiju programma nepārtraukti pilnveidojas. Pats svarīgākais ir tas, ka „ doktoranti ir
prezentējuši lieliskus promocijas darbus” , kas pārliecina ārējo recenzentu, ka programma palīdz
studentiem iegūt un izmantot metodoloăiskās zināšanas un prasmes, izstrādājot un aizstāvot
teorētiski pamatotus pētnieciskos jautājumus ar lielu praktisko nozīmīgumu, un pēc tam savus
pētnieciskos rezultātus ieviešot atkal pedagoăiskajā praksē un pilnveidojot to - dažos gadījumos
izveidojot izcilus ieteikumus un mācību materiālus izmantošanai auditorijā.
Pēc vieszinātnieku, kā arī ārējo recenzentu un vieslektoru atzinuma, absolūtais vairākums
doktorantūru turpina attīstīt specifiskās pētnieciskās intereses un jautājumus, pamatojoties uz savu
pieredzi dažādās izglītības prakses jomās. Tādējādi, studenti jau atnāk uz programmu ar atbilstošu
praktisko pieredzi un tiek veiksmīgi vadīti reflektēt par savu ikdienas pedagoăisko pieredzi, saistot
to ar zinātniskām koncepcijām un teoriju. Tomēr programmas turpmākai attīstībai vajadzētu
garantēt, lai tajā varētu studēt arī studenti bez daudzgadīgas profesionālās prakses, iegūstot
atbilstošu praktisko pieredzi izglītības iestādēs no pirmsskolas izglītības iestādes līdz universitātei,
vai arī kā ăimeĦu konsultanti, kur viĦi varētu iepazīties ar izglītības darba ikdienu (rutīnu) un
problēmām, kā arī ar zinātniski pamatotu izglītošanas pieeju. Protams, tam ir vajadzīgi ilgtermiĦa
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apsvērumi gan aspektā, kā vadīt doktorantus šajā jomā, gan arī, kā integrēt praksi programmas
struktūrā.
Doktora studiju programmā aprakstītie procesi perfekti atbilst tās satura dimensijai. Un pat
vēl vairāk, Pedagoăijas nodaĜas personāls laika gaitā ir pilnībā realizējis programmas normatīvās
prasības pilnā apjomā. Īpaši jāizceĜ 2 punkti:
- atbilstoši augstākās izglītības mērėu harmonizācijai ES, jau no paša sākuma kursi un
sasniegumu vērtējums tika saskaĦots ar ES noteikumiem. Gatavojot doktorantus
turpmākajai zinātniskajai darbībai un profesionālajai apmaiĦai Eiropā, tas tika realizēts ne
tikai formālajā sertifikācijas līmenī, bet arī Ĝoti pamatīgi veidojot ilgstošus starptautiskos
kontaktus, piedāvājot iespējas piedalīties starptautiskos zinātniskos kolokvijos un
darbnīcās/semināros (workshops), kā arī starptautiskajās zinātniskajās konferencēs;
- doktoranti tiek iedrošināti un saĦem atbalstu dalībai zinātniskās diskusijās svešvalodās.
Tādējādi, pilnībā tiek realizēta programmas prasība doktorantiem atspoguĜot savus
pētījumus publikācijās starptautiskos žurnālos.
Tomēr publikācija starptautiskā žurnālā ir specifiska dilemma izglītības zinātnēs. Protams, ir
vispārīgie izglītības jautājumi, bet daudz specifiskāki jautājumi skar valsts sociālos, politiskos,
ekonomiskos, institucionālos u.c. apstākĜus, kuros problēmu pēta. Līdz ar to, no vienas puses, nav
pārāk daudz starptautisko žurnālu, kas ir veltīti tieši pedagoăiskiem jautājumiem, bet no otras puses,
nacionālo izglītības žurnālu redaktori Ĝoti reti ir ieinteresēti publicēt rakstu, kas aplūko izglītības
pieejas ārvalstīs – izĦemot šad un tad īpašā izdevumā, kas ir veltīts izglītības starptautiskajai
dimensijai. Kā uzsver prof. Hubers (Vācija) „Rīgas doktora studiju programmas stiprā puse ir
uzstāt, ka izglītības zinātne un izglītības prakse nekādā ziĦā nav pretēji poli, bet tie papildina viens
otru, tādējādi, dodot ieguldījumu zinātniskajā izglītošanā, kā arī pieprasīt konkrētu zinātnisku
jautājumu risināšanu, izmantojot teoriju un analīzi. Bet rezultātus un ieteikumus nevar izmantot,
neieviešot tos trešās valsts izglītības sistēmās.”
Tātad pēc starptautisko sadarbības partneru atzinuma Pedagoăijas doktora studiju
programma sasniedz tās rezultātus, kas atbilst tās definētajiem mērėiem un vadošajiem principiem.

7. Studiju programmas pašnovērtējums
7.1. Mērėi un uzdevumi
Pedagoăijas doktora studiju mērėis un uzdevumi ir noteikti, pamatojoties izpratnē, ka trešā
cikla augstākās akadēmiskā izglītības misija ir sagatavot doktorantus pilnvērtīgai un patstāvīgai
zinātniskai un akadēmiskai darbībai Eiropas vienotā izglītības telpā. Tie balstās uz citu valstu
doktora studiju programmu mērėu un uzdevumu analīzi, Latvijas doktoru studiju nacionālajām
tradīcijām un to attīstības tendenču izpēti. Programmas uzdevumi (10.3.pielikums) ir noteikti:
•
doktorantu vajadzību un interešu kontekstā;
•
LU pedagoăiskās darbības kontekstā;
•
pedagoăijas zinātnes vajadzību kontekstā.
Pašnovērtējuma periodā tie tika paplašināti vienotās Eiropas augstākās akadēmiskās
izglītības kontekstā:
• pedagoăijas doktora studiju internacionalizācija;
• starptautiskās doktora studiju programmas izstrāde un ieviešana vienotā (joint)
doktora grāda ieguvei Eiropas universitāšu konsorcijā;
• starptautiskā pētnieciskā tīkla izveide.
Studiju programmas attīstībai izvirzītie uzdevumu noteikti, izvērtējot ārējās ekspertīzes
ieteikumus un sadarbības partneru priekšlikumus programmas realizācijai.
Pašnovērtējuma perioda uzdevumi pamatā izpildīti. To apliecina arī eksperti – sadarbības
partneri un darba devēji. Programma tika īstenota pastāvīgā sadarbībā ar ārzemju kolēăiem,
nepārtraukti tiek uzturēta arī atgriezeniskā saite par programmas īstenošanu, Ħemti vērā ieteikumi
un veikti uzlabojumi. Pēcakreditācijas posmā būtu jāveic korekciju ieviešana programmā, atbilstoši
jaunai likumdošanai, jāturpina darbs starptautiskā doktora studiju grāda iegūšanai, jāveicina

18
doktorantu līdzdalību, jāstiprina saikne ar absolventiem, darba devējiem, citām doktora
programmām Latvijā.

7.2. Studiju organizācija
Pedagoăijas doktora studijas tiek organizētas saskaĦā ar LU doktora studiju prasībām.
Pedagoăijas doktora programma paredz divus studiju veidus:
• pilna laika klātienes studijas;
• nepilna laika klātienes studijas.
Pedagoăijas doktora studiju programma ilgst 3-4 gadus. Pilna laika klātienes studijas – tas ir
52 nedēĜas gadā (40 stundas nedēĜā), no tām 48 ir darba un 4 atvaĜinājuma nedēĜas. Nepilna laika
klātienes studijas ilgst četrus gadus, tas ir 36 darba nedēĜas gadā (40 stundas nedēĜā).
Doktorants, konsultējoties ar darba zinātnisko vadītāju un Ħemot vērā apakšnozares
profesoru ieteikumus, izstrādā individuālo studiju realizācijas plānu visam studiju laikam un katram
studiju gadam (skat. veidlapu http://www.lu.lv/petnieciba/index.html).

7.3. Studiju programmas praktiskā realizācija
LU PPF Pedagoăijas nodaĜa un PZI nodrošina iespējas programmas apguvei. Doktoranti
veic ar promocijas darba izstrādi saistīto pētniecību pēc individuālā plāna profesora vai asociētā
profesora vadībā, plānojot promocijas darba izstrādi, sagatavošanos promocijas eksāmeniem un
profesora asistenta praksi.
Konsultatīvās nodarbības, doktorantu semināri un kolokviji profesoru vadībā notiek katru
otro nedēĜu pēc Pedagoăijas doktorantūras Padomes izstrādātā gada studiju plāna (10.6. pielikums).
Svešvalodu prasmi doktoranti pilnveido LU Valodu centrā, starptautiskajos semināros, vasaras
skolās, starptautiskajās konferencēs un projektos.
Pedagoăijas doktora studiju modelis pamatots starptautiskajā pētnieciskajā pieredzē un
paredz 3 pētniecisko ciklu realizāciju (G.Huber, 2005) promocijas darba izstrādes gaitā ticamu
rezultātu ieguvei pēc individuāli izstrādāta plāna profesora vai asoc. profesora vadībā (skat.
veidlapu http://www.lu.lv/petnieciba/index.html).

7.4. Vērtēšanas sistēma
Par studiju un pētniecības darba rezultātiem pilna un nepilna laika klātienes doktoranti
atskaitās 1 reizi gadā Pedagoăijas doktora studiju padomes sēdē (skat. veidlapu
http://www.lu.lv/petnieciba/index.html), kur, atbilstoši LU Doktora studiju programmai, tiek
pieĦemts lēmums par rezultātu atbilstību individuālajai studiju programmai. Atskaite un pozitīvs
vērtējums ir pamats studiju turpināšanai nākamajā semestrī. Studiju laikā doktorantiem jānokārto
promocijas eksāmens vienā no studijās izmantotajām svešvalodām, kā arī pedagoăijā: pedagoăijas
metodoloăijā un izvēlētajā pedagoăijas apakšnozarē, saĦemot vērtējumu 10 ballu sistēmā.
Studijām beidzoties, attiecīgās pedagoăijas apakšnozares profesora organizētā seminārā,
pieaicinot nepieciešamos ekspertus, tiek izvērtēti un apspriesti studiju un pētnieciskā darba rezultāti
un pilnas studiju programmas izpilde, par ko tiek pieĦemts lēmums ar ieteikumu virzīt darbu uz
aizstāvēšanai Pedagoăijas promocijas padomē pedagoăijas doktora grāda (Dr. paed.) iegūšanai
attiecīgajā pedagoăijas apakšnozarē vai turpināt promocijas darba pilnveidošanu atbilstoši MK
Doktora zinātniskā grāda piešėiršanas (promocijas) kārtībai un kritērijiem, Noteikumiem par
promocijas padomēm un promociju Latvijas Universitātē un Pedagoăijas doktora studijām.
Promocijas padomes sastāvu veido LZP eksperti attiecīgajā apakšnozarē un pieaicinātie ārzemju
eksperti (nav obligāti). Lai aizstāvētu promocijas darbu, pretendentam ir jāiegūst 3 pedagoăijas
zinātnes attiecīgas apakšnozares ekspertu pozitīvu atzinumu: no LU, 2 citu Latvijas augstskolu LZP
ekspertu vai 1 citu Latvijas augstskolu un 1 Eiropas Universitāšu eksperta. No 2003. līdz 2008.
gadam gandrīz visi aizstāvētie promocijas darbi ir starptautiski recenzēti un ieguvuši starptautisku
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atzinumu (10.10. pielikums). Starptautiskajā promocijas padomē aizstāvēti E.Maslo, M.Šelenbergas
(Vācija), S. Surikovas promocijas darbi. A. Sokola promocijas darbs izstrādāts un aizstāvēts LU un
Strasburgas Universitāšu sadarbības līguma ietvaros un doktorantūras beidzējam ir piešėirts abu
universitāšu doktora zinātniskais grāds pedagoăijā. UNED un LU sadarbības līguma ietvaros
izstrādāts un sagatavots aizstāvēšanai I.Margevičas promocijas darbs, kura aizstāvēšana
starptautiskajā promocijas padomē ar abu universitāšu pedagoăijas doktora grādu plānota
2008.gadā. No akreditācijas periodā aizstāvētajiem 32 promocijas darbiem 5 darbi ir ieguvuši izcilu
starptautisku novērtējumu un atzīti par inovatīviem starptautiskajā mērogā, trīs novērtēti kā vāji.

7.5. Studējošie
7.5.1. Studējošo skaits programmā
2003.- 2005. gados programmā studēja 102 doktoranti, 2006. gadā - 92, un 2007. gadā - 82
doktoranti: no tiem 1 no Vācijas (promocijas darbs aizstāvēts 2007.gadā), 2 no Izraēlas (promocijas
darbi aizstāvēti 2003.gadā), 1 no ASV (1.kursa doktorante) un 1 doktorante no Kanādas. (Studentu
sadalījumu pa gadiem, promocijas darbu tematus, zinātniskos vadītājus un aizstāvēto darbu skaitu
skat. 10.1., 10.5., 10.7. pielikumā).
Samazinājies atbirums un palielinājies studiju programmu sekmīgi un laikā pabeigušo
skaits, neskatoties uz prasību paaugstināšanu studijām un promocijas darbam (10.1 un 10.5.
pielikums). Salīdzinājumā ar akreditācijas perioda sākumu, 2006./2007. gadā pamatā visi pilna
laika klātienes doktoranti pabeidz doktorantūru 3 gados ar aizstāvētu vai promocijas procedūrai
iesniegtu disertāciju.

7.5.2. Imatrikulēto studentu skaits
2007./2008. studiju gadā programmā uzĦemti 9 doktoranti:
N.p.k.
1.
2.

Vārds,
uzvārds
Jūlija
Dailidenova
Inta KārkliĦa

3.

Baiba
Meldere

4.

Ieva Rudzīte

5.

Inga Vanaga

6.

Milena
Remis

7.

Sanita
Baranova
Sandra
Gudzuka

8.
9.

Nora
JansoneRatinika

Promocijas darba temats
Apdāvinātība pirmsskolā

Darba
vadītājs

Pedagoăijas
apakšnozare

Dr.paed.,prof.
R .KaĦepēja
Dr.paed., prof.
A. Krūze
Dr.habil.,
psych.,prof.
Ā.Karpova
Dr.habil.paed.,
prof.I.Žogla

Pirmsskolas
pedagoăija
Vispārīgā
pedagoăija
Sociālā
pedagoăija

Dr.paed.,
asoc.prof.
Z.Rubene
Dr.paed.
as.prof.
E.Maslo
Augstskolu docētāju tālākizglītība vienotā Dr.habil.paed.,
Eiropas augstākās izglītības telpā
prof. T. Koėe
Pedagoga darba motivācija un attieksme Dr.psych.,
pret darbu
asoc.prof. L.
Rutka
Jauno vecāku vērtību orientācijas izpēte Dr.paed.,
audzināšanas procesā mūsdienu ăimenē
asoc.prof.
Z.Rubene

Augstskolas
pedagoăija

Pirmsskolas
pedagoăijas
vēsturiskā
attīstība Latvijā
Bez vecāku gādības palikušo bērnu
ăimeniskās vides nodrošināšana un
alternatīvā aprūpe Latvijā
Ritmikas iespēju izmantošana interešu
izglītībā bērnu klīniskajā universitātes
slimnīcā skolas vecuma bērniem
Topošo skolotāju mediju kompetences
salīdzinošā izpēte studiju procesā Baltijas
valstīs
Efektīva mācīšanās vide: kā integrēt
efektīvas mācīšanās teorijas klases praksē

Nozaru
pedagoăija

Vispārīgā
pedagoăija
Augstskolas
pedagoăija
Nozaru
pedagoăija
Vispārīgā
pedagoăija
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Pieci doktoranti ir LU PPF maăistra studijas programmas absolventi; viena doktorante –
Kolumbijas Universitātes (ASV) docētāja; 1 doktorante – Rīgas Tehniskās Universitātes docētāja.
2008./2009. akdēmiskajā gadā plānots uzĦemt 10 doktorantus. Kā redzams, programmā nav
iestājies neviens to augstskolu docētājs, no kurām tradicionāli studēja LU pedagoăijas doktora
studiju programmā. Rīgas Pedagoăijas un izglītības vadības augstskolā šobrīd licenzē doktora
studiju programmu pedagoăijā. Licenzētās ir Liepājas pedagoăijas akadēmijas un Rēzeknes
augstskolas pedagoăijas doktora studijas programmas, no kurām līdz 2006./2007.gadam ik gadu LU
Pedagoăijas doktora studiju programmā tika imatrikulēti 9 - 10 doktoranti. Līdz ar šo augstskolu
aktivitātēm savas DSP izstrādē ar LU noslēgtā sadarbības līguma ietvaros, programmā imatrikulēto
studentu skaits samazinās jau trešo gadu, kam ir tendences raksturs (10.1.pielikums). Līdzās
iepriekš minētajiem iemesliem - kopējā studentu skaita samazināšanās Latvijas Universitātē, studiju
maksas pieaugums, pedagoăijas doktora studiju programmu un promocijas padomju skaita
palielināšanās Latvijas augstskolās, augstākas prasības iestājai doktorantūrā, kā arī promocijas
darbu izstrādei un noformēšanai - iezīmējas tendence studēt ārzemēs. Līdz ar to pareiza rīcība būtu
Starptautiskās doktora studiju programmas atvēršana Latvijas un ārzemju studentiem Latvijā.

7.5.3. Studējošo aptaujas un līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā
2005./2006. studiju gada doktorantu aptauju rezultātu analīze Ĝauj secināt, ka gan studiju
saturā (1,88), gan studiju organizācijā (2,11) ir rezerves pilnveidošanai no vērtējuma labi uz Ĝoti
labi. Vērā tika Ħemti priekšlikumi turpmākajam darbam par studiju programmas piedāvātajām
iespējām (1,72) materiāli tehniskā nodrošinājuma uzlabošanai (2,25): intensīvo semināru izveidi, einformatīvās bāzes izveide (Aptaujas rezultāti apkopoti 10.1.pielikumā).
2006./2007. studiju gada doktorantu aptauju rezultātu analīze Ĝauj secināt, ka gan studiju
saturā (1,49), gan studiju organizācijā (1,79) rādītāji ir uzlabojušies, bet tomēr vēl ir rezerves
pilnveidošanai, lai tuvinātos vērtējumam Ĝoti labi. Arī materiāli tehniskā nodrošinājuma rādītājs
(1,96) ir uzlabojies salīdzinājumā ar iepriekšējo studiju gadu.
2007./08. studiju gada doktorantu aptauja (10.17. pielikums) tika veikta uzsākot II mācību
semestri par studējošo motivāciju zinātĦu doktora grāda iegūšanai, par vēlmi turpināt zinātniskos
pētījumus pēc zinātniskā grāda iegūšanas un par to, kā vērtē doktora studiju programmu kopumā.
No aptaujātajiem doktorantiem 11 atbildēja, ka motivācija zinātĦu doktora grāda iegūšanai ir bijusi
vēlme strādāt radošu zinātnisko darbu, 6 atbildēja, ka zinātniskais grāds nepieciešams akadēmiskai
karjerai, 6 uzskata, ka viĦu pētījumi palīdzēs uzlabot Latvijas izglītības kvalitāti un 3 doktoranti to
dara pašapliecināšanās nolūkos. Vēlmi turpināt zinātniskos pētījumus pēc zinātniskā grāda
iegūšanas izteikuši 14 doktoranti, bet savus turpmākos plānus neatklāj 3 doktoranti. Doktora studiju
programmu kopumā aptaujātie doktoranti vērtē kā labu (11), kā Ĝoti labu to atzīmē 2 doktoranti un
kā apmierinošu 4 no aptaujātajiem doktorantiem.
Doktorantu līdzdalība studiju programmā īstenojas, izsakot priekšlikumus par lekciju un
nodarbību tematiku, patstāvīgi gatavojoties kolokvijiem, kritiski vērtējot savu un kolēău pētījumu
gaitu un rezultātus priekšaizstāvēšanas procesā. 2006./07. studiju gadā vērā Ħemti ir studējošo
priekšlikumi par LU Pedagoăijas doktora studiju informatīvās datu bāzes izveidi, intensīvo studiju
formu ieviešanu – 3-5 dienu zinātniskie semināri, simpoziji katrā studiju semestrī, darbība studentu
līdzdalības veicināšanai studiju procesa organizēšanā: doktorantu konferences, simpoziji,
informācijas un studiju materiālu apmaiĦa e-versijā u.c. Pateicoties doktorantu priekšlikumiem, ir
aktivizējusies studentu līdzdalība studiju procesa organizēšanā un kopējās pētniecisko kvalitatīvo
un kvantitatīvo datu bāzes izveidē, kā arī starptautiskajā pētniecības tīklā EARLI u.c.
2007./2008.studiju gadā PZI aktivitātes un projektos iesaistījās 26 doktoranti (www.pzi.lu.lv)
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7.6. Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais personāls
7.6.1. Akadēmiskā personāla skaits
Programmas akadēmisko personālu veido tikai profesori un gados jaunie, vecumā līdz 40
gadiem, asociētie profesori (10.1., 10.11. un 10.12.pielikums). Pašnovērtējuma periodā ir turpināta
darbība akadēmiskā personāla atjaunošanā (10.1.pielikums). Doktora studiju realizācijā ir iesaistīti
11 profesori, 6 asociētie profesori, no tiem 2 vecumā līdz 40 gadiem (Z.Rubene, E.Maslo), 3
pētnieki ar Dr.paed. grādu – T.Kurilova, A.Fernāte, I.Lūka un 3 asistenti vecumā līdz 40 gadiem.
Paplašinājies arī akadēmiskai programmai (īpaši promocijai) piesaistīto vieszinātnieku skaits
(10.1. pielikums) un sadarbības plašums – Vācija, Spānija, Polija, Krievija, Lietuva, Igaunija, ASV,
Portugāle, Somija, Francija un Norvēăija. 2007.gada beigās Spānijas profesore, jauna zinātniece
vecumā līdz 40 gadiem, Cristina Sanchez Romero ir ieguvusi Spānijas „Jose Castillejo” grantu, lai
stažētos PZI 2008. gada maijā – augustā. ĥemot vērā LU akadēmiskā personālā kopumā un
Pedagoăijas doktora programmas akadēmiskā personāla novecošanos, jaunu zinātnieku iesaistīšana
programmā būtu turpināma.
Akadēmiskā personāla sastāvs
Grāds

Ar doktora
grādu (skaits)

Ar maăistra
grādu (skaits)

Citi
(skaits)

Kopā

Profesori

12

-

-

12

Asociētie profesori

5

-

-

5

Vadošie pētnieki

1

-

-

1

Pētnieki

3

-

-

3

Asistenti

1

2

-

3

Kopā

22

2

-
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Amats (ievēlēts LU)

7.6.2. Akadēmiskā personāla kvalifikācijas atbilstība programmas īstenošanai
Visi programmā iesaistītie profesori un asociētie profesori aktīvi piedalījās konferencēs,
konferenču organizēšanā, publicēja zinātniskos rakstus un citas publikācijas, piedalījās pētniecības
projektos, iesaistot studentus pētniecībā (10.1.pielikums). Līdz ar to studiju programmas procesa un
rezultātu kvalitāte ir stabili laba un tendēta uz ekselenci pēc promocijas rezultātu kvalitātes, darba
devēju atzinuma un noderīguma prakses uzlabošanai. Nākamajā studiju gadā šī pozitīvā pieredze
būtu turpināma. Toties īpaša uzmanība būtu jāvelta akadēmiskā personāla citējamības izpētei
starptautiski atzītajos izdevumos, kā to 2007. gadā ir darījuši igauĦu kolēăi.
Akadēmiskā personāla un vieszinātnieku kvalifikācijas atbilstību programmas īstenošanā
apliecina projekti, t.sk. izstrādātais 7.ietvara programmas projekti un publikācijas (10.13. un 10.14.
pielikums).

7.6.3. Akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas un sagatavošanas pieredze
Programmā strādā tikai profesori, kuriem ir LZP eksperta statuss un jaunie zinātnieki asociētie profesori, kā arī PZI pētnieki. Līdz ar to tiek nodrošināta akadēmiskā personāla
atjaunošana. Doktora studiju realizācijā ir iesaistīti 3 asociētie profesori vecumā līdz 40 gadiem –
M.Dirba, Z.Rubene, E.Maslo, akreditācijas periodā Pedagoăijas doktora studiju programmā
pedagoăijas doktora zinātniskā grāda ieguvēji un PZI jaunie zinātnieki – Svetlana Surikova, Andra
Fernāte, Ineta Lūka, Daiga KalniĦa, Linda Daniela, pētnieki un asistenti ar doktora grādu vai
doktora grāda pretendenti. Lai turpinātu akadēmiskā personāla atjaunošanu, iesāktā politika tiks
turpināta.
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7.6.4. Nepieciešamā palīgpersonāla raksturojums
Programmas palīgpersonālu veido studiju metodiėis, inženiertehniskais un zinātniski
tehniskais personāls.
Amata nosaukums
Studiju metodiėis/
sekretārs/ lietvedis

Nepieciešamā palīgpersonāla raksturojums
Skaits
Uzdevumi
Programmas
metodiėis/
sekretārs/
lietvedis darbojas programmas
1

Inženiertehniskais
personāls

1*

Zinātniski tehniskais
personāls

1*

direktora pakĜautībā:
• izpilda programmas direktora rīkojumus, direktora prombūtnē ir
viĦa pārstāvis;
• ir atbildīgs arī par attiecību koordinēšanu starp profesoriem,
docētājiem, ar programmas direktoru;
• koordinē attiecības starp studentiem un programmas direktoru,
profesoriem un docētājiem;
• atbildīgs arī par programmas dokumentāciju un materiāliem un
nosūta stratēăisko informāciju docētājiem, studentiem,
universitātes akadēmiskajai un administratīvajai vadībai vai
jebkurai citai institūcijai vai personai.
Lai nodrošinātu tehniskā atbalsta kvalitāti, programmas īstenošanai
nepieciešams inženiertehniskais palīgpersonāls, kurš ir atbildīgs par:
• virtuālo telekomunikāciju,
• audiovizuālajām tehnoloăijām,
• multimediju materiāliem un citiem ar tehnoloăijām saistītajiem
jautājumiem.
Lai sekmētu ar tehnoloăijām saistīto darbu un padarītu to efektīvāku,
inženiertehniskajam palīgpersonālam var būt arī citi palīgi –
zinātniski tehniskais personāls. Šo lomu var pildīt īpaši šim
uzdevumam sagatavoti docētāji.

* nodrošina fakultāte vairāku programmu apkalpošanai atkarībā no studentu skaita

7.6.5. Programmas īstenošanā iesaistītās struktūrvienības
Programmas īstenošanā Latvijas Universitātē ir iesaistīta LU PPF Pedagoăijas nodaĜa un
PPF Pedagoăijas zinātniskai institūts sadarbībā ar citām LU un dalībuniversitāšu struktūrvienībām
Struktūrvienību (katedru, nodaĜu, laboratoriju, institūtu u.c.) uzskaitījums
Struktūrvienība
LU PPF Pedagoăijas
nodaĜa

Uzdevumi
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

PPF Pedagoăijas
zinātniskais institūts

1.
2.

Izstrādā, koordinē un īsteno doktora studiju programmu, kā arī interešu un
tālākizglītības programmas fakultātes darbības virzienos.
Piedalās citu LU fakultāšu doktora studiju programmu izstrādē un īstenošanā
nodaĜas kompetences robežā.
Veic zinātnisko, pedagoăisko un metodisko darbību pedagoăijas zinātnes
apakšnozarēs.
Koordinē savas struktūrvienību zinātnisko, pedagoăisko un metodisko
darbību fakultātes kopīgo mērėu īstenošanai, nodrošina nepieciešamos
apstākĜus un resursus, veido atbilstošu akadēmisko vidi.
Organizē sadarbību ar izglītības un pētniecības iestādēm un organizācijām
Latvijā un pasaulē.
Veicina akadēmiska personāla iespējas paaugstināt kvalifikāciju Latvijā un
ārvalstīs.
Risina citus jautājumus, kas saskaĦā ar LU Satversmi ir nodoti fakultāšu
kompetencē.
Pedagoăijas zinātnes attīstības virzienu koordinācijas un pēctecības
nodrošināšana.
Pedagoăijas zinātnes metodoloăijas pilnveide kā efektīvas pētniecības
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3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

priekšnosacījums.
Doktorantu iesaistīšana starptautiskajā apritē, veicinot pētnieciskās darbības
un studiju internacionalizāciju;
Līdzdalība doktora studiju programmu realizācijā, dodot iespēju
doktorantiem iekĜauties pētniecības projektos;
Aktuālu pētniecības virzienu attīstība, kuros Latvijas pedagoăijas zinātnieki
iegūtu atpazīstamību pasaules un Eiropas zinātniskajā vidē, lai sekmētu
Latvijas Universitātes veidošanos par vienu no Eiropas ekselences centriem;
Zinātnisko konferenču, semināru, simpoziju, kolokviju utt. organizēšana;
Pedagoăijas zinātnes publicitātes veicināšana: zinātnisko rakstu krājumu,
periodikas, pētniecības rezultātu izdošana, izmantojot arī interneta iespējas;
Sadarbības organizēšana ar izglītības, pētniecības un citām iestādēm Latvijā
un pasaulē, iesaistīšanās starptautiskās organizācijās, asociācijās un
biedrībās; sabiedrības izglītošana mācību un audzināšanas jautājumos,
informēšana par procesiem, notikumiem, problēmām un personībām
pedagoăijas jomā;
Finansu resursu piesaistīšana (projektu finansējumi, dažādu fondu līdzekĜi,
ziedojumi utt.).

7.7. Finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums
Atskaites periodā mainījās finansējuma avoti. Līdzās stabilām LU investīcijām doktora
studiju pilnveidei saĦemts Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijas finansējums pētniecības
attīstības, starptautiskās sadarbības paplašināšanai, zinātnisko vadītāju kompetences pilnveidei un
LU docētāju promocijas darbu izstrādei. Atskaites gadā ir izstrādāti projekti un saĦemts papildus
finansējums 2006. gadam programmas docētāju un doktorantu starptautiskai sadarbībai Eiropas
mācīšanās pētniecības tīklā – 3500 Ls, 2 zinātnisko vadītāju (prof. A.Krūze un as.prof. I.Ėestere)
kvalifikācijas celšanai Eiropas pētnieciskajās institūcijās pedagoăijas vēstures apakšnozarē, 3
doktorantiem promocijas darba izstrādei. Uzlabojošies pedagoăijas doktora studiju metodiskais
nodrošinājums un materiāli tehniskā bāze. LU PPF bibliotēkā izveidota e-apkalpošanas sistēma, ebibliotēku tīkls, iegādāta jaunākā literatūra vispārīgajā, speciālajā, pieaugušo un sociālajā
pedagoăijā. SaĦemts IZM finansējums doktorantu telpas iekārtošanai starptautiskās pētniecības
vajadzībām – 40 000 Ls (90 kvadrātmetri).
Atskaites periodā raksturīga finansējuma avotu stabilizēšanās: LU investīcijas doktora
studiju pilnveidei -15000 Ls, Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijas finansējums pētniecības
attīstības, starptautiskās sadarbības paplašināšanai, zinātnisko vadītāju kompetences pilnveidei un
LU topošo docētāju promocijas darbu izstrādei. Atskaites gadā ir izstrādāti projekti un atklātā
konkursa rezultātā saĦemts papildus finansējums 2007. gadam doktorantūras zinātniskās
infrastruktūras attīstībai – 3000 Ls, pētniecības attīstībai – 8000 Ls, 2 zinātnisku vadītāju (prof.
A.Krūze un as.prof. I.Ėestere) un 3 doktorantu kvalifikācijas celšanai Eiropas pētnieciskajā
institūcijā pedagoăijas vēstures apakšnozarē – 1500 Ls, 3 doktorantiem promocijas darba izstrādei –
3 x 3000 Ls. Līdz ar PZI nodibināšanu uzlabojošies pedagoăijas doktora studiju akadēmiskais,
zinātniski apkalpojošais un inženiertehniskais nodrošinājums, kā arī materiāli tehniskā bāze. Ar PPF
atbalstu saĦemtais Valsts bāzes finansējums Ĝāva piesaistīt doktora studiju pētnieciskās bāzes
izveidei 1 vadošo pētnieku, 2 pētniekus un 4 asistentus. LU pētnieciskajos projektos iesaistīti 6
praktiėi ar pedagoăijas doktora grādu (Dr.paed.) no dažādām izglītības jomām, 2 PPF Pedagoăijas
un 2 Izglītības vadības nodaĜas akadēmiskā personāla pārstāvji LU PPF bibliotēkā izveidota
starpuniversitāšu e- apkalpošanas sistēma, e-bibliotēku tīkls, iegādāta jaunākā literatūra, vispārīgajā,
speciālajā, pieaugušo un sociālajā pedagoăijā (10.16.pielikums).
Studiju programmai ir stabils valsts budžeta finansējums 1/3 trešdaĜai programmā
studējušiem. 1/3 doktorantu studē par personīgajiem līdzekĜiem. To skaits ar katru gadu pieaug, jo
studentiem ir stabilas kredīta saĦemšanas iespējas. 1/3 studējošiem ir darba dēvēja finansējums.
Finansiāli ierobežojumi darba devēju piesaistei programmas īstenošanā ir drauds programmas
attīstībā.
Materiāli tehniskā bāze ar katru gadu uzlabojas un tiek finansēta mērėprojektu veidā no LU
investīcijām. Pateicoties LU attīstības finansējumam jau divus gadus pēc kārtas pavērušās iespējas
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metodiskā nodrošinājuma uzlabošanai, sērijā „Forums” ir izdoti krājumi pieaugušo pedagoăijā un
sociālajā pedagoăijā. Ir cerība, ka IZM investīcijas pētniecībai nozīmīgi uzlabos šo situāciju arī
nākamajā studiju gadā. Jau trešo gadu ir iespēja saĦemt finansējumu pētnieciskajiem projektiem,
t.sk. doktora darbu pabeigšanai (2007.gada projektu sarakts atrodams www.pzi.lu.lv ).
Studiju programmai ir stabils valsts budžeta finansējums 18 studiju vietai. Papildus pārdales
veidā ir 3 studiju vietas, ko sadarbības līguma ietvaros finansē RPIVA. Pārējie studenti studē par
personiskiem līdzekĜiem, to skaits ar katru gadu pieaug, jo studentiem ir stabilas kredīta saĦemšanas
iespējas. Augstskolas „Turība” un Latvijas Sporta pedagoăijas akadēmijas un vēl dažos atsevišėajos
gadījumos studējošiem ir darba devēja finansējums.
2007.gadā izstrādāts finansējuma pieteikums 7.ietvara programmai (170 000 EUR) , tiek
atvērti Eiropas struktūrfondi izglītības zinātnēm un 2 starpuniversitāšu projekti.

8. Sadarbība ar citām LU struktūrvienībām, ārzemju partneriem un darba
devējiem
8.1. Sadarbība ar darba devējiem
Atskaites periodā doktora darbus aizstāvēšanai sagatavojuši 25 jaunie mācībspēki no
Latvijas augstskolām (skat. 6. nodaĜu). Programmas beidzēju pētījumu rezultāti, kas tika prezentēti
atskaites periodā, izraisīju darba devēju lielu interesi un ierosināja 2 profesionālo organizāciju
pieprasīto projektu pieteikšanu, kuri ir atbalstīti un tiks realizēti nākamajā gadā. DaĜa doktorantu
bagātina savas profesionālās prasmes, iesaistoties nevalstisko organizāciju darbā gan Latvijas, gan
starptautiskā mērogā, piem., doktorante K.Oganisjana ir viena no starptautiskās asociācijas BARAE
(Baltic Association for Research in Adult Education) dibinātājām. PZI pētnieku vadībā 26
doktoranti aktīvi iesaistījās IZM ministres Mazākumtautību konsultatīvās padomes ierosinātā
kvalitatīvi kvantitatīvajā pētījumā „Kas veicina un kas kavē mazākumtautību mācīšanās panākumus
skolā?” datu apstrādē un analīzē 2007.gada 15.decembrī.
Kopumā jauninājumi sadarbībā ar darba devējiem un profesionālajām organizācijām ir
nepietiekami un šis darbības virziens būtu aktivizējams nākamajā gadā.

8.2. Sadarbība ar augstskolām, kuras īsteno līdzīgas studiju programmas
Programma tiek realizēta ciešā ilggadējā sadarbībā ar Tībingenes Universitāti un UNED
(Spānija).
Veiktas pārrunas par iespēju tuvākajā nākotne realizēt starptautisku doktora studiju
programmu (UNED, Prāgas Universitāte, Tībingenes Universitāte u.c.), kā arī turpināsies jau esošā
mācībspēku sadarbība.
Prof. Z.Čehlovas starptautiskās sadarbības ietvaros 8 doktoranti (M. Čehlovs, T. Lobanova,
I. Līsmane, M. Marčenoka, A. Jankova, I. Ivaškins, O. Kuzmenko, M. Spalva) apsprieda sava
promocijas pētījuma gaitu un rezultātus, piedaloties starptautiskajās konferencēs un publicējoties
CiCe (Londonas Metropolitena Universitāte) un CNN (Oslo universitāte) izdevumos no 2002. līdz
2008.gadam.
Prof. A.Krūzes un I.Ėesteres starptautiskās sadarbības ietvaros 4 doktoranti (A.Zigmunde,
A.Ābene, Ē. Vugule, B. KaĜėe) apsprieda sava promocijas pētījuma gaitu un rezultātus, piedaloties
starptautiskajās konferencēs un publicējoties Baltijas pedagoăijas vēsturnieku asociācijās (BPVA)
un Mācību grāmatu pētnieciskās asociācijās (GHSF, Vācija) izdevumos no 2002. līdz 2008. gadam.
Prof. I Žogla nodrošina doktorantiem plašas publicēšanas iespējas LU Rakstos un ATEE
sadarbības tīklā, kuras izmantojuši lielākā doktorantu daĜa.
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8.3. Akadēmiskā personāla zinātniskā un akadēmiskā sadarbība ar līdzīgām
studiju programmām, ārvalstu vieslektoru darbs studiju programmā
Atskaites periodā turpinājās cieša sadarbība ar LLU Pedagoăijas doktorantūru studentu
konsultēšanā un līdzdalībā programmas aktivitātēs. 2005.gada novembrī profesore T.Koėe
Socrates/ Erasmus programmas ietvaros nolasījusi lekciju kursu doktorantiem Dānijas pedagoăiskā
universitātē. Prof. A.Krūze, prof. I. Maslo, as.prof. Z.Rubene ik gadu lasa lekcijas Leipcigas,
Tībingenes un Hamburgas universitātēs.
Pateicoties LU Pedagoăijas doktorantūras iepriekšējā gada centralizētajam
līdzfinansējumam starptautiskajā Eiropas mācīšanās zinātniskās pētniecības asociācijā un
sadarbības tīklā, turpināta darbība, lai veicinātu dalībnieku (docētāju un doktorantu) līdzdalību
vienotā Eiropas pētnieciskā telpā. Sadarbības tīkla ietvaros tika apspriesti 15 doktorantu promocijas
darbu rezultāti, 6 doktorantu, jauno zinātnieku un docētāju darba rezultāti, kas tika arī publicēti
EARLI SIG 17, Tībingenes un UNED izdevumos.
Projekta laikā 2005.gada 4.-6.augustā ir rīkots doktorantu starptautiskais seminārs
„Analyses of qualitative data”, kā arī radīta iespēja doktorantu pētījumu video, teksta un audio datu
apstrādei prof. G.L. Hubera (Tībingenes Universitāte) vadībā un doktorantu individuālai
konsultēšanai. 2005. gada 15.-16. septembrī ir rīkota starptautiskā zinātniskā konference „No
zināšanām uz darbību. Kompetence Latvijas kā Eiropas izglītības reformu kontekstā“ LU PPF
Pedagoăijas nodaĜā, kurā piedalījās Latvijas, Vācijas (as.prof. Iris Mortag) un Spānijas (prof.
Antonio Medina Rivilla un prof. Samuel Gento Palacios) eksperti, pedagoăijas, psiholoăijas un
izglītības vadības doktoranti, PPF mācībspēki, Latvijas skolu, augstskolu un citu izglītības
institūciju pārstāvji (materiāli publiskoti www.ppf.lv). Konferences rezultātā iniciēts ES finansētais
projekts (Jelgavas pieaugušo izglītības centrs), konferencē prezentēto inovatīvo ideju ieviešanai
Jelgavas novadā. Projekts ir saĦēmis finansējumu un tika realizēts 2006./2007.gadā. 2005. gada 3.5.oktobrī tika rīkots Leipcigas un Latvijas universitāšu doktorantu un docētāju starptautiskais
zinātniskais starpdisciplinārais seminārs (materiāli publiskoti www.ppf.lv), kura gaitā tika diskutēti
aktuāli sociālās un skolas pedagoăijas jautājumi (prof. Wolfgang Lippke, Siegen/Valencia, prof.
Dieter Schulz, prof. Christian von Wolffersdorff), kā arī Latvijas dokumentālā filma “Mājskolotājs”
ar filmas autoru T. Margeviču un Leipcigas universitātes doktorantu iniciētie jautājumi (Workshop
1: Latvijas, Vācijas vēsture, pedagoăijas vēsture;. Workshop 2: Baltijas valstis Eiropā; Workshop 3:
Kultūra un politika Latvijā un Vācijā; Workshop 4: Izglītības sistēma, valodu politika,
sociālpedagoăiskās problēmas). 2005.gada 3. - 5.decembrī rīkots seminārs “Empīriskās metodes
pedagoăijas pētniecībā” (prof. Josefs Helds, Tībingenes Universitāte, Vācija), organizēta doktorantu
pētījumu individuālā starptautiskā konsultēšana, kā arī kolokviji sociālajā pedagoăijā par doktorantu
S. Surikovas “Skolēnu sociālās kompetences attīstība mikrogrupā” un D.Nīmantes “Bērnu ar
speciālām vajadzībām iekĜaušanās vispārizglītošajās izglītības iestādēs Latvijā” pētījumu
metodoloăiju.
2005. gada 15.-17. decembrī ir rīkots seminārs par mācīšanās vides organizācijas
jautājumiem, izmantojot jaunas informācijas un komunikācijas tehnoloăijas (prof. Karin Schweicer,
Braunšveigas Universitāte, Vācija), doktorantu pētījumu individuālās konsultācijas pētījumu
metodikā un starptautiskās zinātniskās diskusijas (promocijas darba apspriešana) par A. Zigmundes
promocijas darbu “pedagoăiskā darbība Rīgas Politehnikumā un Rīgas Politehniskajā institūtā
(1862-1919)” pedagoăijas vēsturē, J. StrautmaĦa promocijas darbu “KomercuzĦēmumu darbinieku
sociālās atbildības veidošanās pedagoăiskie nosacījumi organizācijas kultūrvidē” pieaugušo
pedagoăijā un R.BirziĦas promocijas darbu “IKT apguves humānistiskie pamati pieaugušo
izglītībā” pieaugušo pedagoăijā.
Sadarbības rezultātā projekta dalībinstitūcijās iegūtā starptautiskās zinātniskās pētniecības
pieredze apkopota zinātnisko rakstu krājumā pieugušo izglītībā „Forums” prof. T.Koėes
zinātniskajā redakcijā (2005), zinātniskajā monogrāfijā „No zināšanām uz kompetentu darbību”
(LU Akadēmiskais apgāds, 2006). Monogrāfijā apkopotas prof. I. Maslo (LU) un prof. J. Helda
(Tībingenes Universitāte) mācīšanās kā sociālpedagoăiskās kategorijas sistēmiskās teorētiskās
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analīzes rezultāti, izklāstīta jauna, sociālpedagoăisko domāšanu rosinoša pieeja, kura pamatota prof.
T. Koėes, as.prof. I. Ėesteres, prof. A. Šponas un prof. I. Maslo vadībā pēdējos divos gados
aizstāvētajos Z. Rubenes, E. Maslo. I. TiĜĜas, Ž. Akopovas un R. Haheles promocijas pētījumu
rezultātos, kā arī 2005. gadā aizstāvēšanai sagatavotajās L. Oses „Skolotāju pedagoăiskās darbības
salīdzinošā analīze latviešu un mazākumtautību sākumskolas klasēs” un I. Helmanes „Emocionālā
mācīšanās matemātikas mācību procesā sākumskolā” disertācijās un doktorantu I. Brantes, L.
Turiševas (LLU), I. Brišėes pētījumos. Sadarbības rezultāti tiek atspoguĜoti arī publikācijas
„Collaboration in computer assited qualitative research” veidā projekta dalībinstitūciju un EAIE un
EAQR izdevumā Qualitative research Nexus IV, 2005. ISBN 3-9810087-0-7 (doktorantu G.Stroda,
L.Oses, T. Skoromkas-Pīgoznes pētījumu metodoloăija).
2005.gada decembrī tika līdzfinansēta LU PPF doktorantu un docētāju starptautiskā
konference „Sprachen und Schulpolitik in der multikulturellen Gesellschaft” Leipcigas
Universitātē, kurā LU piedalījās ar Latvijas inovatīvo pieredzi vairāku valodu mācību jomā.
Konferences materiāli tika publicēti Leipcigas Universitātes izdevumā (A.Krūzes, D.Šulca
titulredakcijā) 2006.gadā. Materiālos tika atspoguĜota Latvijas dzimtās valodas, bilingvālo mācību,
otrās un trešās svešvalodas mācību inovatīvā pieredze (LU docētāju, LU bijušo (jaunie zinātnieki)
un esošo doktorantu pētījumu rezultāti). Prof. T. Koėes zinātniskā redakcijā 2005.gada izdotajā
periodiskajā izdevumā (LU Akadēmiskais apgāds) savus promocijas pētījumu rezultātus publicējuši
7 doktoranti (D. Grundmane, I.Norvele, L. ĀboliĦa, K.Oganisjana, I. Muraškovska, R.BirziĦa,
G.LapiĦa).
Projekta rezultātā (t.sk. aparatūras iegāde) attīstīta 2004.gada izveidota vienotā starptautiska
pētījumu datu bāze un doktorantu konsultatīvā sistēma, kas sekmēja doktorantu S. Tūbeles, L. Oses,
I. Margevičas, A. Zigmundes promocijas darbu izstrādi starptautiskajā zinātniskajā vidē un to
sagatavošanu iesniegšanai aizstāvēšanai, kā arī I. Lūkas, D. KalniĦas, T. Skoromkas-Pīgoznes, R.
BirziĦas, I. RobiĦas kvalitatīvo (teksti, video), datu apstrādi.
Projekta dalībinstitūcijas intensīvo kontaktu rezultātā ir noteikti tālākās sadarbības galvenie
virzieni: augstskolas docētāju tālākizglītības modeĜa izstrāde Eiropas vienotā izglītības telpā;
augstākās izglītības kvalitātes izpēte; pedagoăijas doktora studiju programmas turpmākā
internacionalizācija, t.sk. rīkojot kārtējo Eiropas mācīšanās pētniecības asociācijas konferenci
Latvijā.
Pateicoties LU Pedagoăijas doktorantūras iepriekšējā gada centralizētajam
līdzfinansējumam starptautiskajā ATEE un Eiropas mācīšanās zinātniskās pētniecības asociācijās
un sadarbības tīklā, turpināta darbība, lai veicinātu dalībnieku (docētāju un doktorantu) līdzdalību
vienotā Eiropas pētnieciskā telpā, kuras ietvaros tika apspriesti doktorantu promocijas darbu gaita
un rezultāti, doktorantu, jauno zinātnieku un docētāju darba rezultāti tika publicēti Baltijas vēstures
zinātnes un Baltijas pēdagogījas vestūres zinātnieku asociācijās (prof. A.Krūze, as. prof. I. Ėestere)
ATEE (prof. I.Žogla), CICE un CIN (prof. Z.Čehlova), EARLI (prof. I.Maslo), Tībingenes un
UNED izdevumos.
2007.gadā 10 doktoranti, pētnieki un docētāji apguva konsultēšanas procesu (tutorings)
partneruniversitātē (UNED).

8.4. Studijas ārzemēs
Erasmus mobilitātes programmu ietvaros ir parakstīti bilaterālās sadarbības līgumi, kuru
ietvaros ik gadu doktoranti studē vienu semestri Kopenhāgenas Universitātē (Līga ĀboltiĦa),
Tībingenes Universitātē (Ilze Brante), Leipcigas Universitātē (Zanda Rubene, Elīna Maslo, Ilze
Šūmane, Līga ĀboltiĦa, Guntars Bernāts). 2008. gadā bilaterālās sadarbības līgums parakstīts ar
UNED.
2006.-2008.gadā aktivizējās gan studējošo mobilitāte, gan stabilizējās finansiālais
nodrošinājums docētāju Erasmus mobilitātē, tomēr būtu jāveicina docētāju iniciatīva personisko
kontaktu dibināšanai, kas ir priekšnosacījums līdzdalībai mobilitātes programmās (10.1.pielikums).
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Arī turpmāk ir aktivizējama studējošo mobilitāte, piesaistmas finansiālais nodrošinājums
šim mērėim, lai saĦemtu pieteikto apmaiĦu personu finansējumu pilnā apjomā.

9. Studiju programmas attīstības plāns
9.1. Studiju kvalitātes nodrošinājums
Studiju kvalitāti nodrošina augsts akadēmiskā personāla potenciāls (10.12. pielikums) un
studējošo atlase. Dokumenti, kas dod tiesības pretendēt uz doktora studiju programmas apguvi ir:
diploms par pedagoăijas vai psiholoăijas maăistra studiju programmas apguvi, ar maăistra grādu
vai tam pielīdzināmu (ar PPF Domes lēmumu) humanitārajās, sociālajās, medicīnas, sporta un
dabaszinātnēs iegūto augstāko izglītību un vismaz divu gadu pedagoăiskā darba pieredzi izglītības
institucijā, ievērojot, ka iepriekš iegūtās augstākās izglītības studiju ilgums pilna laika studijās nav
mazāks par pieciem gadiem; dzīves gājuma apraksts, pētījuma problēmas pamatojums (2-3 lpp.);
citi pretendenta gatavību studijām pedagoăijas doktorantūrā apliecinoši dokumenti atbilstoši LU
uzĦemšanas kritērijiem LU (18.07.2007. rīkojums Nr.1/164.).
SaskaĦā ar LU Doktorantūras nolikumu Pedagoăijas doktorantūras padome un sekretārs
(uzĦemšanas komisija) izvērtē iesniegtos dokumentus. Pretendentu iesniegtie dokumenti tiek ranžēti
(sakārtoti) pēc iegūto punktu kopsummas. UzĦemšanas komisija organizē individuālās pārrunas ar
katru pretendentu un ierosina LU Doktorantūras daĜai argumentētu priekšlikumu par pretendenta
uzĦemšanu vai noraidīšanu Pedagoăijas doktora studiju programmā. Ranžējuma rezultāti tiek
izmantoti, uzĦemot reflektantus doktorantūrā un ieskaitot budžeta vietās. Kopš 2007.gadā LU
pieĦemta vienota uzĦemšanas kritēriju un rādītāju sistēma (skat. www.lu.lv/pētniecība ).
Studiju norisi vada Pedagoăijas doktora studiju padome, kuras sastāvu iesaka LU PPI Dome
un apstiprina LU ZinātĦu prorektors. Reizi divos gados Dome veic kompleksu programmas apguves
analīzi un izvērtējumu.
Pašnovērtējuma periodā veiktas izmaiĦas programmas vadībā: prof. I. Žogla ir ievēlēta par
promocijas padomes priekšsēdētāju, prof. A. Krūze – par vietnieci. Līdz ar to paplašinājies
administratoru sastāvs. Mainījies Pedagoăijas doktora studiju padomes sastāvs. Tas tika paplašināts,
pieaicinot asoc. prof. Z. Rubeni un iesaistot doktorantus.
2006./2007. gada pārvēlēta Pedagoăijas doktora studiju padome. Tās sastāvu veido 5
profesori, visi LZP eksperti pedagoăijas apakšnozarēs un 1 asociētais profesors (jaunāks par 40
gadiem).
Doktora studiju padome apstiprina programmas direktora izstrādāto studiju plānu katram
semestrim (skat. www.ppf.lu.lv, www.pzi.lu.lv )
Pašnovērtējuma periodā doktora studijām izveidota doktora studiju e-platforma (skat.
www.pzi.lu.lv) .
Studiju procesā doktoranti tiek plaši iesaistīti PZI zinātniski pētnieciskajā darbā, profesoru
vadībā piedaloties pētnieku grupās, kuras veido docētāji, doktoranti, maăistranti un studenti (skat.
www.pzi.lu.lv ).
PZI administratīvo vadību veic direktors (prof. I.Maslo) Zinātniskās padomes vadībā (prof.
A.Krūze). Zinātniskās padomes sastāvu veido visu pedagoăijas zinātnes apakšnozaru vadošie
profesori – tematisko grupu vadītāji, doktorantūras un promocijas padomes pārstāvji, 2 doktorantu
pārstāvji un 3 valstu ārzemju eksperti (Vācija, Spānija, Somija).
Par studiju un pētniecības darba rezultātiem pilna un nepilna laika klātienes doktoranti
atskaitās 1 reizi gadā Pedagoăijas doktorantūras Padomes sēdē (skat. veidlapu
http://www.lu.lv/petnieciba/index.html ), kur, atbilstoši LU Doktora studiju programmai, tiek
pieĦemts lēmums par rezultātu atbilstību individuālajai studiju programmai. Atskaite un pozitīvs
vērtējums ir pamats studiju turpināšanai nākamajā semestrī.
Studijām beidzoties, attiecīgās pedagoăijas apakšnozares profesora organizētā seminārā,
pieaicinot nepieciešamos ekspertus, tiek izvērtēti un apspriesti studiju un pētnieciskā darba rezultāti
un pilnas studiju programmas (144 kredītpunkti) izpilde, par ko tiek pieĦemts lēmums ar ieteikumu
virzīt darbu uz aizstāvēšanu Pedagoăijas promocijas padomē pedagoăijas doktora grāda (Dr. paed.)
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iegūšanai attiecīgajā pedagoăijas apakšnozarē vai turpināt promocijas darba pilnveidošanu pēc LU
un LU PPF promocijas nolikuma prasībām (skat. http://www.lu.lv/petnieciba/index.html), kas
pamatotas ar LR MK 27.12.2005. noteikumiem nr. 1001 „Doktora zinātniskā grāda piešėiršanas
(promocijas) kārtība un kritēriji”. Šie noteikumi ir stājušies spēkā 2006. gada 3. aprīlī. Pirms šī
datuma uzsāktie promocijas procesi tiek pabeigti atbilstoši kārtībai, kādā tie ir iesākti, ja promocijas
darba zinātniskā kvalitāte un vērtēšanai izvirzāmie kritēriji atbilst Noteikumu Nr.1001 prasībām.
Katru akadēmisko gadu tika sagatavoti pašnovērtējuma ziĦojumi (10.8. pielikums).
Pašnovērtējuma ziĦojumi par katru iepriekšējo akadēmisko gadu tiek apstiprināti Latvijas
Universitātes Senātā līdz kārtējā akadēmiskā gada 15.oktobrim.

9.2. Galvenās izmaiĦas programmā kopš tās akreditācijas
SaskaĦā ar Novērtēšanas komisijas ziĦojumu par Latvijas Universitātes Pedagoăijas doktora
studiju programmas akreditāciju (16.02.2002.), korekcijas veiktas 2003. gada septembrī un
apstiprinātas Pedagoăijas doktora studiju padomes sēdē 2003. gada 4. septembrī, protokols Nr.1 un
2007. gada 22. janvārī, protokols Nr.6.
2007./2008. studiju gadā ir precizēts studiju programmas mērėis un uzdevumi, saistībā ar
doktora studiju pieejamību vairākās Latvijas augstskolās kopš 2007.gada un Eiropas vienotās
augstākās izglītības dimensiju, veiktas izmaiĦas uzĦemšanas kārtībā, saistībā ar uzĦemšanas
kārtības harmonizāciju caurspīdīguma nodrošināšanai Latvijas Universitātē. Programmas apjoms
netika mainīts. Tika precizēts kredītpunktu sadalījums programmas obligātajā un obligātās izvēles
daĜā.
Pedagoăijas doktora studiju obligāto saturu veido doktoranta pētnieciskais darbs:
1. Patstāvīga promocijas darba izstrāde un pabeigšana ar zinātniski oriăinālu un pārbaudītu rezultātu
iegūšanu izvēlētajā pedagoăijas apakšnozarē – kopā 100 kredītpunkti, t.sk.:
• zinātniskā pētījuma teorētiskais pamatojums – 25 kredītpunkti,
• pētījuma metodikas pamatojums – 20 kredītpunkti,
• vēsturiskās pieredzes un mūsdienu prakses analīze – 10 kredītpunkti,
• patstāvīgs pētījums – 30 kredītpunkti,
• pētnieciskā darba apspriešana PDP – 15 kredītpunkti.
Promocijas darba gaitas un rezultātu starptautiska apspriešana (rakstu publicēšana
vispāratzītajos starptautiski recenzētājos izdevumos, uzstāšanās ar referātu vai poster-prezentāciju
starptautiskajās konferencēs, kas ir nozīmīga pedagoăijas doktora studiju programmas satura daĜa –
15 kredītpunkti (3 KP par vienu publikāciju, rēėinot, ka publikācijas izstrādei vai referāta
sagatavošanai tiek veltītas 40 st.X3=120st).
2. Programmas obligātās izvēles daĜu – 29 KP – veido:
2.1.Pētnieciskā procesa un jaunāko pētījuma metožu apguve un pielietošana praksē, jaunāko
informācijas un komunikācijas tehnoloăiju, pētījuma plānošanas, datu ieguves, apstrādes, analīzes
un rezultātu prezentēšanas paĦēmienu apguve (kopā 10 kredītpunkti).: Latvijas un ārzemju
pedagoăijas zinātnes jaunāko teorētisko atziĦu un pētījumu metožu padziĜināta apguve studijās, kas
saistīta ar promocijas eksāmena kārtošanu:
vispārīgajā pedagoăijā un izvēlētajā apakšnozarē – 2 kredītpunkti.
vienā no svešvalodām - 2 kredītpunkti.
Kopā 14 KP
2.2. LU doktora studiju kursa“Augstskolas didaktika” (4 KP) apguve. Profesora asistenta prakse,
kur doktoranti gūst augstskolas docētāja, darba pieredzes pamatus, piedaloties bakalaura, maăistra
studiju programmu un pētniecisko projektu izstrādes, plānošanas un vadības īstenošanā – 5
kredītpunkti.
2.3. Vienā no LU PPF Pedagoăijas zinātniskā institūta (PZI) vai starptautiskā, vai Latvijas
pētnieciskajā projektā ar kopējo projekta rezultātu publicēšanu (2 KP); vienā no LU Pedagoăijas
doktora studiju vai starptautiskajā studiju moduĜa (2 KP) apguve, apliecināts ar PZI un par studiju
moduĜa atbildīgā profesora parakstu.
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2006./2007 studiju gadā ir veiktas korekcijas studiju programmas saturā, atbilstoši izmaiĦām
promocijas kārtībā un saistībā ar atskaites gadā jaunizveidotā Pedagoăijas zinātniskā institūta (PZI)
pētnieciskajiem virzieniem. 2005./2006. studiju gadā stājās spēkā Zinātniskās darbības likums,
pieĦemti jauni Ministru kabineta noteikumi par promocijas kārtību, LU Promocijas nolikums un LU
Pedagoăijas promocijas padomes nolikums, stājās spēkā LU nolikums par studiju programmām
Latvijas Universitātē (dokumenti pieejami www.lu.lv ). Līdz ar to ir veikta pedagoăijas doktora
studiju satura apjoma harmonizācija atbilstoši jaunajiem normatīvajiem dokumentiem. Korekcijas
studiju programmā ir veiktas 2006.gadā un apstiprinātas Pedagoăijas doktora studiju padomes sēdē
2007.gada 4.septembrī, protokola Nr.14. IzmaiĦas studiju programmas obligātajā daĜā starp divām
akreditācijām nepārsniedz 30% no obligātās daĜas apjoma atbilstoši Ministru kabineta 03.10.2006.
noteikumiem Nr.821. Visas veiktās korekcijas atspoguĜotas un pamatotas ikgadējos pašnovērtējuma
ziĦojumos (10.8. pielikums): programmas kopējais apjoms netika palielināts vai samazināts, ir
veiktas pieĜaujamas izmaiĦas studiju programmas obligātajā daĜā 20% no tās apjoma, par atskaites
punktu Ħemot iepriekš akreditēto programmu. Nav notikušas šo noteikumu 45. punktā minētās
izmaiĦas.
Pedagoăijas doktora studijās lielāks uzsvars tika likts ne tikai uz studiju rezultātu, bet uz
studiju procesa kvalitātes uzlabošanu, nemainot pedagoăijas doktora studiju programmas struktūru:
individuālās studijas sadarbībā ar zinātnisko vadītāju, metodoloăiskie semināri, mazie un lielie
kolokviji pētniecisko prasmju uzlabošanai. Starptautiskās sadarbības rezultātā studentiem ir
piedāvāta iespēja pētnieciskā procesa apguvei starptautiskajos pētniecības tīklos, komunikācijas
procesa apguvei LU izvēles kursa veidā (LU Sociālo zinātĦu fakultāte). Jaunu informācijas un
komunikācijas tehnoloăiju izmantošana pakāpeniski kĜūst par doktorantu un zinātnisko vadītāju
ikdienas pieredzi. Studiju procesā arvien vairāk tiek izmantotas jaunas studiju metodes, piemēram,
darbs pētnieciskajos projektos, starptautiskās konsultācijas, pētījumu gaitas un rezultātu savstarpēja
oponēšana un recenzēšana, mazo grupu darbs u.c..
Kopš 2007.gada līdzās individuālajām studijām sadarbībā ar zinātnisko vadītāju,
metodoloăiskajiem semināriem, kolokvijiem tika veikti sagatavošanas darbi studiju satura
paplašināšanai ar praktisko līdzdalību PZI pētnieciskajos projektos, pētnieciskā procesa praktiskās
pieredzes ieguvei starptautiskajā PZI pētniecības tīklā. Veikts finansējuma piesaistīšanas darbs
zinātniskās infrastruktūras uzlabošanai, t.sk. doktorantu e-platformas izveidei, lai nākamajā studiju
gadā radīt studiju iespējas interaktīvajā e-mācīšanās modalitātē.
Studiju satura izmaiĦas ir veiktas, lai jaunajā akreditācijas posmā varētu uzsākt
starpuniversitāšu doktora studiju (joint doctor) realizāciju 2003. gadā izveidotajā starptautiskajā
pētniecības tīklā. Pašnovērtējuma periodā ir izdevies aktivizēt zinātnisko vadītāju un studentu
starptautisko sadarbību, iesaistoties Latvijas mēroga un starptautiskajos pētnieciskajos projektos
,kuru ăeogrāfija ir nozīmīgi paplašinājusies. Paplašinājās doktorantu un zinātnisko vadītāju
kvalitatīvās un kvantitatīvās pētniecības pieredze, pētnieciskā procesa gaitas un rezultātu
apspriešanas iespējas starptautiskā vidē. 2006./2007 studiju gadā nostiprināta jau esošā pieredze un
veiktas korekcijas studiju programmas saturā atbilstoši veiktajām izmaiĦām promocijas kārtībā.
Veicināma ir docētāju un doktorantu starpdisciplinārā sadarbība metodoloăiskajos semināros,
izmantojot Tībingenes universitātē iegūto pieredzi .
Veiktas arī izmaiĦas studiju saturā saistībā ar līdzdalības iespējām PZI projektos (skat.
www.pzi.lu.lv), kā arī ir ieviests trīs pētniecisko ciklu modelis studiju organizācijā, lai uzlabotu
promocijas darbu izstrādes procesa un rezultātu kvalitāti, kā arī izplatītu to doktorantu pieredzi, kuri
3-4 gados pabeidz studijas ar starptautiskajā zinātniskajā apritē atzīstamu aizstāvētu promocijas
darbu. Pedagoăijas doktora studiju modelis pamatots starptautiskajā pētnieciskajā pieredzē un
paredz 3 pētniecisko ciklu realizāciju (G.Huber 2005):
1.cikls:
1. Izvēlētā prakses objekta un priekšmeta teorētiskā izpēte situācijas izpratnei un pretrunu
noteikšanai: bibliogrāfija, jēdzieni, zinātniskie teksti, praktiskā pieredze, PZI rīcībā esošie
kvalitatīvie un kvantitatīvie dati, starptautiskā pieredze metožu kombinēšanā, PZI rīcībā esošais
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instrumentārijs, pieredzes apmaiĦa ar doktorantiem, profesoriem, konsultantiem (tutoriem),
ekspertiem, vieszinātniekiem u.c.
2. Pētījuma problēmas (pētījuma jautājuma) izvēle un tās pamatojums (sociālā, zinātniskā un
praktiskā aktualitāte).
3. Pētījuma programmas izstrāde.
Objekts, bāze, priekšmets, mērėis (plānotais rezultāts), darba hipotēze, uzdevumi, pētījuma veids,
pētījuma posmi, datu vākšanas, apstrādes, analīzes metodes, pētnieka ētika.
4. Pilotpētījuma veikšana:
Datu apstrāde;
Datu analīze;
Rezultāti.
5. Pilotpētījuma rezultātu zinātniskā un praktiskā izmantojamība.
6. Apspriešana konferencē, publikācija.
2.cikls:
1. Izvēlētā prakses objekta un priekšmeta sašaurināšana, padziĜināta izpēte situācijas izpratnei un
pretrunu noteikšanai: izmantotās literatūras saraksts, jēdzieni, zinātniskie teksti, praktiskā pieredze,
kvalitatīvie un kvantitatīvie dati, metožu kombinēšana, pieredzes apmaiĦa ar doktorantiem,
profesoriem, konsultantiem (tutoriem), ekspertiem, vieszinātniekiem u.c.
2. Pētījuma problēmas (pētījuma jautājums) precizēšana un tās pamatojums (sociālā, zinātniskā un
praktiskā aktualitāte).
3. Pētījuma programmas precizēšana.
Objekts, bāze, priekšmets, mērėis (plānotais rezultāts), hipotēzes, uzdevumu precizēšana, izvēlētā
pētījuma gaitas precizēšana (dizains), pētījuma posmu precizēšana, datu vākšanas, apstrādes,
analīzes metožu optimizēšana, pētnieka ētika.
4. Pētījuma veikšana:
Datu apstrāde;
Datu analīze;
Rezultāti.
5. Rezultātu ieviešana pedagoăiskajā praksē.
6. Apspriešana konferencē, publikācija.
3.cikls:
1. IzmaiĦu fiksēšana izvēlētajā prakses objektā un priekšmetā, situācijas izmaiĦu novērojumu un
pretrunas risināšanas pieredzes analīze: izanalizētās literatūras saraksta papildināšana, jēdzienu,
definīciju galējais formulējums, zinātnisko tekstu un praktiskās pieredzes analīzes rezultātu
objektivitātes pārbaude, kvalitatīvo un kvantitatīvo datu objektivitātes pārbaude, metožu validitāte,
pieredzes apmaiĦa ar doktorantiem, profesoriem, konsultantiem (tutoriem), ekspertiem,
vieszinātniekiem, apspriešana konferencē, publikācija, u.c.
2. Pētījuma problēmas (pētījuma jautājums) un tās pamatojuma (sociālā, zinātniskā un praktiskā
aktualitāte) gala formulējums.
3. Pētījuma programmas izmaiĦu apraksts.
Objekts, bāze, priekšmets, mērėis (plānotais rezultāts), hipotēzes gala formulējums, uzdevumu
precizēšana, izvēlētā pētījuma gaitas precizēšana (dizains), pētījuma posmu apraksts, datu vākšanas,
apstrādes, analīzes metožu validitāte, pētnieka ētika.
4. Pētījuma veikšana:
Datu apstrāde;
Datu analīze;
Ticamības pārbaude;
Rezultāti.
5. Ieteikumi pedagoăiskai praksei un turpmākiem pētījumiem.
6. Apspriešana konferencē, publikācija.
7. Kopsavilkums.
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9.3. Programmas salīdzinājums ar analogām programmām
Pedagoăijas doktora programmas saturs pilnībā atbilst LU doktora studiju programmas
veidošanas prasībām un salīdzināma ar dažām citām doktora studiju programmām.
Eiropas universitāšu praksē ir Ĝoti dažādi strukturētas Pedagoăijas doktora studiju
programmas. Bieži vērojama tendence specializēt programmu kādā konkrētā pedagoăijas
apakšnozarē, piemēram, skolas pedagoăijā. Dažās universitātēs - otrādi, visām humanitārajām, kā
arī sociālajām zinātnēm tiek veidota vienota doktora studiju programma, piemēram, Tallinas
Universitātē un Stokholmas Universitātē (10.15. pielikums). Doktora studiju programmas ilgums
parasti netiek ierobežots. Netiek noteikts arī teorētisko kursu apjoms kredītpunktos, ja doktorants ir
apguvis pilnu universitātes otrā cikla akadēmisko studiju programmu.
Kaut gan LU Doktorantūras padomē tika diskutēts par doktora studiju, tajā skaitā Pedagoăijas
doktora studiju programmu šaurāku specializāciju, tām būtu jāpaliek pietiekoši plašam un vairākas
zinātnes integrējošām. Bez tā nav iedomājama pāreja uz izglītības pedagoăisko vērtīborientāciju.
Piemēram, negatīvi vērtējami pētījumi mācību priekšmetu didaktikās, kuri nav saistīti ar
pedagoăisko mērėorientāciju, līdz ar to neizprotot mācīšanos kā individuālu procesu un individuālas
attīstības iespējas sadarbībā ar citiem. Diemžēl, programmu salīdzināšanu var veikt tikai ar jau
izstrādātajām programmām. Lai gan ir labi zināms fakts, ka Eiropas universitātēs notiek reformas,
kuru mērėis ir ievērojami izmainīt programmu saturu, LU Pedagoăijas doktorantūra aktīvi
konsultējas ar sadarbības partneriem par vienotas doktora studiju programmas izstrādi un realizāciju
2008. gadā.

9.4. Studiju programmas stiprās puses
Tā kā programma tiek īstenota pastāvīgā sadarbībā ar ārzemju kolēăiem, nepārtraukti tiek
uzturēta arī atgriezeniskā saite par programmas īstenošanu, Ħemti vērā ieteikumi un veikti
uzlabojumi.
Stiprās puses līdz 2005./2006.
studiju gadam









Akreditēta programma.
Noturīgs pieprasījums.
Starptautiskā sadarbība
(viesprofesori, recenzenti).
Promocijas darbu kvalitatīva
pilnveide.
Vienota pretendentu atlases
kārtība.
Līgumattiecības ar studentiem
paaugstinājušas savstarpējo
atbildību.
Regulāri kolokviji un
metodoloăiskie semināri
zinātnes apakšnozarēs.
Doktorantu līdzdalība
pašnovērtējumā.

Stiprās puses no 2005./2006. studiju gada līdz
2007./2008. studiju gadam










Akreditētās programmas prestiža pieaugums (sadarbības
līgumi ar RPIVA, Rēzeknes augstskolu utt).
Pieprasījums, īpaši no augstskolu mācībspēku puses.
Mērėtiecīga starptautiska partnerība (viesprofesori,
recenzenti).
Promocijas darbu kvalitatīva pilnveide, uzlabojot pētījuma
metodikas izvēli un datu ieguvi, apstrādi un analīzi, tematu
starptautisku aktualitāti.
Starptautiski atzīti promocijas darbi.
UzĦemšanas kritēriju un promocijas kārtības
caurspīdīgums.
Līgumattiecības ar studentiem paaugstinājušas savstarpējo
atbildību.
Regulāri kolokviji un metodoloăiskie semināri zinātnes
apakšnozarēs.
Doktorantu aktīva iesaistīšanās programmas īstenošanā un
darbības pašizvērtējumā.

Programmā iesaistītie eksperti atzinīgi vērtē doktora studijas pedagoăijā un viĦu konsultēto
vai recenzēto promocijas darba kvalitāti un atbilstību starptautiskajām prasībām (10.10.pielikums).
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9.5. Studiju programmas vājās puses
Programmā iesaistītie eksperti pievērš uzmanību angĜu valodas kvalitātei kopsavilkumos un
iesaka enerăiskāk publicēt promocijas darba rezultātus starptautiski citējamos žurnālos.
Vājās puses līdz 2005./2006.
studiju gadam



Mācībspēku pārslodze.
Doktorantu pētniecisko
problēmu individuāla izvēle.
Trūkst vienotu kritēriju
vadītāju efektivitātes
izvērtēšanai.
Trūkst sadarbības ar
programmu beigušajiem.




Vājās puses no 2005./2006. studiju gada līdz
2007./2008. studiju gadam








Mācībspēku pārslodze.
Doktorantu pētniecisko problēmu individuāla izvēle.
Trūkst vienotu kritēriju vadītāju efektivitātes izvērtēšanai.
Trūkst sadarbības ar programmu beigušajiem.
Kopsavilkumu kvalitāte angĜu valodā.
Promocijas darba rezultāti nav publicēti starptautiski
citējamos žurnālos.
Akadēmiskā personāla darba rezultāti maz publicēti
starptautiski citējamos žurnālos.

9.6. Secinājumi par programmas attīstību
Tā kā programma tiek īstenota pastāvīgā sadarbībā ar ārzemju kolēăiem, lai nodrošinātu
promocijas darbu, kā arī doktora studiju procesa kvalitātes nepārtrauktu uzlabošanu, programmas
attīstība ir plānota šādos virzienos:


uzturēt atgriezenisko saiti ar sadarbības partneriem par programmas īstenošanu, aktivizējot
sadarbību ar darba devējiem un programmas beidzējiem, iesaistos tos ne tikai pašnovērtēšanas
procesā, bet arī promocijas darba priekšaizstāvēšanas un aizstāvēšanas procedūrā, PZI
pētnieciskajos projektos un aktivitātēs, ikgadējās atskaites konferencēs (kā 2006.gada
15.septembrī, www.ppf.lu.lv), Ħemot vērā ieteikumus un veicot uzlabojumus studiju
programmas vājo pušu novēršanai., kā arī publicēt promocijas darba un akadēmiskā personāla
pētnieciskos rezultātus starptautiski citējamos žurnālos.



uzsākt starpuniversitāšu pedagoăijas doktora programmas īstenošanu (joint doctor) starptautiskā
pētniecības asociācijā „European Educational Research Association” (EERA) un 2005./2006.
studiju gadā izveidotajā starpuniversitāšu konsorcijā, radot labākajiem studentiem iespēju studēt
un aizstāvēt promocijas darbu starptautiskajā promocijas padomē un iegūt vismaz divu
universitāšu grādu vai joint grādu, kad tam būs normatīvs pamats. Lai to sekmīgāk īstenotu,
lielāka uzmanība jāpievērš angĜu valodas kvalitātei, īpaši kopsavilkumu tulkojumos.

Iespējas










Starptautiskā grāda iegūšana.
Pētniecisko rezultātu plašāka popularizēšana un ieviešana.
Ārzemju doktorantu piesaiste.
Doktorantu, PZI pētnieku un PPF akadēmiskā personāla kopdarbība LU, Latvijas un
starptautiskajos projektos.
Akadēmiskā personāla zinātnisko interešu paplašināšana.
Vienotu mērėu pieĦemšana un mērėtiecīga darbība to sasniegšanā.
Pētniecisko problēmu attīstība nacionālo izglītības vajadzību un attīstības kontekstā.
Finansiāli ierobežojumi darba devēju piesaistei programmas īstenošanā.
Likumu, normatīvo aktu ierobežojumu mazināšanās ekspertu piesaistei darbu izvērtēšanai.
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Lai, no vienas puses, veicinātu doktorantu refleksiju par saviem pētījumiem starptautiskā
dimensijā, un, no otras puses, izraisītu starptautiskajā sabiedrībā interesi par viĦu zinātnisko pieeju
un atklājumiem, programma ir nepārtraukti jāatbalsta ar resursiem gan starptautisku konferenču
organizēšanai, gan programmas doktorantu sūtīšanai uz ārvalstīm prezentēt savus pētījumus un
diskutēt. Sadarbojošos zinātnieku tīkls, kas tiek veidots, šādā veidā iegūstot kontaktus, palīdzēs
pārvarēt iepriekš minētās problēmas saistībā ar starptautiskajām publikācijām (10.14. pielikums).

34

Studiju programmas izmaksu aprēėins
Nr.

Parametra nosaukums

Tiešās studiju programmas izmaksas
Viena pasniedzēja darba algas fonda aprēėins vienam
studentam gadā
Amats
Pasniedzēja
Pasniedzēju īpatsvars
vidējā darba
studiju programmas
alga mēnesī
nodrošināšanai
profesors
Ls 983,00
50%
Asociētais profesors Ls 786,00
25%
Docents
Ls 629,00
Pētnieks
Ls 319,00
12,5%
Asistents
Ls 255,00
12,5%
Pasniedzēja vidējā alga gadā, LVL
Vidējais studentu skaits uz 1 pasniedzēju
Pasniedzēja darba alga uz 1 studentu gadā, LVL
Pārējo darbinieku skaits uz 1 pasniedzēju (neskaitot
saimniecības personālu)
Pasniedzēju un pārējo darbinieku algu fonda attiecība stud.
progr.
Pārējo darbinieku darba alga uz 1 studentu gadā, LVL
1
Darba algas fonds uz vienu studentu gadā, LVL
2
Darba devēja sociālie maksājumi uz 1 studentu gadā
(24,09%), LVL
3
Komandējumu un dienesta braucienu izmaksas uz 1
studentu gadā, LVL
Pasta un citu pakalpojumu izmaksas gadā 1 studentu, LVL
Citi pakalpojumi (kopēšana, tipogrāfija, fax u.c.), LVL
4
Pakalpojumu apmaksa kopā
Mācību līdzekĜu un materiālu iegāde vienam studentam gadā,
LVL
Kancelejas preces un cits mazvērtīgais inventārs
5
Materiāli un mazvērtīgā inventāra iegāde uz 1 studentu
gadā
Mācību grāmatas uz 1 studentu gadā, LVL
Grāmatu kalpošanas laiks gados
1 grāmatas cena, LVL
Grāmatu iegādes izmaksas uz 1 studentu gadā, LVL
Žurnālu iegādes izmaksas uz 1 studentu gadā
6
Grāmatas un žurnālu iegādes izmaksas uz 1 studentu gadā
Sportam uz 1 studentu gadā, LVL
Pašdarbībai uz 1 studentu gadā, LVL
7
Studentu sociālajam nodrošinājumam 1 studentu gadā
Iekārtu iegāde uz 1 studentu gadā, LVL
Investīcijas iekārtu modernizēšanai – 20% no inventāra
izmaksām
Izmaksas iekārtu modernizēšanai, LVL
8
Iekārtu iegādes un modernizēšanas izmaksas uz 1 studentu
gadā, LVL
Kopā tiešās izmaksas uz 1 studentu gadā – summa no N1 līdz N8,
LVL
II Netiešās studiju programmas izmaksas
9
Izdevumi LU darbības nodrošināšanai: LU bibliotēkai,
zemes nodoklis, telpu noma, īre, ēku ekspluatācijas
izdevumi, telefona abonēšanas un pakalpojumu izmaksas,
komunālie
pakalpojumi,
tekošais
remonts,
īpašās
programmas u.c. uz 1 nosacīto studentu gadā (42,85%),
LVL
Pavisam kopā viena studējošā studiju izmaksas gadā, LVL

Nr.

Aprēėina formula

Aprēėinātais
lielums

1
2
3
4
5
6
7
8
9

D1=A1*B1
D2=A2*B2
D3=A3*B3
D4=A4*B4
D5=A5*B5
D6=(D1+D2+D3+D4+D5)*12
X
D8= D6/D7
X

491,50
196,50
39,88
31,88
9117,12
5
1823,42
1,5

10

X

2

11
12
13

D11=D8*D9/D10
D12=D8+D11
D13=D12*0,2409

1367,56
3190,98
768,71

14

X

4,00

15
16
17
18

X
X
D17=D15+D16
X

15,00
13,00
28,00
20,00

19
20

X
D20=D18+D19

4,50
24,50

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

X
X
X
D24=D21*D23/D22
X
D26=D24+D25
X
X
D29=D27+D28
X
X

13,00
10,00
8,00
10,40
2,00
12,40
4,00
3,00
7,00
34,90
0,20

32
33

D32=D30*D31
D33=D30+D32

6,98
41,88

34

D34=D12+D13+D14+
D17+D20+D26+D33

4070,47

35

D35=D34*0,30

1221,14

36

D36=D34+D35

5291,61

STUDIJU PLĀNS
Pedagoăijas doktora studiju programma pilna laika klātienes forma (6 semestri)

* Atbilstoši LU Doktora studiju programmas nolikumam, secību un KP skaitu semestrī nosaka doktorants ar zinātnisko vadītāju, fiksējot izvēli studiju individuālajā plānā
Individuālā plāna un atestācijas lapa www.lu.lv/pētniecība/doktorantūra
** Promocijas darba gaitas un rezultātu starptautiska apspriešana (rakstu publicēšana vispāratzītajos starptautiski recenzētājos izdevumos, uzstāšanās ar referātu vai posterprezentāciju starptautiskajās konferencēs, kas ir nozīmīga pedagoăijas doktora studiju programmas satura daĜa – 15 kredītpunkti (3 KP par vienu publikāciju, rēėinot, ka publikācijas
izstrādei vai referāta sagatavošanu tiek veltītas 40 st.X 3=120 st. un 2 KP ).
*** Sagatavošanas promocijas eksāmeniem – 4 KP (2 KP – vispārīgajā pedagoăijā un apakšnozarē; 2 KP – svešvalodā). Promocijas eksāmenu svešvalodā var kārtot arī LU
Valodu centrā.
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Pedagoăijas doktora studiju programma nepilna laika klātienes forma (8 semestri)

* Atbilstoši LU Doktora studiju programmas nolikumam, secību un KP skaitu semestrī nosaka doktorants ar zinātnisko vadītāju, fiksējot izvēli studiju individuālajā plānā
Individuālā plāna un atestācijas lapa www.lu.lv/pētniecība/doktorantūra
** Promocijas darba gaitas un rezultātu starptautiska apspriešana (rakstu publicēšana vispāratzītajos starptautiski recenzētājos izdevumos, uzstāšanās ar referātu vai posterprezentāciju starptautiskajās konferencēs, kas ir nozīmīga pedagoăijas doktora studiju programmas satura daĜa – 15 kredītpunkti (3 KP par vienu publikāciju, rēėinot, ka publikācijas
izstrādei vai referāta sagatavošanu tiek veltītas 40 st.X 3=120 st. un 2 KP ).
*** Sagatavošanas promocijas eksāmeniem – 4 KP (2 KP – vispārīgajā pedagoăijā un apakšnozarē; 2 KP – svešvalodā). Promocijas eksāmenu svešvalodā var kārtot arī LU
Valodu centrā.

10. Pielikumi
10.1. Kvantitatīvie dati par akreditācijas periodu
Studējošo skaits
Dati uz
1.oktobri

1.gadā
imatrikulēto
studentu
Skaits

Studējošo skaits pa
studiju gadiem

Studē
Kopā

1.

2.

3.

4.

T.sk.

PL

NL

Absolventi

Atbirums

2002.

26

26

32

33

15

106

16

90

24

3

2003.

17

17

29

32

23

101

15

86

35

8

2004.

25

25

19

26

21

91

19

72

29

3

2005.

29

29

25

19

20

93

73

20

21

4

2006.

11

11

32

28

19

90

70

20

20

5

2007.

9

9

11

32

28

80

60

20

29

7

Prognoze
2008.

10

10

9

11

32

62

42

20

28

3

Studējošo un absolventu aptaujas
Studiju gads

Aptauja par programmu: aptaujāto
studentu skaits

Aptauja par studiju
kursiem – studentu
skaits

Aptaujāto absolventu
skaits

2005./06.

21

-

20

2006./07.

21

28

19

2007./08.

17

-

-

Akadēmiskā personāla sastāvs (dati par LU ievēlēto personālu, uz 2008. gada 1. februāri)
Amats, grāds

2002.

2003.

2004.

2005.

2006.

2007.

2008.

Profesori

13

15

18

12

10

11

12

Asociētie profesori

4

-

1

6

6

7

6

Docenti

3

-

1

-

-

-

-

Lektori:

-

-

-

-

-

-

-

t.sk. ar doktora grādu

3

-

1

-

-

-

-

ar maăistra grādu

-

-

-

-

-

-

-

Citi

-

-

-

-

2

1

-

Pētnieki:

-

-

-

-

-

-

3

t.sk. ar doktora grādu

-

-

-

-

-

-

3

ar maăistra grādu

-

-

-

-

-

-

-

Citi

-

-

-

-

-

-

-

Asistenti:

-

-

-

7

7

5

3

t.sk. ar doktora grādu

-

-

-

-

2

-

1

ar maăistra grādu

-

-

-

7

5

5

2

Citi

-

-

-

-

-

-

-

23

15

21

32

25

24

24

Akadēmiskais personāls kopā

38

Pieaicinātie mācībspēki (dati uz 2007. gada 1. oktobri)
Amats, grāds

2002.

2003.

2004.

2005.

2006.

2007.

Profesori

6

3

9

9

11

13

Asociētie profesori

-

-

-

-

-

-

Docenti

-

-

-

-

-

-

Lektori

-

-

-

-

-

-

Studiju kursu docētāji (stundu)

-

-

-

-

-

-

t.sk. ar doktora grādu

-

-

-

-

-

-

ar maăistra grādu

-

-

-

-

-

-

Citi

-

-

-

-

-

-

6

3

9

9

11

13

Pieaicinātais akadēmiskais
personāls kopā

Akadēmiskā personāla profesionālā izaugsme
Veids

2002.

2003.

2004.

2005.

2006.

2007.

Studē doktorantūrā

4

4

4

7

7

10

Ieguvuši doktora grādu

-

-

-

-

3

4

Apguvuši profesionālās
pilnveides programmu

-

-

-

7

-

1

Akadēmiskajā
atvaĜinājumā

4

3

4

7

-

-

Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība
Veids

2002.

2003.

2004.

2005.

2006.

2007.

Dalība pētnieciskajos,
akadēmiskajos u.c. projektos:
projektu skaits

14

14

14

18

16

33

Dalība zinātniskās
konferencēs: konferenču skaits

14

14

14

18

16

25

Publikāciju skaits

96

96

96

96

97

100

Studējošo iesaiste
pētnieciskajos projektos

5

17

34

61

60

70

Starptautiskā mācībspēku un studējošo apmaiĦa:
Mācībspēku
apmaiĦa

Valsts

No Latvijas uz
ārvalsti

Vācija

2002./03.

2003./04.

2004./05.

2005./06.

2006./07.

Plānots
2007./08.

2

2

2

2

7

3
2

BeĜăija

-

-

-

1

3

Francija

-

-

-

1

3

Austrija

-

-

-

2

2

Armēnija

-

-

-

-

2

Itālija

-

-

-

-

1

Zviedrija

-

-

-

-

1

Spānija

1

1

1

2

1

2

39
Kanāda

-

-

-

-

1

Čehija

-

1

1

1

1

1

Somija

-

-

-

-

1

1

Igaunija

-

-

-

-

1

Krievija

-

-

-

-

1

Lietuva

-

-

-

1

1

ASV

-

-

-

1

1

Slovēnija

-

-

-

-

1

1

Dānija

-

-

-

1

1

1

Polija

-

-

-

1

-

1

Norvēăija

-

-

-

1

-

1

Lielbritānija

-

-

-

1

-

Šveice

-

-

-

1

-

No ārvalsts uz
Latviju

Vācija

-

-

-

2

5

5

Spānija

-

-

-

3

2

2

Studējošo
apmaiĦa

Valsts

2002./03.

2003./04.

2004./05.

2005./06.

2006./07.

Plānots

No Latvijas uz
ārvalsti

Vācija

-

-

-

7

9

7

Spānija

-

-

-

1

-

10

BeĜăija

-

-

-

-

-

3

Vācija

-

-

-

7

9

2

Spānija

-

-

-

-

-

1

No ārvalsts uz
Latviju

2007./08.
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10.2. LU līgums ar Spānijas Nacionālo Distances studiju Universitāti (UNED)
par sadarbību starpuniversitāšu programmu īstenošanā un tā pielikums
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42

43

44

45

46

47

48

49

50
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10.3. Pedagoăijas doktora studiju programma
VISPĀRĪGĀS NOSTĀDNES
Latvijā darbojas vairākas augstskolas, kurās pedagoăija ir studiju priekšmets. Nacionālajā
Aizsardzības akadēmijā, Policijas akadēmijā, Tehniskajā universitātē, Latvijas Lauksaimniecības
universitātē u.c. augstākajās mācību iestādēs, ieskaitot privātās, tiek piedāvāti studiju kursi
pedagoăijā. Pieaug sabiedrības pieprasījums pēc cilvēkzinātnēm, interese par pedagoăiju un
vajadzība pēc kvalificētiem mācību spēkiem. Pedagoăijas zinātne Latvijā ir sekmīgi attīstījusies
pēdējā desmitgadē, aizstāvētas pedagoăijas doktoru un habilitēto doktoru disertācijas. Kopš 21.
gadsimta gandrīz visas Latvijas augstskolas uzsākušas doktora studiju programmu īstenošanu,
tomēr joprojām pilnībā netiek apmierinātas augstskolu vajadzības pēc kvalificētiem mācībspēkiem
un pastāv sadarbības nepieciešamība ar LU doktorantūru to sagatavošanā. 2007.gadā pēc Latvijas
augstskolu iniciatīvas noslēgtas vienošanās ar Rēzeknes augstskolu, Rīgas pedagoăijas un izglītības
vadības augstskolu un Latvijas Lauksaimniecības universitāti par kopdarbību doktora studiju
organizācijā. Vairākās Latvijas augstskolās, tai skaitā pedagoăiskajās, vēl arvien pedagoăiju kā
studiju priekšmetu docē mācībspēki bez pedagoăijas doktora grāda, arī atvēlētais kontaktstundu
skaits ir salīdzinoši neliels, tādēĜ neatklāj pedagoăijas zinātnes attīstības virzienus. Tomēr pētījumi
pedagoăijā un zinātniskās publikācijas ir Ĝāvušas izveidot Latvijas pedagoăijas zinātĦu sistēmu ar
savu teoriju un praksi. Sociālais pieprasījums, pedagoăijas zinātnes un prakses attīstība nosaka
PEDAGOĂIJAS DOKTORA studiju programmas un to apakšprogrammu attīstības nepieciešamību.
Zinātniski pētnieciskā un pedagoăiskā akadēmiskā izglītība ir aplūkojama kā pamats tālākai
patstāvīgai pētīšanai dažādās profesionālajās jomās. Tās apguve sekmē kā augstskolas mācībspēku
sagatavošanu, tā arī jaunas zinātnieku paaudzes veidošanos, kas nākotnē nodrošina pedagoăijas
zinātnes tālāku attīstību.
Pedagoăijas doktora studiju programma tika izstrādāta LU Pedagoăijas un psiholoăijas
institūtā, izskatīta un apstiprināta LU Pedagoăijas doktorantūras padomes sēdē (protokols Nr.1,
27.08.1999.), LU Pedagoăijas un psiholoăijas institūta Domes sēdē (protokols Nr.3, 31.08 1999.),
LU Zinātnes padomē (protokols Nr.2, 27.10.1999.) un LU Senātā (Senāta sēdes lēmums Nr. 153,
29.11.1999.), akreditētā 2002.gadā līdz 2008.gada decembrim (IZM Akreditācijas komisijas 2002.
gada 3. aprīĜa lēmums Nr.541.)
STUDIJU PROGRAMMAS MĒRĖIS
LU Pedagoăijas doktora studiju kā LU Doktora studiju programmas sastāvdaĜas mērėis ir
jauno zinātnieku sagatavošana atbilstoši Ph.D starptautiskajām prasībām, lai sekmētu zinātniskās
pētniecības, pētniecisko metožu, pedagoăijas teoriju tālāku attīstību, kas nodrošina prakses
pilnveidošanu, kompetentu augstskolas mācībspēku un zinātnisko darbinieku pētniecību
visdažādākajās dzīves un profesionālās darbības jomās.
STUDIJU PROGRAMMAS ĪSTENOŠANAS UZDEVUMI
Pedagoăijas doktora studiju uzdevumi ir noteikti, apzinoties pedagoăijas kā zinātnes misiju
doktorantu patstāvības, atbildības, komunikācijas un sadarbības spēju pašattīstības veicināšanā,
kompetentai zinātniski pētnieciskai darbībai kā LU un citās augstskolās, kā arī daudzveidīgajās
Latvijas izglītības institūcijās attīstot nacionālās pedagoăijas zinātniskās tradīcijas vienotā Eiropas
augstākās izglītības un pētniecības telpā.
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Doktorantu vajadzību un interešu kontekstā:
• nodrošināt doktorantu metodoloăisko pamatu pētnieciskā procesa īstenošanai un kvalitatīvo un
kvantitatīvo metožu lietošanas instrumentāriju, pozitīvas praktiskās pedagoăiskās darbības
pieredzes apkopošanai un vispārināšanai teorētiskajā līmenī;
• atbalstīt doktorantu zinātniskās valodas pilnveidi un daudzvalodību;
• aktualizēt doktorantu promocijas darbu pētnieciskos virzienus Eiropas aktuālās pētniecības
kontekstā;
• veicināt doktorantu inovatīvo projektu vadības, informācijas un komunikācijas tehnoloăiju
pielietošanas pieredzes iegūšanu.
LU pedagoăiskās darbības kontekstā:
• veicināt doktorantu un zinātnisko vadītāju līdzdalību starptautiskajos projektos un kopīgo
pētniecības rezultātu publicēšanu;
• veicināt zinātnisko darbu vadītāju un doktorantu sadarbību;
• pedagoăiski sagatavot visu zinātĦu nozaru LU doktorantus inovāciju un pētniecības ieviešanai
akadēmisko studiju procesā;
• veicināt LU Pedagoăijas doktora programmu internacionalizāciju Eiropas Universitāšu tīklā.
Pedagoăijas zinātnes vajadzību kontekstā:
• veicināt zinātniskās pētniecības virzību uz Latvijas un Eiropas tautsaimniecības un darba tirgus
attīstības vajadzībām, uzmanību veltot izglītības reformas zinātniskajam atbalstam un inovatīvo
rezultātu ieviešanai praksē, nodrošinot teorijas un prakses vienotību;
• līdzās zinātnisko granta pētījumu turpināšanai plašāk izmantot Eiropas Savienības projektu un
struktūrfondu piedāvājumus mācīšanās kā informācijas un multikulturālās sabiedrības
mūžizglītības veicināšanas metodoloăisko pamatu izstrādē.
Vienotās Eiropas augstākās akadēmiskās izglītības kontekstā:
• pedagoăijas doktora studiju internacionalizācija;
• starptautiskās doktora studiju programmas izstrāde un ieviešana vienotā (joint) doktora grāda
ieguvei Eiropas universitāšu konsorcijā;
• starptautiskā pētnieciskā tīkla izveide.
NOSACĪJUMI PEDAGOĂIJAS DOKTORA STUDIJU UZSĀKŠANAI
Pedagoăijas doktora studiju programmā atbilstoši LU uzĦemšanas noteikumiem uzĦem
personas ar maăistra grādu pedagoăijā vai psiholoăijā, ar maăistra grādu vai tam pielīdzināmu (ar
PPF Domes lēmumu) humanitārās, sociālajās, medicīnas, sporta un dabaszinātnēs iegūto augstāko
izglītību un vismaz divu gadu pedagoăiskā darba pieredzi izglītības institūcijā, ievērojot, ka
iepriekš iegūtās augstākās izglītības studiju ilgums pilna laika studijās nav mazāks par pieciem
gadiem.
Dokumenti, kas dod tiesības pretendēt uz doktora studiju programmas apguvi:
1. Izglītību apliecinoši dokumenti atbilstoši LU uzĦemšanas kritērijiem LU (18.07.2007. rīkojums
Nr.1/164).
2. Dzīves gājuma apraksts.
3. Pētījuma problēmas pamatojums (2-3 lpp.).
4. Citi pretendenta gatavību studijām pedagoăijas doktorantūrā apliecinoši dokumenti atbilstoši
LU uzĦemšanas kritērijiem LU (18.07.2007. rīkojums Nr.1/164).
SaskaĦā ar LU Doktorantūras nolikumu Pedagoăijas doktorantūras padome un sekretārs
(uzĦemšanas komisija):
1. Izvērtē iesniegtos dokumentus.
2. Pretendentu iesniegtie dokumenti tiek ranžēti (sakārtoti) pēc iegūto punktu kopsummas.
3. Organizē individuālās pārrunas ar katru pretendentu.
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4. Ierosina LU Doktorantūras daĜai argumentētu priekšlikumu par pretendenta uzĦemšanu vai
noraidīšanu Pedagoăijas doktora studiju programmā. Ranžējuma rezultāti tiek izmantoti,
uzĦemot reflektantus doktorantūrā un ieskaitot budžeta vietās.
Pedagoăijas doktorantūrā uzĦem šādās pedagoăijas apakšnozarēs:
• vispārīgā pedagoăijā,
• sociālajā pedagoăijā,
• pirmsskolas pedagoăijā,
• skolas pedagoăijā,
• augstskolas pedagoăijā,
• pieaugušo pedagoăijā,
• nozaru pedagoăijā.
PROGRAMMAS SATURS
Pedagoăijas doktora studiju programma veidota integrācijas un iekšējās diferenciācijas
dabiskajā harmonijā – kultūras, filozofijas, psiholoăijas, politikas, ekonomikas un pedagoăijas
dialogā, attīstot zinātnes plurālismu, kas balstās uz:
• demokrātijas un zinātniskās ētikas kultūru,
• cilvēka attīstību mūža garumā,
• vienotības un veseluma pieeju.
Programmas apjoms: 144 kredītpunkti (180 ECTS).
Pedagoăijas doktora studiju saturu veido doktoranta pētnieciskais darbs:
1. Patstāvīga promocijas darba izstrāde un pabeigšana ar zinātniski oriăinālu un pārbaudītu rezultātu
iegūšanu izvēlētajā pedagoăijas apakšnozarē – kopā 100 kredītpunkti, t.sk.:
• zinātniskā pētījuma teorētiskais pamatojums – 25 kredītpunkti,
• pētījuma metodikas pamatojums – 20 kredītpunkti,
• vēsturiskās pieredzes un mūsdienu prakses analīze – 10 kredītpunkti,
• patstāvīgs pētījums – 30 kredītpunkti,
• pētnieciskā darba apspriešana PDP – 15 kredītpunkti.
Promocijas darba formas var būt disertācija, monogrāfija vai zinātnisko darbu
kopa. Promocijas darbam autors pievieno zinātnisko publikāciju sarakstu un citus zinātnisko
kompetenci apliecinošus dokumentus. Zinātnisko darbu kopa iesniedzama pilnā apjomā. Promocijas
darba gaitas un rezultātu starptautiska apspriešana (rakstu publicēšana vispāratzītajos starptautiski
recenzētājos izdevumos, uzstāšanās ar referātu vai poster-prezentāciju starptautiskajās konferencēs,
kas ir nozīmīga pedagoăijas doktora studiju programmas satura daĜa – 15 kredītpunkti (3 KP par
vienu publikāciju vai referāta, sagatavošana, rēėinot, ka publikācijas izstrādei tiek veltītas 40 st. x 3
= 120 st.).
2. Pētnieciskā procesa un jaunāko pētījuma metožu apguve un pielietošana praksē, jaunāko
informācijas un komunikācijas tehnoloăiju, pētījuma plānošanas, datu ieguves, apstrādes, analīzes
un rezultātu prezentēšanas paĦēmienu apguve, piedaloties diskusijās profesoru grupas rīkotajos
metodoloăiskajos semināros un kolokvijos (10 KP), kas tiek apliecināts ar nozares profesora
parakstu, Latvijas un ārzemju pedagoăijas zinātnes jaunāko teorētisko atziĦu un pētījumu metožu
padziĜināta apguve studijās, kas saistīta ar promocijas eksāmena kārtošanu:
• vispārīgajā pedagoăijā un izvēlētajā apakšnozarē – 2 kredītpunkti.
• vienā no svešvalodām - 2 kredītpunkti.
Kopā – 14 KP
Promocijas eksāmenam pedagoăijā un izvēlētajā apakšnozarē var pieteikties, ja uzrakstīts
promocijas darba ievads, promocijas pētījuma teorētiskais un metodoloăiskais pamatojums.
Lai palīdzētu doktorantiem sagatavoties promocijas eksāmenam, tiek piedāvātas LU
pedagoăijas nozaru profesoru un viesprofesoru pārskata lekcijas un semināri par pedagoăijas
zinātnes jaunākajām teorijām, pētījuma metodoloăiju, īpašu uzmanību veltot pētījuma procesam,
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metožu kombinēšanai kvalitatīvo un kvantitatīvo pētījumu vajadzībām. Piedāvāto lekciju un
semināru saturs un forma ir dinamiska, atbilstoša jaunākajām teorijas un prakses atziĦām,
sabiedrības attīstības vajadzībām un pedagoăijas zinātnes attīstības prioritāriem virzieniem:
• klasiskās un mūsdienu pedagoăiskās pieejas, teorijas, modeĜi,
• pedagoăijas pētījuma metodoloăija: pētījuma veidi, pētnieciskais process, kvalitatīvo un
kvantitatīvo datu ieguves, apstrādes, analīzes metodes, datu objektivitāte, validitāte, pētījuma
rezultātu ticamība, pētnieka ētika,
• jaunākās mācīšanās veicināšanas jeb audzināšanas teorijas un didaktiskie modeĜi,
• informācijas un komunikācijas tehnoloăiju ieviešana akadēmisko studiju procesā un
mūžizglītībā,
• pētniecības integrācija akadēmisko studiju procesā un mūžizglītībā.
3. Obligātajā LU doktora studiju modulī “Augstskolas didaktika” (4 KP) apguve, profesora asistenta
prakse, kur doktoranti gūst augstskolas docētāja, darba pieredzes pamatus, piedaloties bakalaura,
maăistra studiju programmu un pētniecisko projektu izstrādes, plānošanas un vadības īstenošanā – 5
kredītpunkti. Kopā 9 kredītpunkti.
4. Līdzdalība vienā no LU doktora studiju (2 KP), vienā no LU PPF Pedagoăijas zinātniskā institūta
(PZI), vai starptautiskā, vai Latvijas pētnieciskajā projektā ar kopējo projekta rezultātu publicēšanu
(2 KP), vai starptautiskā studiju moduĜa apguvē - (2 KP). Kopā 6 KP
Doktorantiem ir iespēja saĦemt konsultatīvu palīdzību (tutoring) darbā ar SPSS un AQUAD
programmām, starptautiskajos projektos izstrādātā, pētījuma instrumentārija izmantošanā darbā
interaktīvajā e-mācīšanās platformā.
STUDIJU NORISE
Pedagoăijas doktora studiju programma ilgst 3-4 gadus. Pilna laika klātienes studijas – tas ir
52 nedēĜas gadā (40 stundas nedēĜā), no tām 48 ir darba un 4 atvaĜinājuma nedēĜas. Nepilna laika
klātienes studijas ilgst četrus gadus, tas ir 36 darba nedēĜas gadā (40 stundas nedēĜā).
Studiju norisi vada Pedagoăijas doktorantūras Padome, kuras sastāvu iesaka LU PPF Dome
un apstiprina LU ZinātĦu prorektors. Reizi divos gados Dome veic kompleksu programmas apguves
analīzi un izvērtējumu. Doktorants, konsultējoties ar darba zinātnisko vadītāju un Ħemot vērā
apakšnozares profesoru ieteikumus, izstrādā individuālo studiju realizācijas plānu visam studiju
laikam un katram studiju gadam.
Pedagoăijas doktora studiju modelis pamatots starptautiskajā pētnieciskajā pieredze un
paredz 3 pētniecisko ciklu realizāciju (Huber, 2005) promocijas darba izstrādes gaitā ticamu
rezultātu ieguvei pēc individuāli izstrādāta plāna profesora vai asoc. profesora vadībā.
1. cikls:
1. Izvēlētā prakses objekta un priekšmeta teorētiskā izpēte situācijas izpratnei un pretrunu
noteikšanai: bibliogrāfija, jēdzieni, zinātniskie teksti, praktiskā pieredze, PZI rīcībā esošie
kvalitatīvie un kvantitatīvie dati, starptautiskā pieredze metožu kombinēšanā, PZI rīcībā esošais
instrumentārijs, pieredzes apmaiĦa ar doktorantiem, profesoriem, konsultantiem (tutoriem),
ekspertiem, vieszinātniekiem u.c.
2. Pētījuma problēmas (pētījuma jautājuma) izvēle un tās pamatojums (sociālā, zinātniskā un
praktiskā aktualitāte)
3. Pētījuma programmas izstrāde
Objekts, bāze, priekšmets, mērėis (plānotais rezultāts), darba hipotēze, uzdevumi, pētījuma veids,
pētījuma posmi, datu vākšanas, apstrādes, analīzes metodes, pētnieka ētika.
4. Pilotpētījuma veikšana:
• Datu apstrāde
• Datu analīze
• Rezultāti
5. Pilotpētījuma rezultātu zinātniskā un praktiskā izmantojamība.
6. Apspriešana konferencē, publikācija
2. cikls:
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1. Izvēlētā prakses objekta un priekšmeta sašaurināšana, padziĜināta izpētē situācijas izpratnei un
pretrunu noteikšanai: izmantotās literatūras saraksts, jēdzieni, zinātniskie teksti, praktiskā pieredze,
kvalitatīvie un kvantitatīvie dati, metožu kombinēšana, pieredzes apmaiĦa ar doktorantiem,
profesoriem, konsultantiem (tutoriem), ekspertiem, vieszinātniekiem u.c.
2. Pētījuma problēmas (pētījuma jautājums) precizēšana un tās pamatojums (sociālā, zinātniskā un
praktiskā aktualitāte)
3. Pētījuma programmas precizēšana
Objekts, bāze, priekšmets, mērėis (plānotais rezultāts), hipotēzes, uzdevumu precizēšana, izvēlētā
pētījuma gaitas precizēšana (dizains), pētījuma posmu precizēšana, datu vākšanas, apstrādes,
analīzes metožu optimizēšana, pētnieka ētika.
4. Pētījuma veikšana:
Datu apstrāde
Datu analīze
Rezultāti
5. Rezultātu ieviešana pedagoăiskajā praksē
6. Apspriešana konferencē, publikācija
3. cikls:
1. IzmaiĦu fiksēšana izvēlētajā prakses objektā un priekšmetā, situācijas izmaiĦu novērojumu un
pretrunas risināšanas pieredzes analīze: izanalizētās literatūras saraksta papildināšana, jēdzienu
definīciju galējais formulējums, zinātnisko tekstu un praktiskās pieredzes analīzes rezultātu
objektivitātes pārbaude, kvalitatīvo un kvantitatīvo datu objektivitātes pārbaude, metožu validitate,
pieredzes apmaiĦa ar doktorantiem, profesoriem, konsultantiem (tutoriem), ekspertiem,
vieszinātniekiem, apspriešana konferencē, publikācija, u.c.
2. Pētījuma problēmas (pētījuma jautājums) un tās pamatojuma (sociālā, zinātniskā un praktiskā
aktualitāte) gala formulējums
3. Pētījuma programmas izmaiĦu apraksts
Objekts, bāze, priekšmets, mērėis (plānotais rezultāts), hipotēzes gala formulējums, uzdevumu
precizēšana, izvēlētā pētījuma gaitas precizēšana (dizains), pētījuma posmu apraksts, datu vākšanas,
apstrādes, analīzes metožu validitāte, pētnieka ētika.
4. Pētījuma veikšana:
Datu apstrāde
Datu analīze
Ticamības pārbaude
Rezultāti
5. Ieteikumi pedagoăiskai praksei un turpmākiem pētījumiem.
6. Apspriešana konferencē, publikācija.
7. Kopsavilkums.
Konsultatīvās nodarbības, doktorantu semināri un kolokviji profesoru vadībā notiek 1 reizi
nedēĜā pēc Pedagoăijas doktorantūras Padomes izstrādātā gada studiju plāna.
Svešvalodu prasmi doktoranti pilnveido LU Valodu centrā, starptautiskajos semināros,
vasaras skolās, starptautiskajās konferencēs un projektos.
Studiju procesā doktoranti tiek plaši iesaistīti PZI zinātniski pētnieciskajā darbā, profesoru
vadībā piedaloties pētnieku grupās, kuras veido docētāji, doktoranti, maăistranti un studenti.
PRASĪBAS PROGRAMMAS APGUVEI
Par studiju un pētniecības darba rezultātiem pilna un nepilna laika klātienes doktoranti
atskaitās 1 reizi gadā Pedagoăijas doktorantūras Padomes sēdē, kur, atbilstoši LU Doktora studiju
programmai, tiek pieĦemts lēmums par rezultātu atbilstību individuālajai studiju programmai.
Atskaite un pozitīvs vērtējums ir pamats studiju turpināšanai nākamajā semestrī.
Studijām beidzoties, attiecīgās pedagoăijas apakšnozares profesora organizētā seminārā,
pieaicinot nepieciešamos ekspertus, tiek izvērtēti un apspriesti studiju un pētnieciskā darba rezultāti
un pilnas studiju programmas (144 kredītpunkti) izpilde, par ko tiek pieĦemts lēmums ar ieteikumi
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virzīt darbu uz aizstāvēšanu Pedagoăijas Promocijas padomē pedagoăijas doktora grāda (Dr.paed.)
iegūšanai attiecīgajā pedagoăijas apakšnozarē vai turpināt promocijas darba pilnveidošanu (MK
Doktora zinātniskā grāda piešėiršanas (promocijas) kārtība un kritēriji; Noteikumi par promocijas
padomēm un promociju Latvijas Universitātē).
PROGRAMMAS ĪSTENOŠANAS RESURSI
Programmas realizēšanā iesaistītie mācību spēki ir Pedagoăijas un psiholoăijas nodaĜas
profesori, asociētie profesori un docenti un Pedagoăijas zinātniskā institūta (PZI) pētnieki.
Pedagoăijas doktora studiju programmas realizēšanas kvalitāti un promocijas darbu zinātnisko
vadību nodrošina augsts LU zinātniski pētnieciskais potenciāls):
PPF PEDAGOĂIJAS NODAěAS PROFESORI:
1. Dr.habil. paed., prof. T.Koėe
2. Dr. paed., prof. A.Krūze
3. Dr.habil.paed., prof. Z.Čehlova
4. Dr.habil.psych., prof. Ā.Karpova
5. Dr.habil.paed., prof. I.Maslo
6. Dr. paed., prof. D.Blūma
7. Dr.habil.paed., prof. I.Žogla
8. Dr.habil.paed., prof. E.Černova
9. Dr.habil.paed., prof. R.I.KaĦepēja
10. Dr.habil.paed., prof. R.Garleja
11. Dr.chem., prof. A.Rauhvargers
12. Dr. phil., prof. V.Kincāns
PPF PEDAGOĂIJAS NODAěAS ASOCIĒTIE PROFESORI:
13. Dr. paed., asoc. prof. A.Lasmanis
14. Dr.paed., asoc. prof. Z.Rubene
15. Dr.paed., asoc. prof., vadošā pētniece I.Ėestere
16. Dr.paed., asoc. prof. R.Andersone
17. Dr.paed., asoc. prof. E.Maslo
18. Dr.psych., asoc.prof. L.Rutka
PZI PĒTNIEKI, ZINĀTNISKIE ASISTENTI UN KONSULTANTI (TUTORI)
19. Dr.paed., pētniece T.Kurilova
20. Dr.paed., pētniece A.Fernāte
21. Dr.paed., pētniece I.Lūka
22. Dr.paed., asistente S.Surikova
23. Dr.cand., asistente D.KalniĦa
24. Dr.cand., asistente L.Daniela
Atsevišėi speciālisti tiek pieaicināti no citām LU struktūrvienībām un Latvijas augstskolām.
Institūta darbībā regulāri piedalās citu valstu universitāšu profesori.
Visi LU Pedagoăijas un psiholoăijas fakultātes profesori un asociētie profesori ir doktorantu
zinātnisko darbu vadītāji un promocijas darbu recenzenti savā pedagoăijas zinātnes apakšnozarē.
LU Bibliotēka ir akreditēta valsts nozīmes Latvijas lielākā augstskolas bibliotēka, galvenais
LU studiju un pētniecības darba informācijas resursu centrs. Latvijas Universitātes bibliotēka ir
pieejama jebkuram pedagoăijas doktorantam. Studenta apliecība vienlaikus ir arī lasītāja karte. Tā
dod tiesības izmantot ne tikai LU bibliotēku, bet arī citas bibliotēkas atbilstoši to lietošanas
noteikumiem – Latvijas Akadēmisko bibliotēku, Latvijas Nacionālo bibliotēku, v/a Latvijas
Medicīnas bibliotēka, Patentu tehnisko bibliotēku, Rīgas StradiĦa universitātes bibliotēku, Rīgas
Tehniskās universitātes Zinātnisko bibliotēku.

57
LU pedagoăijas doktoranti var izmantot arī Latvijas Akadēmisko bibliotēku, Svešvalodu
bibliotēku un Latvijas Nacionālo bibliotēku. LU bibliotēkā ir pieejami starptautiskie žurnāli
izglītības attīstības un skolotāju izglītības jomā. Vienotā Latvijas datorizētā tīkla ietvaros LU
pedagoăijas doktorantiem ir iespējas izmantot internetu, kā arī pieejama ISI datu bāze LAB
Bibliotēkas lasītājiem ir pieejami vairāk nekā 2 miljoni sējumu daudzās pasaules tautu valodās.
Krājumu veido iespieddarbi, nepublicēti dokumenti, audiovizuālie materiāli, elektroniskie resursi
u.c.
Pedagoăijas doktora studijas pilnā laika studējošajiem tiek finansētas no valsts budžeta. LU
Pedagoăijas un psiholoăijas institūtā ir iespējams uzĦemt doktorantus ar citu augstskolu nosūtījumu
un finansējumu. Pastāv iespēja konkursa kārtībā iegūt stipendijas, LZP grantus, LU vai
starptautisko fondu pētnieciskos grantus, kā arī studēt par personisko un juridisko personu un
mecenātu līdzekĜiem. Doktorantiem ir pieejamas plašas iespējas iegūt ārvalstu stipendijas daĜējām
vai pilnām pedagoăijas doktora studijām ārvalstīs, kā arī grantu un citu projektu finansējums, kurus
nodrošina zinātniskais vadītājs (Programmas izmaksas 2007./2008.studiju gadā skat.
http://www.lu.lv/petnieciba/index.html ).
P.S. Korekcijas veiktas 2003. gada septembrī un apstiprinātas Pedagoăijas doktorantūras Padomes
sēdē 2003. gada 4. septembrī, protokols Nr.1; 2006. gadā un apstiprinātas Pedagoăijas
doktorantūras Padomes sēdē 2007. gada 6. septembrī, protokols Nr.; 2007. septembrī un
apstiprinātas Pedagoăijas doktorantūras Padomes sēdē 2007. gada 4. septembrī, protokola Nr.14.
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10.4. Studiju moduĜu un kursu apraksti un promocijas eksāmenu programmas
Studiju kursa „Aktuālās metodoloăijas problēmas pedagoăijas nozares pētniecībā un
izvēlētajā apakšnozarē” apraksts
Kursa nosaukums

Aktuālās metodoloăijas problēmas pedagoăijas nozares pētniecībā un
izvēlētajā apakšnozarē
Peda7004
14
20

Kursa kods
Kredītpunkti
ECTS kredītpunkti
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits
48
semestrī)
Pedagoăija
Zinātnes nozare
Starpdisciplinārs
Zinātnes apakšnozare
32
Lekciju skaits
192
Semināru un praktisko darbu skaits

Kursa autori: I.Žogla, A.Lasmanis, Z.Rubene, T.Koėe, Z.Čehlova, A.Krūze, I.Maslo
Kursa anotācija:
Kursa mērėis:
Doktorantu spēja identificēt un teorētiski pamatot aktuālas metodoloăijas problēmas pedagoăijas nozares pētniecībā un
izvēlētajā apakšnozarē, sagatavoties promocijas eksāmeniem vispārīgajā pedagoăijā, izvēlētajā apakšnozarē un svešvalodā.
Doktorantiem tiek piedāvāta iespēja apzināt pedagoăiskā pētījumu būtību un aktualitātes metodoloăijā un vispārējās
pedagoăijas teorijās Latvijas pedagoăijā un pasaulē, kā arī to specifiku izvēlētajā apakšnozarē.
Kursa uzdevumi:
palīdzēt doktorantiem identificēt aktuālas izpētes problēmas teorijā un praksē, salīdzināt metodoloăiskās sistēmas un
pieredzi; rosināt doktorantus kritiski analizēt atšėirīgas pētnieciskās pieejas un pamatot tās; palīdzēt doktorantiem izvēlēties
un modificēt pētījuma veidus, to struktūras izpētes metodes un noformēt pētījumu, ievērojot izvēlētās pedagoăijas pētījumu
specifiku; palīdzēt doktorantiem izvēlēties kvalitatīvo un kvantitatīvo datu ieguves, apstrādes, analīzes un interpretācijas
instrumentus.
Rezultāts:
Doktoranti izpratīs pedagoăijas izpētes priekšmeta specifiku izvēlētajā apakšnozarē un savā promocijas darba pētījumā,
pedagoăiskā procesa likumību būtību un ievērošanu pētnieciskajā procesā, apzinās mācīšanās un tās veicināšanas teorijas to
salīdzinājumā; pratīs formulēt pētnieciskā procesa kategorijas – mērėi, priekšmetu, izpētes priekšmeta un objekta vienotību,
hipotēzi, uzdevumus, kā arī pratīs izraudzīties validas pētīšanas metodes un precīzi noteikt iespējas iegūt ticamus
secinājumus; doktoranti attīstīs spēju kompleksi un vienoti aplūkot pedagoăisko procesu, kritiski domāt, identificēt pētāmās
problēmas humāna pedagoăiskā procesa pilnveidei ar mērėi veidot īpašo vajadzību iekĜaušanos veicinošu pedagoăisku vidi.
Kursa apraksts-plāns:
1. Pedagoăijas un izvēlētās apakšnozares izpētes priekšmets pedagoăijas teorijās mainīgajā pasaulē: 3 st. - lekcija, 3 st. praktiskais darbs x 2 sem.
2. Pedagoăiskās paradigmas un pētniecības paradigmas modernismā, postmodernismā un jaunmodernismā.: 3 st. - lekcija,
3 st. - praktiskais darbs x 2 sem
3. Promocijas pētījuma metodoloăiskais pamatojuma izstrāde: 4 st. - metodoloăiskais seminārs x 4 sem
4. Hipotēzes avoti: 2 st. - metodoloăiskais seminārs x 4 sem
5. Promocijas pētījumu problēmu identificēšana teoriju un prakses izpētē kā hipotēzes avots: 2 st. - metodoloăiskais
seminārs x 4 sem
6. Pētījuma ideja, tās vienojošā funkcija pedagoăiskā pētījumā: 2 st x 4 sem. - metodoloăiskais seminārs
7. Pedagoăisko likumību ievērošana pētīšanas procesā: 2 st. x 4 sem - metodoloăiskais seminārs – diskusija
8. Hipotēzes formulēšana promocijas pētījumam: 2 st. x 4 sem - metodoloăiskais seminārs
9. Kritēriju avoti promocijas darba priekšmeta izpētē: 2 st. x 4 sem - metodoloăiskais seminārs
10. Gatavošanās kolokvijam par pētnieciskā procesa ideju, kategorijām un teorētisko pamatojumu: 32 st. - patstāvīgais darbs
11. Pētnieciskā procesa loăika un norise: 2 st. x 4 sem – metodoloăiskais seminārs
12. Pētījuma validitāte un ticamība: 2 st. x 4 sem - metodoloăiskais seminārs – diskusija
13. Pētījuma teorētiskā rezultāta ieviešana kā mācību procesa inovatīvas izmaiĦas: 2 st. x 4 sem - metodoloăiskais seminārs
– diskusija
14. Pedagoăijas un izvēlētās apakšnozares izpētes priekšmets pedagoăijas teorijās mainīgajā pasaulē: 2 st. - lekcija, 2 st. praktiskais darbs x 4 sem
15. Gatavošanās promocijas eksāmeniem – 64 st.
Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Promocijas darba metodoloăisko pamatu izstrāde: 70%.
Promocijas eksāmeni:
30%
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Literatūra (01-mācību literatūra, e-resursi):
1. L.Cohen, L.Manion, K.Morrison. Research methods in Education. 5th edition.- London, New York. 2003.
2. Tashakkori, A., Teddlie, C. (Eds.). (2003). Handbook of mixed methods in social and behavioral research. Thousand
Oaks, CA : Sage
3. Lerning and Instrction Univerity of Koblenz-Landau, Landau,Germany
4. European Educational Research Journal (EERJ). http://www.wwwords.eu/eerj/
5. The Education Systems of Europe. W.Hoerner et al. (eds).- Germany: Springer. 2007.
Literatūra (02-papildliteratūra):
1. Murrey. Writing for Academic Journals. Open University Press.
2. Educational Researcher. Journal of American Educational research Association.
3. Божович Л. Развитие субъекта образования. ПЭРСЭ. 2005
4. Murrey. Writing for Academic Journals. Open University Press.
5. Educational Researcher. Journal of American Educational research Association.
6. Божович Л. Развитие субъекта образования. ПЭРСЭ. 2005
7. Murrey. Writing for Academic Journals. Open University Press.
Literatūra (03-ieteicamā periodika, e- resursi):
1. Pedagogical Jornal List http://www.ala.org/ala/acrlbucket/is/iscommittees/webpages/research/pedagogicaljournals.cfm
2. Doktorantu pētniecisko studiju e-platforma www.pzi.lu.lv
3. Monogrāfijas un disertācijas atbilstoši pētāmajām problēmām.
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Promocijas eksāmena programma vispārīgajā pedagoăijā un izvēlētajā apakšnozarē
Promocijas eksāmenā tiek veikta Pedagoăijas doktora studiju satura apguves pārbaude. Promocijas
eksāmenā lielāks uzsvars tika likts ne tikai uz studiju rezultātu, bet uz studiju procesa kvalitāti.
1. Latvijas un ārzemju pedagoăijas zinātnes jaunāko teorētisko atziĦu un pētījumu metožu
padziĜināta apguve studijās:
•
vispārīgajā pedagoăijā
•
izvēlētajā apakšnozarē
•
vienā no svešvalodām
1.1. Pētnieciskā procesa un jaunāko pētījuma metožu apguve un pielietošana praksē, jaunāko
informācijas un komunikācijas tehnoloăiju, pētījuma plānošanas, datu ieguves, apstrādes, analīzes
un rezultātu prezentēšanas paĦēmienu apguve:
1.2. LU doktora studiju un starptautiskās sadarbības piedāvāto iespēju pētnieciskā un komunikācijas
procesa apguvei starptautiskajos pētniecības tīklos izmantošanas pieredzes refleksija,
1.3. Jaunu informācijas un komunikācijas tehnoloăiju izmantošana pieredzies refleksija,
1.4. Jaunas studiju metodes, piemēram, darbs pētnieciskajos projektos, starptautiskās konsultācijas,
pētījumu gaitas un rezultātu savstarpēja oponēšana un recenzēšana, mazo grupu darbs u.c un to
izmantošana augstskolu studiju procesā.

2. Pētnieciskais darbs ( diskusija par iesniegtā promocijas darba melnraksta):
2. 1. Zinātniskā pētījuma teorētiskais pamatojums.
2.1.1. Izvēlētā prakses objekta un priekšmeta teorētiskā izpēte situācijas izpratnei un pretrunu
noteikšanai: bibliogrāfija, jēdzieni, zinātniskie teksti, praktiskā pieredze, kvalitatīvie un
kvantitatīvie dati, starptautiskā pieredze metožu kombinēšanā, pētījuma instrumentārijs, pieredzes
apmaiĦa ar doktorantiem, profesoriem, konsultantiem (tutoriem), ekspertiem, vieszinātniekiem u.c.
2.1.2. Pētījuma problēmas (pētījuma jautājuma) izvēle un tās pamatojums (sociālā, zinātniskā un
praktiskā aktualitāte).
2.1.3. Pētījuma programmas izstrāde.
Objekts, bāze, priekšmets, mērėis (plānotais rezultāts), darba hipotēze, uzdevumi, pētījuma veids,
pētījuma posmi, datu vākšanas, apstrādes, analīzes metodes, pētnieka ētika.
2.2

Pētījuma metodikas pamatojums
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2.2.1. Pētījuma pieeja un veids
2.2.2. Pētījuma veikšana:datu ieguve; datu apstrāde; datu analīze; rezultāti.
2.3. Pētījuma rezultātu zinātniskā un praktiskā izmantojamība. (t.sk, apspriešana konferencē,
publikācija).
3. Vēsturiskās pieredzes un mūsdienu prakses analīze (ar pētījuma tematu saistītas jaunākās
literatūras (t.sk. svešvalodā) un pētījumu anotācija)

Promocijas eksāmena programma svešvalodā
I etaps
Pirms
atspoguĜojas:

eksāmena paredzētajās

konsultācijās

jāiesniedz individuālais plāns, kurā

1) lasāmvielas specialitātē apjoms - 300 lpp. ( 1 lpp. – 2500 rakstu zīmes ),
2) iesniegtais referāts par zinātniskā darba tēmu ( 6 lpp. ),
Tiek iesniegtas:
1) CV,
2) terminoloăijas vārdnīca (2500) vienības.
Konsultāciju laikā tiek pārbaudītas doktorantu spējas
adekvāti tulkot speciālo
tekstu (ar vārdnīcu), sastādīt anotāciju, satura atreferējumu, pārskatu, kopsavilkumu. Mutvārdu
sarunā tiek pārbaudīta prasme pieprasīt informāciju, iegūt papildus paskaidrojumus, izteikt
piekrišanu, nepiekrišanu, novērtējumu, dažādus viedokĜus u.c. Neskaidrību gadījumā docētājs
konsultē, kā novērst nepilnības.
II etaps
Eksāmens:
1) oriăināla nezināma specialitātes teksta rakstisks tulkojums latviešu valodā,
izmantojot vārdnīcu.
Apjoms - 1.500 rakstu zīmes.
2) oriăināla nezināma specialitātes teksta atstāstījums, novērtējums, satura
atreferējums, saruna par tekstu jautājumu un atbilžu veidā (apjoms 5000 rakstu zīmes).
3) pārrunas par
iesniegto zinātniskā darba tēmai atbilstošo referātu, par izlasīto
literatūru specialitātē.
Promocijas eksāmens svešvalodā notiek divas reizes gadā:
1 ) pavasara sesija - maijs,
I etaps jānokārto līdz 15. maijam.
2) rudens sesija - novembris.
II etaps jānokārto līdz 15. novembrim.
Ierodoties uz eksāmenu jābūt:
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1) pasei vai personas apliecībai,
2) vārdnīcai.
LU Valodu centrs

Studiju moduĜa „Augstskolas didaktika un profesora asistenta prakse” apraksts
Kursa nosaukums

Didaktiskās teorijas un modeĜi

Kursa kods

Peda7008

Kredītpunkti

3

ECTS kredītpunkti

4.5

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

48

Zinātnes nozare

Pedagoăija

Lekciju stundu skaits

18

Semināru un praktisko darbu stundu skaits

14

Kursa autori
Dr. Pedagoğijas doktors asoc.prof. Rudīte Andersone
Hd. Pedagoğijas habil. doktors prof. Irina Maslo
Hd. Pedagoğijas habil. doktors prof. Irēna Žogla

Kursa anotācija
Tēmas mērėis ir padziĜināt docētāju izpratni par studiju procesa būtību, didaktiskajām un mācīšanās-mācīšanas teorijām, didaktiskajiem
modeĜiem, pedagoga izvēles pamatojumu studiju mērėa sasniegšanai, kā arī attīstīt prasmes analizēt pedagoăiskās situācijas augstskolā,
identificēt galvenās problēmas, izvēlēties un izmantot adekvātu studiju modeli, to teorētiski pamatojot.
Studiju kurss piedāvā docētājiem padziĜināt izpratni par mācīšanās būtību, apzināt pedagoăiskās likumsakarības un praksē mērėtiecīgi
izmantot studiju procesa daudzveidību.
Praktiskās nodarbības piedāvā studentiem didaktiskās modelēšanas paraugus un iespēju patstāvīgi veidot studiju modeli.

Rezultāti
Klausītāji zinās: Daudzveidīgo mācīšanas-mācīšanās un didaktisko teoriju būtību, to metodoloăisko pamatu un kultūrkontekstu; uz studenta
mācīšanos un spēju attīstību orientēta studiju porcesa izveides principus; didaktiskā modeĜa izveides teorētisko pamatojumu.
Klausītāji izpratīs: Mācīšanās-mācīšanas (ASV) un didaktisko (Eiropā) teoriju atšėirības, mācīšanās būtību, studiju procesa likumības un to
ievērošanas nosacījumus docējamajā kursā, didaktisko modeĜu daudzveidības pamatotību.
Klausītāji pratīs: Mērėtiecīgi veidot studiju procesu un kursa programmu, teorētiski pamatoti izvēlēties didaktisko pieeju mērėa sasniegšanai.
Docētāji prot analizēt didaktiskās situācijas, teorētiski pamatoti izvēlēties un izmantot efektīvas metodes studiju mērėa sasniegšanai, veidot
didaktisku vidi studentu spēju attīstībai, modelēt studiju priekšmeta apguvi.

Kursu apraksts-plāns
1.Pedagoăiskās paradigmas, to būtība un klasifikācija. Lekcija. 4 st.
2.Mācīšanās psiholoăiskā un pedagoăiskā būtība. Lekcija 4 st. Patstāvīgais darbs 6 st.
3.Mācīšanas-mācīšanās angĜu/amerikāĦu psiholoăijā. Mācīšanas-mācīšanās modeĜi. Patstāvīgais darbs 4 st. Seminārs 6 st.
4.Mācību teorijas un modeĜi Eiropas didaktiskajās sistēmās. Patstāvīgais darbs 2 st. Seminārs 4 st.
5.Studiju programmu un materiālu izveides pedagoăiskie principi. Lekcija 2 st. seminārs 2 st.
6. Mācīšanās-mācīšanas, didaktiskās teorijas un modeĜi salīdzinājumā. Lekcija 4 st. un patstāvīgais darbs 2 st.
7. Darbības teorija kā konceptuāla pieeja didaktiskā modeĜa izveidei. Lekcija 4 st. Patstāvīgais darbs 4 st.
8. Studiju procesa organizatoriskā daudzveidība Patstāvīgais darbs 4 st.
9. Noslēguma diskusija-seminārs un kursa apguves novērtējums 4 st.

Prasības kredītpunktu iegūšanai
Piedalīšanās un aktivitāte praktiskajos darbos, diskusijās, semināros. Prasme teorētiski pamatot izraudzīto studiju modeli un demonstrēt
iegūtās zināšanas un prasmi savas pieredzes analīzē un tās pilnveidē. Semināros un diskusijās docētāji uzrāda prasmi formulēt didaktisko
teoriju būtību un pedagoăisko paradigmu, noteikt to objektīvo un subjektīvo izcelsmi, pamatot izraudzīto vai izstrādāt studiju kursa
programmu un prognozēt studiju procesa iespējamo rezultātu. Studiju procesa modelēšanas projekta izstrāde savas docētāja darbības pilnveidei
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Literatūra (01-mācību literatūra)
1. Geidžs N.L., Berliners D.C. Pedagoăiskā psiholoăija.-Rīga: Zvaigzne ABC. 2000.
2. Theories and Models of teaching. Section II. In: International Encyclopedia of Teaching and Teacher Education. 2nd ed. Ed.by L.W.Anderson.Pergamon. 1995.
3. Žogla I. Didaktikas teorētiskie pamati. – R.: Raka. 2001.
4. Prets D. Izglītības programmu pilnveide. – R.: Zvaigzne ABC, 2000.
5. Short E.C. Knowledge and the educative functions of a university: designing the curriculum of higher education. – www.faculty.ed.uiuc.edu

Literatūra (02-papildliteratūra)
1. Delors Ž. Mācīšanās ir zelts. – R.:UNESCO LNK, 2001.
2. Curriculum theory and practice // Encyclopedia – www.infed.org
3. Moore Rob. Education and society : issues and explanations in the sociology of education / Cambridge ; Malden, MA : Polity, 2004
4. Jank W., Meyer H. Didaktische Modelle.-Cornelsen scriptor.1994.
5. Izglītības likums – www.likumi.lv

Kursa nosaukums

Augstākā izglītība - tendences un studiju struktūras Eiropā

Kursa kods

Peda7007

Kredītpunkti

1

ECTS kredītpunkti

1.50

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

16

Zinātnes nozare

Pedagoăija

Lekciju stundu skaits

6

Semināru un praktisko darbu stundu skaits

4

Kursa autori
Dr. Ėīmijas doktors prof. Andrejs Rauhvargers
Kursa anotācija
Kursa mērėis – radīt izpratni un sniegt zināšanas par pašām jaunākajām tendencēm augstākās izglītības sistēmu attīstībā Eiropā, radīt kompetences,
kas nepieciešamas Latvijā un Eiropā realizējamo reformu ieviešanai savās augstskolās un programmās
Lai šos mērėus sasniegtu, klausītāji vispirms apgūst dažu raksturīgāko Eiropas un pasaules augstākās izglītības sistēmu raksturīgākās iezīmes, kopējās
likumsakarības un atšėirības to starpā, tālāk pārejot pie Eiropas kopējās augstākās izglītības politikas nepieciešamības un tās satura. Tiek analizēti
galvenie BoloĦas procesa aspekti – virzība uz trīsciklu grādu sistēmu, kvalifikāciju caurspīdīguma instrumenti un diplomu savstarpējās atzīšanas
principi, kvalitātes nodrošināšanas pieejas un mehānismi, studiju programmu un priekšmetu kursu studiju rezultātu formulēšana un kvalifikāciju
ietvarstruktūru veidošana, Eiropas vienotā darba tirgus veidošanās ietekme uz izglītību, t.sk. mūžizglītības kontekstā, Eiropas augstākās izglītības
telpas konkurētspēja un tās saistība ar pārējo pasauli.

Rezultāti
1. Doktoranti zinās
• Eiropas augstākās izglītības attīstības likumsakarības pēdējās desmitgadēs, kā arī attīstības tendences citur pasaulē.,
• Dažu raksturīgāko valstu izglītības sistēmu būtiskākās iezīmes,
• Jaunākos sasniegumus Eiropa augstākās izglītības telpas veidošanā un tālākās darbības virzienus
2. Doktoranti izpratīs Eiropas augstākās izglītības sistēmu pašreizējo attīstību un paredzamās tendences.
3. Doktoranti pratīs
• Analizēt atšėirības starp dažādām Eiropas un pasaules izglītības sistēmām,
• Veikt aptuvenu ārvalstīs izdota diploma izvērtējumu,
• Darboties kvalitātes nodrošināšanā programmas un augstskolas līmenī, izvēlēties un lietot kvalitātes nodrošināšanas metodikas,
• Darboties studiju programmu izveidē vai to pārstrādāšanā, ievērojot jaunākās attīstības tendences
• Atrast un izmantot tālākas informācijas avotus par augstākās izglītības attīstības jaunākajām tendencēm.
Kursu apraksts-plāns
1. Ievads kursā, Eiropas izglītības sistēmu būtiskākās iezīmes. Pasaules izglītības sistēmu piemēri. Lekcija 2 st.
2.Eiropas kopējā augstākās izglītības politika. Diplomu savstarpējās atzīšanas principi Lekcija 2 st. Patstāvīgais darbs 2 st.
3. Grādu sistēmu attīstība Eiropā. Studiju rezultāti un kvalifikāciju ietvarstruktūras Lekcija 2 st. Patstāvīgais darbs 2 st.
4. Kvalitātes nodrošināšanas pamatprincipi un metodes Lekcija 2 st. Patstāvīgais darbs 2 st. Seminārs 2 st.
5.Tālākie uzdevumi BoloĦas procesa mērėu sasniegšanai Patstāvīgais darbs 2 st. Seminārs 2 st.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Lai kursa sadaĜas apguve tiktu ieskaitīta, jāuzraksta noslēguma darbs par kādu no kursa plānā norādītajām tēmām

Literatūra (01-mācību literatūra)
1. Key data on Education, Eurydice, Brussels, 2005.
2. Īsie apraksti par izglītības sistēmām Eiropā, Eurydice, Brussels, 2006, http://www.eurydice.org
3. G. Haugs, J. Kiršteina Tendences un studiju struktūras augstākajā izglītībā (I), Internetā http://www.aic.lv/bolona,
tiešā saite uz latvisko tulkojumu http://www.aic.lv/bolona/Latvija/Atsev_prez/Latviskas_prezentacijas/trends1_LV.pdf
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4. G.Haugs un C.Tauhs. Tendences un studiju struktūras augstākajā izglītībā (II) – Rīga, Akadēmiskās Informācijas centrs, 2001, 60 lpp.,
internetā www.aic.lv/bolona, tiešā saite uz latvisko tulkojumu: http://www.aic.lv/bolona/Latvija/Atsev_prez/Latviskas_prezentacijas/TrenII_lv.pdf
5. BoloĦas procesa pamatdokumenti http://www.aic.lv/bolona/Bologna/maindoc/index.htm
6. Survey on Master degrees and Joint degrees in Europe, C.Tauch., A.Rauhvargers, European University Association, 2002, 60 p. –
http://www.aic.lv/bolona/Bologna/Reports/research/join_mas.pdf
7. A. Rauhvargers. Eiropas kopējā augstākās izglītības politika - pārskats, http://www.aic.lv/rec, tiešā saite http://www.aic.lv/rec/LV/new_d_lv/index.htm
8. Ārvalstu kvalifikāciju atzīšana – rokasgrāmata diplomatzīšanas speciālistiem, 2002 – internetā www.aic.lv/rec , tiešā saite:
http://www.aic.lv/rec/LV/Expl_lv/br_sp_lv.doc
9. ZiĦojumi, kas atspoguĜo BoloĦas procesu:
Internetā http://www.aic.lv/bolona/Bologna/Reports/index.htm
10. Ārvalstu kvalifikāciju atzīšana – rokasgrāmata diplomatzīšanas speciālistiem, 2002 – internetā www.aic.lv/rec , tiešā saite:
http://www.aic.lv/rec/LV/Expl_lv/br_sp_lv.doc
11. Kvalitātes rokasgrāmata: procedūras un prakse – Rīga, Akadēmiskās informācijas centrs, 2000, internetā www.aic.lv., tiešā saite
http://www.aic.lv/lat/enic/dipl_atz_dok/manual_d.htm

Literatūra (02-papildliteratūra)
1. Eurybase (detalizēti ES valstu izglītības sistēmu apraksti), tieša saite: http://www.eurydice.org/Eurybase/frameset_eurybase.html
2. Focus on the structure of higher education in Europe. National trends in the Bologna Process - 2004/05 Edition, Eurydice, Brussels, http://www.eurydice.org
3. Uz EFQM modeli balstīta augstākās izglītības pilnveides sistēma.- Flandrijas – Nīderlandes apvienotā darba grupa (tulkojums), internetā
http://www.aic.lv/eqfm/default.htm

Literatūra (03-ieteicamā periodika)
1. BoloĦas procesa informācijas portāls Latvijā http//www.aic.lv/bolona

Profesora asistenta prakses programma
Asistenta praksi doktoranti veic Pedagoăijas zinātniskajā institūtā (PZI) vai Pedagoăijas un
psiholoăijas fakultātes Pedagoăijas nodaĜā (LU PPF PN)

atbilstoši pētnieka asistenta amata

aprakstam vai profesora asistenta aprakstam.

Ja doktorants izvēlas praksi LU PPF PN, tad viĦš veic šādu darbību:
Studiju darbs
1.
2.
3.
4.
5.

Asistēšana profesoram, asociētajam profesoram;
Praktisko nodarbību vai laboratorijas darbu vadīšana;
Piedalīšanās studiju materiālu sagatavošanā;
Studentu patstāvīgā darba kontrole (kontroldarbu, mājas darbu, referātu u.c. pārbaude);
Kursa darbu vadīšana un recenzēšana;

Zinātniskais darbs
6. Pētnieciskajā darbā iegūto rezultātu apkopošana, analizēšana un rezultātu noformēšana
publicēšanai;
7. Līdzdalība zinātniskajā darbībā1 savā nozarē vai apakšnozarē;
Metodiskais un organizatoriskais darbs
8. Piedalīšanās zinātniskos un metodiskos semināros;
Ja doktorants izvēlas praksi LU PPF PZI, tad viĦš veic šādu darbību:
1. Individuālais pētniecības darbs un/vai līdzdalība studiju procesā atbildīgā darba izpildītāja
vadībā.
2. Zinātniskās problēmas analīze un sintēze.
1

Zinātne, pētniecība un inovācijas
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3. Ar pētāmo problēmu saistīti risinājumi, izmantojot literatūras avotus, atsauces un
informatīvus materiālus, kā arī tehnisko dokumentāciju.
4. Zinātniskās informācijas vākšana, uzkrāšana un zinātniskās informācijas apkopošana.
5. Līdzdalība pētījumos iegūto rezultātu izvērtēšanā, to publiskošanā un popularizēšanā
(publikācijas, konferences u.c.), veikt studiju procesa nodrošināšanai nepieciešamos
pētījumus (piem., laboratorijas darbu izstrādāšana), veikt individuālu pētniecības darbu
(piem., studijas doktorantūrā).
6. Studentu praktisko nodarbību, kuru studiju kursi vai moduĜi tiek realizēti struktūrvienības
vai pētniecības darba ietvaros, piedalīties studiju materiālu sagatavošanā, asistēt studentu
zināšanu novērtēšanas procesā u.c.
7. Pārbauda un regulē eksperimentālo, kontroles un mērījumu aparatūru. Rūpējas par
kontroles un mērījumu aparatūras un laboratorijas iekārtu darbības precizitāti.
8. Piedalās tāmju, materiālu, iekārtu pieteikumu un tehniskās dokumentācijas sagatavošanā.
9. Piedalās iegūto zinātnisko pētījumu ieviešanā praksē, tehniski palīdz pabeigto darbu
ieviešanas procesā, ka arī palīdz darbiniekiem, kas piedalās kopīgos pētījumos.
10. Piedalās zinātnisko un studiju darbu recenzēšanā un apspriešanā.
11. CeĜ savu kvalifikāciju, regulāri seko zinātnes virziena attīstībai Latvijā un pasaulē.

Studiju moduĜa „LU doktora un starptautiskās studijas” apraksts
Obligātās izvēles kursi no LU doktorantūras un starptautisko studiju piedāvājuma
Kursa nosaukums

Saskarsme studiju procesā

Kursa kods

Peda7006

Kredītpunkti

2

ECTS kredītpunkti

3

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

32

Zinātnes nozare

Pedagoăija

Lekciju stundu skaits

8

Semināru un praktisko darbu stundu skaits

8

Kursa autori
Dr. Psiholoğijas doktors asoc.prof. Lūcija Rutka
Kursa anotācija
Tēmas mērėis ir padziĜināt doktorantu izpratni par profesionālās saskarsmes būtību un pedagoga komunikatīvās kompetences nozīmi
studiju mērėa sasniegšanas procesā, kā arī attīstīt prasmes analizēt pedagoăiskās situācijas augstskolā, izdalīt galvenās problēmas,
izvēlēties un pielietot adekvātas saskarsmes tehnikas, risināt studiju procesā radušās ētiskās dilemmas. Īpaša uzmanība tiek pievērsta
studentu izziĦas darbības analīzei un studiju motivācijas veicināšanas izpētei.
Rezultāti
Doktorantiem padziĜināsies izpratne par profesionālās saskarsmes būtību un skaidri komunikatīvās kompetences kritēriji.
ViĦi spēs kompetenti analizēt pedagoăiskās situācijas, atlasīt un pielietot efektīvas saskarsmes tehnikas studiju mērėa sasniegšanai,
Ħemot vērā psiholoăiskos faktorus. Studenti izmantos komunikācijas pedagoăisko potenciālu, demonstre to semināros un
nobeiguma darba prezentācijā.
Kursu apraksts-plāns
1.Docētāja un studentu saskarsmes būtība. Lekcija, praktiskais darbs. 2 st.
2.Saskarsmes faktori. Patstāvīgais darbs. 2 st.
3. Studentu apmierinātība ar studijām. Patstāvīgs darbs. 4 st.
4. Mācīšanās stili un izziĦas darbības specifika. Lekcija. 2 st.
5. Tests „studentu mācīšanās stili”. Patstāvīgais darbs. 2 st.
6. Studiju motivācijas struktūra. Praktiskais darbs. 2 st.
7. Studiju organizācijas kultūra. Lekcija. 2 st.
8. Komunikatīvās kompetences struktūra. Lekcija. 2 st.
9. Komunikatīvās kompetences struktūra un kritēriji. Patstāvīgs darbs. 6 st.
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10. Saskarsmes tehnikas. Praktiskais darbs. 2 st.
11. Profesionālās saskarsmes ētika. Patstāvīgais darbs. 4 st.
12. Ētiskās dilemmas augstskolā. Diskusija un ieskaite. 2 st.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Piedalīšanās un aktivitāte praktiskajos darbos un semināros, iegūtā rezultāta noformulēšana un prezentēšana
Literatūra (01-mācību literatūra)
1. ReĦăe V. Psiholoăija. Savstarpējo attiecību psiholoăija. –R.: Zvaigzne ABC, 2004.
2. Armstrong M.A. Handbook Human Resource Managment Practice. – London, 2001
3. Renz M.A., Greg J.B. Effective small group communication in theory and pratice. Boston: Allyn &Bacon, 2000.
4. Robertson, I.T., Bartram, D. Organizational Effectiveness. The Role of Psychology. New York: John Wiley, 2002.
5. Хегенхан Б., Олсон М. Теории научения. - С-П : Питер, 2004.
Literatūra (02-papildliteratūra)
1. Milts A. Ētika. Saskarsmes ētika. –R.: Zaigzne ABC, 2004.
2. Prokofjeva N. Lietišėo sarunu māksla. – R.: Jumava, 2006.
3. Moore Rob. Education and society : issues and explanations in the sociology of education / Cambridge ; Malden, MA : Polity,
2004
4. Бордовская Н., Розум С. Психология и педагогика. - С-П: Питер, 2006.
5. Вердербер Р., Вердербер К. Общение. С – П : Прайм еврознакб 2003.
6. Занковский А.Н. Организационная психология. – М: Флинта, 2000.
Literatūra (03-ieteicamā periodika)
1. British Journal of Education Psychology.
2. Educational Psychology
Kursa nosaukums

Izglītības kvalitāte

Kursa kods

Peda7005

Kredītpunkti

2

ECTS kredītpunkti

3

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

32

Zinātnes nozare

Pedagoăija, Vispārīgā pedagoăija, Izglītības
vadība

Lekciju stundu skaits

8

Semināru un praktisko darbu stundu skaits

8

Kursa autori
Hd. Pedagoğijas habil. doktors prof. Tatjana Koėe
Kursa anotācija
Kurss paredzēts doktorantiem, kas vēlas iegūt izpratni par izglītības kvalitātes jautājumiem organizāciju kultūras kontekstā, īpaši
augstākās izglītības jomā. Praktisko nodarbību mērėis ir veidot prasmes kvalitātes kritēriju noteikšanai un to izvērtēšanai, kā arī
bagātināt pieredzi par izglītības kvalitātes vērtēšanas. pieejām. Teorētiskā aspektā tiks analizēta kvalitātes un ar to saistīto jēdzienu
izpratnes dinamika, augstskolu kvalitātes kultūru noteicošie nosacījumi. Tiks veidota prasme aprakstīt, formulēt un komunicēt par
izglītības kvalitātes vērtēšanu.
Rezultāti
Sekmīgi apgūstot kursu, doktoranti padziĜinās savu izpratni par: izglītības kvalitātes būtību un daudzveidīgo pieeju attīstību,
organizācijas kvalitātes kultūras veidošanās nosacījumiem; spēs noteikt kvalitātes kritērijus atbilstīgi kvalitātes izvērtēšanas
mērėim, izvērtēt darbības kvalitāti atbilstīgi noteiktiem kritērijiem.
Kursu apraksts-plāns
1.

Izglītības kvalitāte kā Zināšanu sabiedrības attīstības nosacījums. Lekcija 2 st., patstāvīgais darbs 2 st.

2.

Kvalitātes jēdziena dinamika. Lekcija 2 st., patstāvīgais darbs 2 st.

3.

Izglītības mērėis, tā atbilstība sociāli ekonomiskai situācijai. Lekcija 2 st., patstāvīgais darbs 2 st.

4.

Pieejas kvalitātes kritēriju noteikšanai, izvērtēšanai un nodrošināšanai. Seminārs 2 st., patstāvīgais darbs 2 st.
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5.

Kritēriji izglītības kvalitātes vērtēšanai. Praktiskais darbs 2 st., patstāvīgais darbs 2 st.

6.

Organizācijas kultūras jēdziens. Augstskolu kvalitātes kultūras veidošanās. Lekcija 2 st., patstāvīgais darbs 2 st.

7.

Vispārējā kvalitātes vadība. Lekcija 2 st., patstāvīgais darbs 2 st.

8.

Pašnovērtējums kā kvalitātes uzturēšanas nosacījums. Seminārs 2 st., patstāvīgais darbs 2 st.

Prasības kredītpunktu iegūšanai
Līdzdalība lekcijās un seminārnodarbībās – 30%,
Kurā ietverto tēmu patstāvīga apguve - 30%
Ieskaites darba izpilde - 40%
Literatūra (01-mācību literatūra)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bogue, E. Grady (1992) The Evidence of Quality. San-Francisko, Jossey –Bass Publ.,313p.
Diplomatzīšanas rokasgrāmata. R., AIC, 2000, 200lpp.
Eiropas Universitāte: stratēăiskā vadība, kvalitātes vadība, eiropeiskā politika, akadēmiskā atzīšana. Institucionālās pieejas
rokasgrāmata./Aut. Karolīna Kembela un citi, tulk. Elmārs Beėeris/ Rīga, 2000, 67lpp.
Koėe T. Pieaugušo izglītības raksturīgākās iezīmes., Rīga, 1999, 102lpp.
Kvalitātes rokasgrāmata: procedūra un prakse./ Aut.D. Kristofersena un citi/, R., Eiropas izglītības fonds, 2000, 95lpp.
Skolu vērtēšanas un attīstības plānošanas rokasgrāmata

Literatūra (02-papildliteratūra)
1.
2.
3.

Kember D. Action learning and Action Research: improving the Quality of teaching and Learning., London, Kogan Page, 2000,
245p.
UNESCO Starptautiskas komisijas ziĦojums par izglītību 21.gadsimtam “ Izglītība ir zelts”.- Rīga,2001.
Vīra R. Kvalitātes vadības sistēmas ieviešanas izpēte augstskolā. Promocijas darbs, R., LU, 2001, 190.lpp.

Literatūra (03-ieteicamā periodika)
1. British Journal of Education Psychology.
2. Educational Psychology

Kursa nosaukums

Svešvaloda doktorantiem

Kursa kods

Valo7004

Kredītpunkti

2

ECTS kredītpunkti

3

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

32

Zinātnes nozare

Valodniecība

Semināru un praktisko darbu stundu skaits

32

Kursa apstiprinājuma datums

01.03.2007

Institūcija, kura apstiprināja kursu

Valodu centrs

Kursa autori
Dr. Filoloğijas doktors doc. Helena Šulca
Filoloğijas mağistra grāds lekt. Laila Niedre
Dr. Filoloğijas doktors lekt. Tatjana Guseva
Kursa anotācija
Kurss ir atbalsta programma doktorantiem patstāvīgā darbā ar nozares literatūru, kā arī gatavojot publikācijas un
zinātnisko darbu prezentācijas. Kurss piedāvā konsultācijas, lai pretendentus sagatavotu promocijas eksāmenam
svešvalodā un dotu iespēju individuāli pilnveidot akadēmiskās valodas prasmes. Būtiska vērība veltīta doktorantu
darbam ar izvēlētās nozares terminoloăiju.
Rezultāti
Doktorants spēj:
- bez grūtībām saprast tiešā saziĦā teikto un pārraidīto runu izvēlētajā nozarē,
- bez grūtībām lasīt nozares literatūru,
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- piedalīties diskusijās nozares diskursā,
- argumentēti prezentēt sava zinātniskā darba rezultātus izvēlētajā svešvalodā.
Kursu apraksts-plāns
1. Akadēmiskās lasīšanas pamatprincipi - 10 stundas.
2. Referēšanas pamatprincipi - 12 stundas.
3. Terminoloăijas izveides principi. Nozares terminoloăijas īpatnības - 4 stundas.
4. Rakstveida komunikācija akadēmiskajā vidē - 4 stundas.
5. Pārbaudījums - 2 stundas.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Nozares literatūras tulkojums uz latviešu valodu (1500 rakstu zīmes).
Nozares literatūras anotācija mutvārdos (2500 rakstu zīmes).
Referāts par izstrādāto zinātnisko darbu.
Diskusija nozares diskursā.
Literatūra (01-mācību literatūra)
1. Abdulaziz H.T. Academic Challenges in reading. Oxford, 2003
2. Turabian K.L. A Manual for Writers of Term Papers, Theses and Dissertations, Chicago and London .1996
3. Kropp W., Huber A. Studienarbeiten interaktiv. Berlin,2006
Literatūra (02-papildliteratūra)
1. Hohl C., Mattle A. Please Write.Berlin,2000
2. Schade G. Einfuehrung in die deutsche Sprache der Wissenschaften. Berlin,2002
3. Garbutt M., O'Sullivan K. IIELTS Strategies for study. NY,1991
4. Mascull B. Key words in Science and Technology. London,1997
5. Nacionālā terminoloăija: vēsture, tagadne un perspektīvas. Rīga,1996
6.SkujiĦa V. Latviešu terminoloăijas izstrādes prin cipi. Rīga, 2002

Kursa nosaukums

Akadēmiskā rakstība angĜu valodā

Kursa kods

Valo7005

Kredītpunkti

4

ECTS kredītpunkti

6

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

64

Zinātnes nozare

Valodniecība

Zinātnes apakšnozare

Lietišėā valodniecība

Lekciju stundu skaits

12

Semināru un praktisko darbu stundu skaits

68

Kursa apstiprinājuma datums

01.03.2007

Institūcija, kura apstiprināja kursu

Anglistikas nodaĜa

Kursa autori
Hd. Filoloğijas habil.doktors prof. Ingrīda KramiĦa
Kursa anotācija
Kursa mērėis - attīstīt doktorantu spējas lietot angĜu akadēmisko rakstu valodu savu promocijas darbu ietvaros veikto
pētījumu atspoguĜošanai publikācijās : esejās, zinātniskos rakstos kā arī elektroniskajā tiešsaistē. Kursa ietvaros studenti
iegūs padziĜinātu izpratni par akadēmiskās rakstības būtību un atšėirībām dažādās valodās (latviešu, angĜu). Kursa gaitā
studējošie praktizēsies zinātnisku rakstu kā arī dažādu eseju (aprakstošu, analītisku, argumentatīvu, summējošu,
vērtējošu) uzrakstīšanā, rediăēšanā un vērtēšanā.
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Rezultāti
Kursa rezultātā doktorantūrā studējošie būs attīstījuši starpkultūru saziĦas kompetenci, kas Ĝaus viĦiem ar pārliecību
veikt savu pētījumu rezultātu aprobāciju attiecīgajā zinātĦu nozarē atbilstoši angĜu akadēmiskās rakstu valodas
prasībām.
Kursu apraksts-plāns
1. Akadēmiskās rakstu valodas būtība un nozīme.
2. Mācību metodikas teorijas par rakstīšanas prasmēm.
3. Rakstu darba autors: zināšanas un lomas.
4. Pētījuma tēmas pieteikums konferencei (500 vārdu).A conference abstract (500 words).
5. Pētījuma tēmas pieteikums konferencei (500 vārdu).A conference abstract (500 words).
6. Konferences tēmas pieteikuma vērtēšanas kritēriji
7. Esejas. Esejas jēdziena dažādu definīciju analīze un izpratne.
8. Personīgās pieredzes pārveide (izaugsme) uzskatā. Uzskata veidošana un pārliecības nostiprināšana..
9. Personīgās pieredzes pārveide (izaugsme) uzskatā. Uzskata veidošana un pārliecības nostiprināšana.
10. Eseju rakstīšanas prakse. Argumentatīva eseja (700 – 750vārdu).
11. Eseju rakstīšanas prakse. Argumentatīva eseja (700 – 750vārdu)..
12. Eseju rakstīšanas prakse (turpinājums). Teorijas savienojums ar piemēriem no prakses. Atbilstošu teoriju izvēle
13. Eseju rakstīšanas prakse (turpinājums). Citāti un atsauces. Ētikas problēmas – kā izvairīties no plaăiāta gadījumiem
akadēmiskajos darbos.
14. Eseju rakstīšanas prakse (turpinājums). Rakstītā materiāla pārbaude, rediăēšana.
15. Eseju rakstīšanas prakse (turpinājums). Lasītāja respektēšana. Darba daĜu loăiskā sasaiste.
16. Eseju vērtējums. Kritēriji..
17. Veikto rakstu darbu krājuma sakārtošana un iesniegšana. Arranging and submitting the portfolio.
18. Veikto rakstu darbu krājuma sakārtošana un iesniegšana. Arranging and submitting the portfolio.
19. Veikto rakstu darbu krājuma sakārtošana un iesniegšana. Arranging and submitting the portfolio.
20. Veikto rakstu darbu krājuma sakārtošana un iesniegšana. Arranging and submitting the portfolio.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
I. lekciju apmeklējums (vismaz 75%) un aktīva līdzdalība semināros un praktiskajās aktivitātēs - 25% no kopējā
vērtējuma.
II. rakstu darbu krājuma (portfolio) izveide un rediăēšana ( 3 publikācijas atbilstoši katra autora pētījuma virzienam,
vismaz viena e-formā) – 50% no kopējā vērtējuma..
III. iesniegto darbu pašvērtējums – vērtējoša eseja (250 – 300vārdu) – 25% no kopējā vērtējuma.. .
Literatūra (01-mācību literatūra)
1. Oliver, P.(1996) Writing Essays and Reports. A guide for students.Hodder and Stoughton.
2. KramiĦa, I (2000) Linguo-Didactic Theories Underlying Multi-Purpose Language Acquisition. The University of
Latvia.
3. Swales, J.M. and Ch.B.Feak (2003) English in Today ‘s Research World. A writing Guide. the University of
Michigan Press.
4. Bailey,S. (2004) Academic Writing. A Practical guide for students. Routledge Falmer, Tailor & Francis Group.
London and new York
Literatūra (02-papildliteratūra)
1. Byrd, D.R.H., G. Gallingane (1991) Write Away. A Course for Writing English.Newbury House.
2. Grellet,F. ( 1996) Writing for Advanced Learners of English. Cambridge University press.
3. Hennessy, B. (1997) Writing an Essay. How To Books,The Cromwell Press,Broughton, Gifford, Melksham,
Wiltshire.
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Kursa nosaukums

AngĜu valoda pētījumu dokumentācijai un prezentācijai

Kursa kods

Valo7006

Kredītpunkti

2

ECTS kredītpunkti

3

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

32

Zinātnes nozare

Valodniecība

Zinātnes apakšnozare

Lietišėā valodniecība

Lekciju stundu skaits

20

Semināru un praktisko darbu stundu skaits

20

Kursa apstiprinājuma datums

01.03.2007

Institūcija, kura apstiprināja kursu

Anglistikas nodaĜa

Kursa autori
Hd. Filoloğijas habil.doktors prof. Ingrīda KramiĦa
Kursa anotācija
Kursa mērėis ir sagatavot doktorantūrā studējošos sava pētnieciskā darba vai tā daĜu uzrakstīšanai angĜu valodā
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akadēmiskās rakstības prasībām atbilstošā līmenī, tā lai promocijas darbu vai tā daĜas (kopsavilkumu) varētu sagatavot
un iesniegt aizstāvēšanai arī angĜu valodā.
Rezultāti
Kursa rezultātā doktorantūrā studējošie būs attīstījuši zinātniski profesionālās komunikācijas kompetences starptautiski
atzītā līmenī un spēs prezentēt savu pētījumu rezultātus angĜu akadēmiskās rakstu valodas prasībām atbilstoši.
Kursu apraksts-plāns
1. Izvēlētās tēmas pamatojums angĜu valodā.
2. Pētījuma mērėa un palīgmērėu izteikšana angĜu valodā,.
3. Pētījuma hipotēzes formulējums angĜu valodā.
4. Hipotēžu analīze un vērtējums.
5. Hipotēžu analīze un vērtējums. Seminārs.
6. Pētījuma novitāte .
7. Pētījuma novitāte. Seminārs.
8. Pētījuma datu ieguves metodes I.
9. Pētījuma datu ieguves metodes II
10. Pētījuma datu ieguves metodes III.
11. Pētījuma datu ieguves metodes. Seminārs I.
12. Pētījuma datu ieguves metodes. Seminārs II.
13. Pētījumu datu analīze un apstrāde.
14. Pētījuma rezultātu objektivitāte, validitāte un ticamība.
15. Konferenču ziĦojumu pieteikuma struktūras detalizēta analīze. Seminārs
16. Disertācijas kopsavilkuma izveidošana angĜu valodā. Praktiskais / patstāvīgais darbs.
17. Disertācijas kopsavilkuma izveidošana angĜu valodā. Praktiskais/ patstāvīgais darbs.
18. Disertācijas kopsavilkuma izveidošana angĜu valodā. Praktiskais/ patstāvīgais darbs.
19. Pētījuma rezultātu prezentācija ziĦojuma vai stenda referāta veidā Seminārs
20. Pētījuma rezultātu prezentācija ziĦojuma vai stenda referāta veidā Seminārs
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Pētījuma prezentācija angĜu valodā ar atbilstošu ICT pielietojumu - 50%
Promocijas darba kopsavilkums angĜu valodā (rediăēts, sagatavots iesniegšanai promocijas padomei) – 50%
Literatūra (01-mācību literatūra)
1. Swales, J.M. and Ch.B. Feak (2003) English in Today’s Research World.A writing Guide.The University of
Michigan Press.
2. Gibaldi, J. (2003) MLA Handbook for Writers of Research Papers. The Modern Language Association of America,
New York.
3. Oliver, P.(2002) Research for Business Marketing and Education. Teach Yourself Books, Hodder and Stoughton Ltd.
4. Denscombe, M. (2000) Good Research Guide . For small-scale social research projects. Open University Press.
Buckingham – Philadelphia
5. Marshall, P. (1997) Research Methods. How to design and conduct a successful project.How To Books Ltd.
Plymbridge House.
Literatūra (02-papildliteratūra)
1. Dudley-Evans, T. and Maggie Jo ST John (1998) Developments in English for Specific Purposes. A multidisciplinary approach. Cambridge University Press.
2. Jordan, R.R. (1997) English for Academic Purposes. Cambridge University Press.
3. Stake, R.E. (1995) The Art of Case Study Research. SAGE Publications. International Educational and Professional
Publisher, Thousand oaks. London. New Delhi.
4. Wray, A., K. Trott, A. Bloomer (1998) Projects in Linguistics. A practical guide to researching language. ARNOLD.
London
5. Bailey, S. (2004) Academic Writing. A practical guide for students. RoutledgeFalmer, Tailor & Francis Group.
London and New York
6. Chakrabarti, S. and Chakrabarti, S. Rural electrification programme with solar energy in remote region – a case study
in an island. Energy Policy 30 (1): 33 – 42
7. Horton,E. Folland, C. and Parker, D. (2001) The changing incidence of extremes in worldwide and central England
temperatures to the end of the twentieth century. Climatic Change 50: 267- 295
Literatūra (03-ieteicamā periodika)
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1. http://www.routledgefalmer.com/

Kursa nosaukums

Zinātniskā darba valoda

Kursa kods

Valo7003

Kredītpunkti

2

ECTS kredītpunkti

3

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

32

Zinātnes nozare

Valodniecība

Zinātnes apakšnozare

Latviešu sinhroniskā valodniecība

Lekciju stundu skaits

32

Semināru un praktisko darbu stundu skaits

32

Kursa apstiprinājuma datums

15.10.2002

Institūcija, kura apstiprināja kursu

Baltistikas nodaĜa

Kursa autori
Hd. Medicīnas habil. doktors Māris BaltiĦš
Hd. Filoloğijas habil.doktors pasn. Valentīna SkujiĦa
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Hd. Filoloğijas habil.doktors prof. Dace Markus
Kursa anotācija
Kurss paredzēts, lai iepazīstinātu doktorantus ar rakstu valodas lietojuma īpatnībām zinātniskajās publikācijās, zinātniska raksta
uzbūvi, rakstam pievienoto zinātnisko aparātu, terminu atlases principiem, terminoloăijas uzziĦu līdzekĜiem un terminu avotiem, kā
arī ar biežāk novērojamām kĜūdām zinātnisku rakstu rakstīšanā.
Kursu apraksts-plāns
1. Zinātniskais valodas stils un tā pazīmes citu valodas stilu vidū
2. Zinātnisko izdevumu veidi un publikāciju žanri
3. Dažādu zinātnes nozaru atšėirīgās zinātniskā darba valodas tradīcijas
4. Raksta zinātniskais aparāts: raksturvārdi, teksta sadalījums, parindes piezīmes, literatūras atsauces
5. Oriăinālpētījumam veltīta raksta struktrūra: ievads, materiāls un metodes, rezultāti un diskusija. Raksta anotācija, raksturvārdi,
kopsavilkums svešvalodā
6. Pārskata raksts: struktūra, izveides principi un teksta izklāsta īpatnības
7. Autorības problēma, tās iespējamie risinājumi. Citvalodu īpašvārdu atveides principi un biežākās kĜūdas to lietojumā
8. Tabulas un attēli tekstā, to noformēšanas principi un biežākās kĜūdas
9. Konferences tēzes un to noformēšanas īpatnības. Recenzija, tās komponenti un saturs
10. Literatūras atsauču saturs un to noformēšanas principi. Hārvardas un Vankūveras sistēma literatūras atsauču noformēšanai.
Dažādu zinātnes nozaru atšėirīgās tradīcijas. Latvijā pieĦemtie literatūras atsauču noformēšanas standarti.
11. Saīsinājumi un citējumi svešvalodās. Pieturas zīmju lietojuma specifika.
12. Biežākās zinātniskajos rakstos novērojamās noformējuma un valodas kĜūdas. Zinātniskās rediăēšanas pamatnosacījumi
13. Termina jēdziens un tā lietojuma īpatnības. Galvenās termina pazīmes un prasības. Terminu avoti. Galvenie terminoloăijas
uzziĦu līdzekĜi un palīglīdzekĜi latviešu valodā.
14. Terminu izvēle un nozares terminu sistēmas veidošana. LZA Terminoloăijas komisijas darbs. Termins zinātniskā darbā:
tradicionālā un novatoriskā apvienojums.
15. Terminoloăijas problēmjautājumi. Nacionālās terminoloăijas attīstība un starptautiskā terminu harmonizācija.
16. Termini, to saīsinājumi, simboli, tehniskās zīmes, grafiskie izcēlumi. Datorizācijas procesi terminoloăijā, internets.
17. Nozaru terminoloăijas specifika. Nozares terminu modeĜi, problemātiskie termini. Nozares termina jēdzieniskās precizēšanas
paĦēmieni. Termina meklēšanas tehnoloăija
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Sagatavots zinātnisks raksts.
Nokārtota ieskaite
Literatūra (01-mācību literatūra)
1. Rozenbergs J. Latviešu valodas stilistika. Rīga: Zvaigzne ABC, 1995.
2. SkujiĦa V. Latviešu terminoloăijas izstrādes principi. Rīga: Zinātne, 1993.
3. SkujiĦa V. Latviešu valoda lietišėajos rakstos. Rīga: Zvaigzne ABC, 1999.
Literatūra (02-papildliteratūra)
1.Terminoloăijas vārdnīcas 1999. - 2002.

Kursa nosaukums

Pielietojamā terminoloăija un tulkošanas teorija

Kursa kods

Valo7009

Kredītpunkti

2

ECTS kredītpunkti

3

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

32

Zinātnes nozare

Valodniecība

Lekciju stundu skaits

20

Semināru un praktisko darbu stundu skaits

12

Kursa apstiprinājuma datums

27.03.2008

Institūcija, kura apstiprināja kursu

Sastatāmās valodniecības un tulkošanas nodaĜa

Kursa autori

74
Dr. Filoloğijas doktors prof. Gunta Ločmele
Kursa anotācija
Studiju kurss paredzēts doktorantūras studentiem.
Mērėis: Terminoloăijas un tulkošanas teoriju pamatu apguve un gūto zināšanu pielietojums promocijas darba izstrādē. Translatoriskās kompetences
veidošana.
Kursā tiek izskatīti terminrades un tulkošanas pamati un apstākĜi, terminoloăijas pārvaldības principi un standarti, tulkošanas process – tā stratēăijas
un metodes, analizēta translatoloăija kā starpnozaru disciplīna, veikts praktisks terminrades un tulkošanas projekts promocijas darba jomā.
Rezultāti
Iegūtā akadēmiskā kompetence: terminoloăijas un tulkošanas teorijas jautājumu izpratne.
Iegūtā profesionālā kompetence: translatoriskā kompetence. Kompetence terminu veidošanā, terminu glosāriju veidošanas iemaĦas, to pielietošana
tulkošanā.

Kursu apraksts-plāns
1. Ievads studiju kursā, tā zinātniskais un metodiskais pamats 2
2. Terminoloăijas pamatprincipi 2
3. Terminoloăijas pārvaldība promocijas darba izstrādē 2
4. Terminoloăijas standarts 2
5. Ievads kursa terminrades projekta izstrādē 2
6. Tulkošanas process promocijas darba izstrādē. Ieskats translatoloăiskās darbības teorijās 2
7. Tulkošana kā starpdisciplināra zinātne 2
8. Tulkošana un valodniecība 2
9. Tulkošanas normas un to izmaiĦas Latvijā 2
10. Tulkošanas kvalitāte 2
11. Ievads kursa tulkošanas projekta izstrādē 2
12. Terminrades un tulkošanas projekta izstrāde 6
13. Terminrades un tulkošanas projekta prezentācija 2

Prasības kredītpunktu iegūšanai
Kontroldarbs par terminoloăijas un tulkošanas teorijas pamatjautājumiem – 25% no kopējā vērtējuma.
Terminoloăijas glosārijs – 25% no kopējā vērtējuma.
Terminoloăijas un tulkošanas projekts – 50% no kopējā vērtējuma.
Literatūra (01-mācību literatūra)
1. Newmark, Peter. 1988. A Textbook of Translation. Hemel Hempstead: Prentice Hall.
2. Kittel, Harald; Frank Paul Armin; Greiner Norbert; Hermans, Theo; Koller, Werner; Lambert José; Paul Fritz (ed.) 2004. Übersetzung. Translation.
Traduction. Ein internationales Handbuch zur Übersetzungsforschung. An International Encyclopedia of Translation Studies. Encyclopédie
internationale de la recherche sur la traduction. In Verbindung mit/ In association with/ En association avec Juliane House; Brigitte Schultze. 1.
Teilband/ Volume 1/ Tome 1. Berlin; New York: Walter de Gruyter.
3. Snell-Hornby, Mary, König, Hans G., Kußmaul, Paul & Schmitt, Peter A. (Hrsg.). 1998. Handbuch Translation. Tübingen: Stauffenburg.
4. Zauberga, Ieva. 2004. Theoretical tools for profesional translators. Rīga: Sastatāmās valodniecības un tulkošanas nodaĜa.
5. SkujiĦa, Valentīna. 1993. Latviešu terminoloăijas izstrādes principi. – Rīga: Zinātne.

Literatūra (02-papildliteratūra)
1. Schäffner, Christina (ed.) (1999)Translation and Norms. Clevedon: Multilingual Matters.
2. Esselink, Bert (2000). A Practical Guide to Localization. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.
3. Munday, Jeremy (2001). Introducing Translation Studies. London: Routledge.
4. Antia, Bassey Edem (2000) Terminology and Language Planning Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins
5. Wright, Sue Ellen, Budin, Gerhard (Eds.). 1997. Handbook of Terminology Management. Vol. 1. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins
Publishing Company.
6. Wright, Sue Ellen, Budin, Gerhard (Eds.). 2001. Handbook of Terminology Management. Vol. 2. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins
Publishing Company.
Literatūra (03-ieteicamā periodika)
1. www.lisa.org (Localization Industry Standards Association webpage)
2. http://termini.lza.lv

Kursa nosaukums

Pētniecisko darbu noformēšana

Kursa kods

VidZ7002

Kredītpunkti

2

ECTS kredītpunkti

3

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

32

Zinātnes nozare

Vides zinātne

Lekciju stundu skaits

18

Semināru un praktisko darbu stundu skaits

14

75
Kursa apstiprinājuma datums

01.03.2007

Institūcija, kura apstiprināja kursu

Vides zinātnes nodaĜa

Kursa autori
Dr. Fizikas doktors pasn. Jānis-Tālivaldis Kristapsons
Kursa anotācija
Kurss iepazīstina ar teorētiskām zināšanām, kā noformēt savu pētījumu rezultātus zinātniska dokumenta veidā un prezentēt tos.
Iztirzāta zinātniska dokumenta rakstīšana, zinātne kā profesija, orientēšanās savas zinātnes nozares komunikācijas telpā, zinātnisko
publikāciju un patentu vērtēšana, informācijas sistēmu izmantošana, jaunrades metodes, patentzinības, inovācijas, personīgās
informācijas sistēmas izveide.
Rezultāti
Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti iegūst zināšanas par zinātnisko darbu rakstīšanu, referēšanu konferencēs un publicēšanu.
Vienlaicīgi studenti izveido un/vai pilnveido savu personīgās informācijas sistēmu.
Kursu apraksts-plāns
1. Ievads. Kursa saturs. Zinātne kā profesija (4 st.)
2. Zinātnisks dokuments, tā rakstīšana un prezentēšana (10 st.)
3. Informācijas meklēšana Internetā. Web of Science (8 st.)
4. Patentzinības, inovācijas, jaunrades metodes (6 st.)
5. Zinātnisko žurnālu, publikāciju un patentu vērtēšana (4 st.)
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Nepieciešamais vērtējums kursa sekmīgai apguvei ir 4-10 balles. Galvenais kritērijs gala atzīmei ir iesniegtās savas zinātniskās
publikācijas melnraksta kvalitāte un ambīcijas. Uz visaugstāko vērtējumu var pretendēt students, kura publikācija ir sagatavota
publicēšanai starptautiskā (Rietumeiropa, ASV, Japāna) recenzējamā izdevumā, pie nosacījuma, ka zinātniskais vadītājs šo
publikācijas melnrakstu ir akceptējis. Atbilstoši zemāks vērtējums ir publikācijas melnrakstam, kas nav sagatavots svešvalodā, vēl
zemāks – ja sagatavots publicēšanai zemāka ranga izdevumos. Atzīmi par 1-2 ballēm var paaugstināt vai pazemināt studenta
teorētiskās zināšanas par kursu, aktivitāte semināros, mācību referāta seminārā kvalitāte, personīgās informācijas sistēmas izveides
un apgūšanas pakāpe.
Literatūra (01-mācību literatūra)
1. M.KĜaviĦš. Pētnieciskā darba rezultātu noformēšana. LU 2001. http://www.lu.lv/fakultates/gzzf/resursi/noformesana.doc
2. J.Kristapsons. Īss ievads patentzinībās. http://izgudrojumi.lza.lv
3. R.A.Day. How to Write & Publish a Scientific Paper.
Literatūra (02-papildliteratūra)
1. Author Guidelines. Manuscript Preparation. – J. Metamorphic Geology
Literatūra (03-ieteicamā periodika)
1. http://www.isinet.com
2. http://www.ingenta.com
3. http://www.sciencedirect.com
4. http://www.scirus.com
5. http://ep.espacenet.com

Kursa nosaukums

Augstskolas pedagoăiskais praktikums komunikācijas zinātnes un bibliotēku zinātnes un
informācijas zinātĦu programmās

Kursa kods

KomZ7027

Kredītpunkti

4

ECTS kredītpunkti

6

76
Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits
semestrī)

64

Zinātnes nozare

Komunikāciju zinātne

Zinātnes apakšnozare

Bibliotēkzinātne

Lekciju stundu skaits

8

Semināru un praktisko darbu stundu skaits

120

Kursa apstiprinājuma datums

04.03.2005

Institūcija, kura apstiprināja kursu

Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes nodaĜa

Kursa autori
Dr. Psiholoğijas doktors vad.pētn. Ineta Tunne
Kursa anotācija
Kursa saturs ietver integrētu tematiku par studiju procesa būtību un faktoriem, kas ietekmē tā efektivitāti. Kursa ietvaros iespējams apzināt virzību uz
Eiropas dimensiju izglītības kvalitātes nodrošināšanā un vērtēšanā. Studiju process ir gan monologs, gan dialogs vienlaicīgi tāpēc svarīgi ievērot
stabilos un mainīgos faktorus kas ietekmē komunikācijas norisi tajā. Lai maksimāli aktivizētu studējošo individuālās izziĦas spējas, pilnveidotu
intelektuālās prasmes, attīstītu praktisko, emocionālo un sociālo intelektu, nepieciešams teorētiski izprast šīs kategorijas. Svarīgi vērot un apgūt
prasmes analizēt intuitīvu un diskursīvu izziĦas darbību, izzināt un izprast studiju motivācijas veidošanās priekšnosacījumus, kā arī pedagoga
meistarības attīstīšanas iespējas.
Kurss nodrošina iespēju teorētiski un praktiski apgūt pedagoăiskā praktikuma pamatus.

Kursu apraksts-plāns
1.Augstākās izglītības kvalitāte Eiropas kontekstā.
2.Kvalitātes Vadības Sistēma, vērtēšanas kritēriji.
3.Intuitīva, reproduktīva un diskursīva izziĦas darbība un rezultāti.
4.Seminārs: Asistēšana bakalaura un maăistra studiju programmu docētājiem.
5.Valsts normatīvie dokumenti un pētījumi augstākajā izglītībā.
6.Studiju procesa pedagoăiski psiholoăiskie aspekti, izziĦas vajadzības un griba.
7.IzziĦas un emocionālie mērėi studijās. Individuālās izziĦas spējas.
8.Kognitīvais biheviorisms. K. Levina, ě .Vigotska u.c autoru atziĦas par izziĦas spējām un to attīstīšanu.
9.Mācīšanās un motivācija: teorija un prakse.
10.AtmiĦas un mācīšanās informācijas apstrādes modeĜi.
11.Mācīšanās metodika un praktiskā darbība.
12.Lekciju metodes pretrunas.
13.Kognitīvās slodzes sabalansētība studijās.
14.Diskusiju metode un kooperatīvā mācīšanās.
15.Individuālas patstāvīgās studijas, to efektivitāte pašizglītībā.
16.Vērtēšanas pamatprincipi- kriteriāla vērtēšana un pārbaudes darbi.
17.Summatīvais vērtējums-zināšanas,prasmes,attieksmes,kreativitāte,precizitāte,reproducēšana.
18.-19.Seminārs: Atklātā lekcija bakalaura studiju programmā.
20.Lekcijas struktūra, plānošana un vērtēšanas kritēriji.
21.Komunikācijas veidu maiĦa un kognitīvā slodze lekcijā.
22.-23.Seminārs: Atklātais seminārs maăistra studiju programmā.
24.Semināra plānošana- mērėis, saturs, rezultāti.
25.Intelektuālās un sociāli emocionālās problēmas, kooperatīvās mācīšanās paĦēmienu izmantošanas iespējas.
26.-29.Seminārs: Kursa darbu aizstāvēšanas eksāmens.
30.-31.Kursa darbu temata izvēle, problēmas formulējums, pētījuma metožu izvēle.
32.Darba izstrādāšanas un noformēšanas prasības. Aizstāvēšanas prezentācijas sagatavošana un vērtēšanas kritēriji.

Prasības kredītpunktu iegūšanai
1) sagatavota, nolasīta un pozitīvi novērtēta lekcija bakalaura programmas studentiem; 2) sagatavots, novadīts un pozitīvi novērtēts seminārs maăistra
programmas studentiem; 3) novadīti un ieskaitīti nemazāk kā trīs bakalaura studiju programmas kursa darbi.
Literatūra (01-mācību literatūra)
Geidžs N.L. ,Berliners D.C. Pedagoăiskā psiholoăija.Rīga, Zvaigzne ABC.1999.
Baron.J.B&Wolf.D.P.(EDS)1996.Performance- based student assesment: Challenges and possibilities:Ninety-fifth yearbook of the National Society for the study of
Education.
Ian Forsith,Alan Jollife,David Stevens.Preparing a course./ Practical strategies for teachers,Lecturers and trainers./Great Britain by Biddles Ltd.,1997.
Parker J.Palmer.The Courage to Teach.Jossey-Bass Publishers ;San Francisko;1998.
Paulo Freiere.Pedagogy of freedom. Rowman&Littlefield publishers, copyright 1998.

Literatūra (02-papildliteratūra)
LU ATTE konferences materiāli./Decade of reform:Achievments,Challenges,Problems /15.Pētījumi pedagoăiskajā psiholoăijā.,I.Tunnes red. Rīga ,Izglītības soĜi;2002.g.
Mācīsimies sadarbojoties. Mācību grāmata;R.,1998.g./izd.ar Sorosa fonda Latvija atbalstu /
Nacionālo izglītības politiku analīze(izdots ar ES PHARE atbalstu).R.,PIAP aăentūra.2003.g.
EQFM modelis, augstākās izglītības kvalitātes pilnveides metode, sk.internetā (2004.24.12) http:www.aic.lv/eqfm/

Literatūra (03-ieteicamā periodika)
Education psychology/an internacionāl journal of experimental education psychology/.-Carfax Publishing 1998., Sorosa fonds Latvia.
Education Psychology in practice/journal of Association of education psychologysts/www.tandf.co.uk/journals

Kursa nosaukums

Studiju kursa atkārtota docēšana bakalaura un maăistra studiju programmā

77
Kursa kods

KomZ7008

Kredītpunkti

4

ECTS kredītpunkti

6

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits
semestrī)

64

Zinātnes nozare

Komunikāciju zinātne

Zinātnes apakšnozare

Bibliotēkzinātne

Kursa apstiprinājuma datums

04.03.2005

Institūcija, kura apstiprināja kursu

Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes nodaĜa

Kursa autori
Dr. Vēstures doktors vad.pētn. Vita Zelče
Kursa anotācija
Doktora studiju programmas uzdevums ir sagatavot augsti kvalificētus zinātniekus un mācībspēkus komunikācijas zinātnē. Doktora
studiju programma kalpo jaunā akadēmiskā personāla sagatavošanai.
Doktorands(-e) pēc izvēles un atbilstoši savam individuālajam plānam var atkāroti nolasīt sagatavoto 32 stundu (16 nodarbības)
kursu bakalaura vai maăistra studiju programmā. Šāda prakse tiek izmantota, ja sagatavotais kurss ir labi docēts un saĦemtas
pozitīvas atsauksmes.
Kursa atkārtotu docēšanu kontrolē attiecīgās specialitātes profesors, zinātniskais vadītājs, kā arī attiecīgas programmas direktors.
Rezultāti
1) augstskolas docētāja prasmju veidošana un nostiprināšana; 2) teorētisko zināšanu pedagoăijā iemiesošana un pārbaude praksē; 3)
zināšanu specializācijā padziĜināšana un nostiprināšana, aprobējot tās studentu auditorijā; 4) augstskolu akadēmiskā personāla
sagatavošana.
Kursu apraksts-plāns
Doktoranda individuālais darbs. Konsultācijas ar darba zinātnisko vadītāju.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
1) jānovada 32 stundu kurss (lekcijas, semināri, eksāmens); 2) jāsarīko viena atklātā nodarbība, kuru vērtē (rakstiskas atsauksmes
formātā) attiecīgās specialitātes profesors, zinātniskais vadītājs un programmas direktors; 3) pirms eksāmena jāveic studentu
anketēšana, jāapkopo rezultāti, tie jāizvērtē Doktora studiju padomē.
Literatūra (01-mācību literatūra)
Bain, K. (2004). What the best college teachers do. Chicago: Harvard University Press.
Bligh, D. (2000). What's the use of lectures? New York: Wiley, John& Sons, Incorporated.
Filene, P. G. (2005). The joy of teaching: A practical guide for new college instructors. University of North Carolina Press.
Fink, L. D. (2003). Creating significant learning expierences: An integrated approach to design college courses. New York: Wiley,
John& Sons, Incorporated.
Parini, J. (2005). The art of teaching. Oxford: Oxford University Press.
Literatūra (02-papildliteratūra)
Bok, D. (2004). Universities in the marketplace: The commercialization of higher education. Princeton: Princeton University Press.
Cannon, R., Newble, D. (2000). Handbook for teachers in universities and colleges. 4th ed. New York: Routledge.
Darley, J., etc. (eds.). (2003). The compleat academic: A practical guide for the beginning social scientist. New York: American
Psychologist Association.
Literatūra (03-ieteicamā periodika)
Communication Research.
Communication Studies.
Public Understanding of Science.
Social Studies of Science.
Routledge Journals http://www.informaworld.com/
Sage Journals Online http://online.sagepub.com/
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10.5. Aizstāvētie promocijas darbi 2003.-2008. gadā
Nr.

Autors

Tēma

Zin.vad.

Nozare

1.

Māra Dirba

Latvijas identitāte: pedagoăiskais
aspekts

Dr.habil.paed., prof.
I.Žogla

Sociālā
pedagoăija

2.

Dace Namsone

Didaktiskās sistēmas pilnveide
organiskā ėīmijā

Dr.habil.paed.,prof.
A.Špona

Skolas
pedagoăija

3.

Nora Lūse

AtskaĦotājmākslinieka prasmju
pilnveidošanās studijās augstskolā

Dr.habil.paed., prof.
A.Špona

Nozaru
pedagoăija

4.

Nils SautiĦš

Harmoniskas personības veidošanās
kristīgās skolas pedagoăiskajā procesā

Dr.psych., as.prof.
I.KrūmiĦa

Skolas
pedagoăija

5.

NataĜja
RogaĜeva

Mācību darbības subjekta īpatnības
dažādās izglītības pakāpēs

Dr.paed., docente
T.Kurilova

Vispārīgā
pedagoăija

6.

Dace Visnola

Tradicionālās kultūras apguve topošo
skolotāju mākslas izglītībā

Dr.habil.paed., prof.
J.Anspaks

Nozaru
pedagoăija

7.

Elīna Maslo

Jauniešu mācīšanās spēju pilnveidošanās
mācīšanās pašizpētes procesā

Dr.habil.paed., prof.
A.Špona

Vispārīgā
pedagoăija

8.

Ruta Frankele

Internu klātienes pedagoăiskās prakses
skola kā skolotāju kvalifikācijas
apguves līdzeklis

Dr.paed., docente
T.Kurilova

Skolas
pedagoăija

9.

Eitans Šelahs

"Pozitīvas trenēšanas" pieeja jauniešu
basketbola treneru sagatavošanā

Dr.habil.paed., prof.
T.Koėe

Nozaru
pedagoăija

10.

ĥina Linde

Vidusskolēna gatavība pašrealizācijai un
tās attīstība mācību procesā

Dr.habil.paed., prof.
Z.Čehlova

Vispārīgā
pedagoăija

11.

Zanda Rubene

Jauniešu kritiskās domāšanas izpēte
studiju procesā universitātē

Dr.paed., as.prof.
I.Ėestere

Vispārīgā
pedagoăija

12.

Inta TiĜĜa

Pusaudžu sociālkultūras kompetences
pilnveide otrās svēšvalodas mācību
procesā

Dr.habil.paed., prof.
I.Maslo

Sociālā
pedagoăija

13.

Anna Līduma

Pirmsskolas vecuma bērnu muzikalitātes
attīstības pedagoăiskais aspekts

Dr.habil.paed., prof.
A.Špona

Nozaru
pedagoăija

14.

Ligita
Stramkale

Mākslas ideju vienotība mūzikas
mācības saturā vispārizglītojošajā skolā

Dr.habil.paed., prof.
J.Anspaks

Nozaru
pedagoăija

15.

Diāna
Laiveniece

Latviešu (dzimtās) valodas mācību
modelis pusaudžu vecuma skolēniem

Dr.habil.paed., prof.
I.Žogla

Skolas
pedagoăija

16.

Indra OdiĦa

Skolotāju sociālo prasmju pilnveide
profesionālās tālākizglītības procesā

Dr.habil.paed., prof.
D.Blūma

Augstskolas
pedagoăija

17.

Edgars KramiĦš

Studentu runas prasmju pilnveidošanās
saziĦas procesā

Dr.habil.paed., prof.
A.Špona

Augstskolas
pedagoăija

18.

Rudīte Hahele

Skolēnu pašnovērtējums bioloăijas
mācību procesā

Dr.habil.paed., prof.
I.Maslo

Skolas
pedagoăija

19.

Dzintra

Mācīšanās pieredzes pilnveide darbības
pētījumā

Dr.habil.paed., prof.
T.Koėe

Augstskolas
pedagoăija

79
Grundmane
20.

Žanneta
Akopova

Mentora palīdzība skolotāju komandai
mazākumtautību bilingvālās izglītības
ieviešanā

Dr.habil.paed., prof.
I.Maslo

Sociālā
pedagoăija

21.

Ineta Helmane

Sākumskolēnu matemātisko prasmju
apguves un emociju mijsakarība

Dr.habil.paed., prof.
A.Špona

Skolas
pedagoăija

22.

Sarmīte Tūbele

Jaunāko klašu skolēnu runas un valodas
traucējumu noteikšana un korekcijas
iespējas

Dr.habil.paed., prof.
A.Kopeloviča

Nozaru
pedagoăija

23.

Liesma Ose

Skolotāju pedagoăiskās darbības
salīdzinoša analīze latviešu un
mazākumtautību sākumskolu klasēs

Dr.habil.paed., prof.
I.Maslo

Sociālā
pedagoăija

24.

Monika
Šellenberga

Mācīšanās darba vietā problēmsituāciju kvalitatīvs pētījums

Dr.Buhenhagens
(Vācija)

Augstskolas
pedagoăija

25.

Alīda
Zigmunde

Pedagoăiskā darbība Rīgas
Politehnikumā un Rīgas Politehniskajā
institūtā (1862-1919)

Dr.paed., prof. A.Krūze

Vispārīgā
pedagoăija

26.

Rita Spalva

Dejas kompozīcijas prasmju attīstība
studentu mākslinieciskajā darbībā

Dr.habil.paed., prof.
Z.Čehlova

Nozaru
pedagoăija

27.

Ilze Norvele

Pieaugušo mācīšanās stratēăijas
tālmācības studijās

Dr.habil.paed., prof. T.
Koėe

Pieaugušo
pedagoăija

28.

Vita Balama

Starpkultūru komunikatīvās
kompetences veidošanās studiju procesā

Dr.habil.paed., prof.
I.Žogla

Augstskolas
pedagoăija

29.

Anna
Artamonova

Studentu kolaboratīvās kompetences
veidošanās svešvalodu studijās
augstskolā

Dr.habil.paed., prof.
I.KramiĦa

Augstskolas
pedagoăija

30.

Svetlana
Surikova

Mikrogrupu darbības organizēšana
skolēnu sociālās kompetences pilnveidei

Dr.habil.paed., prof.
I.Maslo

Sociālā
pedagoăija

31.

Laima Geikina

Dzīvi un dzīvību apliecinoša attieksme
un kristīgā audzināšana pamatskolā

Dr.psych., prof.
M.Vidnere

Vispārīgā
pedagoăija

32.

Vita Roga

Sociālā pedagoga ekoloăiskā
kompetence sadarbībā lauku kopienā

Dr.paed., prof. A.VilciĦa

Sociālā
pedagoăija

33.

Rita BirziĦa

Pieaugušo datorpratības izpēte
humānisma paradigmā

Dr.habil.paed., prof.
T.Koėe

Pieaugušo
pedagoăija

34.

Marina
Marčenoka

Mūzikas uztvere kā skolēnu muzikālās
gaumes pilnveidošanās nosacījums

Dr.habil.paed., prof.
Z.Čehlova

Nozaru
pedagoăija

Aleksandrs
Sokols

Inovatīvās domāšanas attīstība valodu
studijās

Dr.habil.paed., prof.
I.KramiĦa, Dr.
M.Zonntags (ULP,
Francija)

Vispārīgā
pedagoăija

Andra Fernāte

Transdisciplināra pieeja orientieristu
treniĦu procesam

Dr.habil.paed., prof.
T.Koėe

Augstskolu
pedagoăija

Ineta Lūka

Studentu profesionālās angĜu valodas
kompetences veidošanās augstskolas
studijās

Dr.habil.paed., prof.
I.Žogla

Augstskolu
pedagoăija

Gundega

Inovācijas pedagoăiskā vērtība

Dr.habil.paed., prof.

Augstskolu

35.

36.
37.

38.
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LapiĦa

augstskolā

T.Koėe

pedagoăija

10.6. LU Pedagoăijas doktora studiju plāns 2007.-2008. akad. gadam
LU Pedagoăijas doktora studiju plāns 2007. gada septembrim - decembrim
4. septembrī
11:00
116. telpa
Pedagoăijas doktora studiju padomes sēde:
1. PD studiju plāna apstiprināšana
2. PDSP izmaiĦu apstiprināšana
3. UzĦemšanas dokumentu izvērtēšana
4. Par pašnovērtējuma ziĦojuma sagatavošanu atkārtotai akreditācijai
5. Izrakstu apstiprināšana (S.Surikova, M.Marčenoka u.c.).
6. Dažādi
6. septembrī
10:00 – 12:30
G-16
1. UzĦemšana doktorantūrā.
2. Promocijas darbu tēmu un individuālo plānu apstiprināšana.
3. Vienošanās parakstīšana ar zin. vadītājiem.
13:00
G-16
IEVADA SEMINĀRS (1.KURSAM)
Promocijas darba tēmu un zinātnisko vadītāju apstiprināšana. Līgumu slēgšana ar
jaunajiem doktorantiem. Vienošanās par promocijas darba izstrādes organizēšanu un zin.vad. Promocijas
darba tematu un individuālo plānu apstiprināšana.
Informācija par studiju kredītu. Studiju organizācija, atestācija, promocijas prasības, procedūra u.c.
Prof. A.Krūze, prof. T.Koėe, prof. A.Špona, prof. I.Žogla, prof. Z.Čehlova, asoc. prof. Z.Rubene, prof.
I.Maslo, R.SautiĦa
Aicināti visi zinātniskie vadītāji
10.-12. septembrī
10:00 – 16:30
G-13, G-8, G-1 vai G-16
PĒTNIECISKAIS SEMINĀRS (1) UN PRAKTIKUMS DOKTORANTIEM
PZI pētnieciskajā projektā „Jaunās paaudzes mācīšanās veicināšana”:
kvantitatīvo un kvalitatīvo datu ievadīšana apstrādei ar SPSS un AQUAD
Kvantitatīvie dati: grupas vad. Daiga KalniĦa un Linda Daniela
Kvalitatīvie dati: grupas vad. Andra Fernāte un Sanita Baranova
Doktoranti tiek aicināti Ħemt līdzi portatīvos datorus, ja vēlas instalēt AQUAD programmu
Darbu iespējams turpināt ar savu datoru līdz nedēĜas beigām, konsultējoties interaktīvajā e-mācīšanās
režīmā attiecīgi ar Daigu KalniĦu, Lindu Danielu, Andru Fernāti un Sanitu Baranovu
Pieteikties var pie Rasmas SautiĦas līdz 6. septembrim
18.-19. septembrī
215. aud., G-13, G-8
PĒTNIECISKAIS SEMINĀRS (2) UN PRAKTIKUMS DOKTORANTIEM
prof. G. Hubera (Vācīja) un asoc. prof. R.Andersones vadībā
PZI pētnieciskajā projektā „Jaunās paaudzes mācīšanās veicināšana”:
kvantitatīvo un kvalitatīvo datu apstrāde ar SPSS un AQUAD
Kvantitatīvie dati: grupas vad. Daiga KalniĦa un Linda Daniela
Kvalitatīvie dati: grupas vad. Andra Fernāte un Sanita Baranova
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Doktoranti tiek aicināti Ħemt līdzi portatīvos datorus, ja vēlas instalēt AQUAD programmu.
Indiv. konsultācijas un promocijas darbu recenzēšana (S.Surikova u.c.). Pieteikties pie prof. I.Maslo
20. septembrī
10:00 – 12:30
215.aud. vai G-16
VIESLEKCIJA UN STARPTAUTISKAIS ZINĀTNISKAIS SEMINĀRS
pētījumu metodoloăijā: metožu kombinēšana (mix-metodes)
Prof. G.L.Hubers, Tībengenas Universitāte (Vācija)
25.-26. septembrī
Indiv. konsultācijas un promocijas darbu recenzēšana (T.Pīgozne u.c.). Pieteikties pie prof. I.Maslo
27. septembrī
10:00 – 13:30
Metodoloăiskie semināri profesoru grupās (1.-4.kursam):
120.telpa - vispārīgajā pedagoăijā (prof. Z.Čehlova)
Ped. muzejā – vispār. ped.(ped. vēsturē) (prof. A.Krūze)
G-16 - Didaktika: didaktiskā pētījuma loăika (prof. I.Žogla)
420. aud – pieaugušo pedagoăijā (prof. T.Koėe)
G-8 - sociālajā pedagoăijā (prof. I.Maslo)
421.aud. – pirmsskolas pedagoăijā (prof. E.Černova, prof. R.I. KaĦepēja)
118.telpa – psiholoăiskajā pedagoăijā (prof. Ā.Karpova)
Aicināti zinātniskie vadītāji!
14:00
G-16
LU Goda doktora prof. J.Helda lekcija (Tībingenas Universitāte, Vācija)
LU Goda doktora prof. G.Bēmes lekcija (Fankfurtes pie Mainas Universitāte, Vācija)
11. oktobrī
10:00 – 12:30
G 16
Ievadlekcija pedagoăijas pētījumu metodoloăijā (1.kurss) Prof. Z.Čehlova
Aicināti profesori, zinātniskie vadītāji un doktoranti!
13:00
Kolokvijs sociālajā pedagoăijā profesores I.Maslo grupā
Dita Nīmante „Bērnu ar speciālām vajadzībām iekĜaušanās vispārizglītojošajās izglītības iestādēs Latvijā”.
(zin.vad. prof. I.Maslo)
15:00 – 18:00
Metodoloăiskie semināri profesoru grupās (1.-4.kursam):
120. telpa - vispārīgajā pedagoăijā (prof. Z.Čehlova )
Ped. muzejā – vispār. ped.(ped. vēsturē) (prof. A.Krūze)
G-16 - Didaktika: didaktiskā pētījuma loăika. (prof. I.Žogla)
420. aud. – pieaugušo pedagoăijā (prof. T.Koėe)
G-8 - sociālajā pedagoăijā (prof. I.Maslo)
421.aud. – pirmsskolas pedagoăijā (prof. E.Černova, prof. R.I.KaĦepēja)
118.telpa – psiholoăiskajā pedagoăijā (prof. Ā.Karpova)
Aicināti zinātniskie vadītāji!

25. oktobrī
10:00 – 12:30
G-16
Pārskata lekcijas un individuālās konsultācijas: pētījumu metodika,

82
datu iegūšana un apstrāde (1.kurss)
As.prof. A.Lasmanis
Aicināti zinātniskie vadītāji un 2.-4.kursa doktoranti!
13:00
G-16
Kolokvijs skolas pedagoăijā profesores I.Žoglas grupā

Elita Stikute „Kritiskās domāšanas stratēăiju izmantošana darbā ar daiĜliteratūras tekstiem
pamatskolā un vidusskolā”. (zin.vad. prof. A.Kopeloviča un prof. D.Ausekle)
Aicināti zinātniskie vadītāji!
15:00
G-16
Zinātniskā diskusija par Gundegas LapiĦas promocijas darbu „Inovācijas pedagoăiskā vērtība augstskolā”.
Zin.vad. prof. T.Koėe. Recenzenti: prof. R.Garleja, prof. I.SlaidiĦš.
1. novembrī
10:00 – 12:30
IEVADLEKCIJA, ZINĀTNISKAIS SEMINĀRS UN INDIVIDUĀLĀS KONSULTĀCIJAS pedagoăijas
vēstures pētniecības metodoloăijā. Vad.pētn. I. Ėestere
Aicināti visu kursu doktoranti, profesori un zinātniskie vadītāji!
13:00 – 14:30
G-16
Kolokvijs pedagoăijas vēsturē profesores A.Krūzes grupā

Aija Abene „Vēstures grāmata sociālās identitātes veidošanā. 1940.-1990. gada izdoto vēstures
grāmatu analīze Latvijā, Velsā un Kanadā”. (zin.vad. vad.pētn. I.Ėestere)
Aicināti zinātniskie vadītāji!
15:00
G-16, G-13, G-8, Pedagoăijas muzejs
STARPUNIVERSITĀŠU DOKTORANTU SIMPOZIJS par starptautiskā pētnieciskā tikla izveidi ar
vieszinātnieku līdzdalību: Antonio Medina Rivilla, Samuel Gento Palacios, Comception Domimicos UNED
(Spānija).
2.-3. novembrī
Ind.konsultācijas un promocijas darbu recenzēšana (I.Margēviča, I.Lūka u.c.). Pieteikties pie I.Maslo
8. novembrī
10:00
G 16
Konsultācija promocijas eksāmenam pedagoăijā
10:00 – 12:30
G-16
Pārskata lekcija un individuālās konsultācijas: pētījumu metožu izvēle, datu iegūšana un apstrāde (1.kurss)
Asoc.prof. Z.Rubene
15. novembrī
10:00
G-16
Promocijas eksāmens pedagoăijā
10:00 – 12:30
VIESLEKCIJA UN STARPTAUTISKAIS ZINĀTNISKAIS SEMINĀRS un individuālās konsultācijas
pētījumu metodoloăijā. Prof. M.Kīgelmane, Drēzdenes Tehniskā Universitāte (Vācija)
13:00
G-16
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Pedagoăijas doktora studiju padomes sēde:
1. Recenzentu nozīmēšana
2. Izrakstu apstiprināšana
3. Dažādi
14:00 – 17:00
Metodoloăiskie semināri profesoru grupās:
120.telpa - vispārīgajā pedagoăijā (prof. Z.Čehlova)
G-16 - Didaktika: didaktiskā pētījuma loăika. (prof. I.Žogla)
420. aud. – pieaugušo pedagoăijā (prof. T.Koėe)
G-12 - sociālajā pedagoăijā (prof. I.Maslo)
421.aud. – pirmsskolas pedagoăijā (prof. E.Černova, prof. R.I.KaĦepēja)
Ped. muzejā – vispār. ped.(ped. vēsturē) (prof. A.Krūze)
118.telpa – psiholoăiskajā pedagoăijā (prof. Ā.Karpova)
Aicināti zinātniskie vadītāji!
6. decembrī
10:00 – 13:30
G-16
VIESLEKCIJA UN STARPTAUTISKAIS ZINĀTNISKAIS SEMINĀRS, individuālās konsultācijas
Sociālpedagoăijas pieejas, teorijas, modeĜi starptautiskajā kontekstā Prof. H. Tīrš, Tībengenas Universitāte
(Vācija)
14:00 – 17:00
Metodoloăiskie semināri profesoru grupās:
Ped. muzejā – vispār. ped.(ped. vēsturē) (prof. A.Krūze)
120. telpa - vispārīgajā pedagoăijā (prof. Z.Čehlova)
G-16 - Didaktika: didaktiskā pētījuma loăika. (prof. I.Žogla)
420. aud. – pieaugušo pedagoăijā (prof. T.Koėe)
G-12 - sociālajā pedagoăijā (prof. I.Maslo)
421.aud. – pirmsskolas pedagoăijā (prof. E.Černova, prof. R.I.KaĦepēja)
118.telpa – psiholoăiskajā pedagoăijā (prof. Ā.Karpova)
Aicināti zinātniskie vadītāji!
13. decembrī
10:00
G-16
Kolokvijs skolas pedagoăijā profesores I.Žoglas grupā

Sanita Madalāne „Skolēna fiziskās un sociālās attīstības līdzsvara sekmēšana pedagoăiskajā procesā
sākumskolā”. (zin.vad. prof. M.Marnauza)
Aicināti zinātniskie vadītāji!
12:00
G-16
Kolokvijs augstskolas pedagoăijā profesores R.Garlejas grupā

Laimrota Kriumane „Racionālais un emocionālais mūzikas skolotāju izglītības programmā”.
(zin.vad. prof. M.Marnauza)
Aicināti zinātniskie vadītāji!
14:00
G-16
Kolokvijs nozaru pedagoăijā profesora V.Kincāna grupā
Tālis Gžibovskis „Jauniešu intelektuālo spēju attīstība sitaminstrumentu spēles procesā” (zin. vadītāja prof.
M. Marnauza).
20. decembrī
10:00
G-16
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Zinātniskā diskusija par Ditas Nīmantes promocijas darbu „Bērnu ar speciālām vajadzībām iekĜaušanās
vispārizglītojošajās izglītības iestādēs Latvijā”. (zin.vad. prof. I.Maslo).

LU Pedagoăijas doktora studiju plāns 2008. gada janvārim - jūnijam
31. janvārī
11:00
G-12. telpa
Pedagoăijas doktora studiju padomes sēde:
1. Doktorantu nodarbību plāna apstiprināšana 2008. gada pavasara semestrim. (I. Maslo)
2. PDSP dienas kārtības jautājumi 2008. gada pavasara semestrī.
3. Vieslektoru uzĦemšana un tāmes apstiprināšana 2008. gada pavasara un rudens semestriem. (A. Krūze, I.
Maslo)
4. Recenzentu nozīmēšana (T. Lobanova, M. Čehlovs, L. Kriumane, T. Gžibovskis, S. Madalāne, I.OdiĦa,
D.KalniĦa).
4. Par pašnovērtējuma ziĦojuma sagatavošanu atkārtotai akreditācijai.
5 Izrakstu apstiprināšana.
6. Dažādi.
7. februārī
10:00 – 12:30
G - 16.
Organizatoriskie jautājumi.
Pedagoăijas zinātniskā institūta mājas lapas prezentācija.
Doktorantu e-platformas prezentācija.
13:00 – 14:00
Vieslektore K.Šmite (Norvēăija)
8. februārī
13:00
LU konferences plenārsēde PPF „2007. gada LU pētniecības projekti Pedagoăijas un psiholoăijas fakultātē”
Programmu skat. http://www.lu.lv/petnieciba/konferences/lu66/
14. februārī
10:00
LU 66. konference. Pedagoăijas sekcija "Vispārīgā pedagoăija Latvijā - inovatīvie procesi". Programmu
skat. http://www.lu.lv/petnieciba/konferences/lu66/
28. februārī
10:00 – 12:30
G - 16
Aktualitātes pētniecībā sociālajā pedagoăijā. Prof. I. Maslo
13:30 – 16:30
Metodoloăiskie semināri profesoru grupās (aicināti arī zinātniskie vadītāji):
G-9. telpa - vispārīgajā pedagoăijā (prof. Z. Čehlova)
Pedagoăijas vēstures muzejs – vispārīgajā pedagoăijā (pedagoăijas vēsturē) (prof. A. Krūze)
G -16.aud. – skolas pedagoăijā (prof. I.Žogla)
G-12. telpa – pieaugušo pedagoăijā (prof. T Koėe un prof. D. Blūma)
G-13. telpa - sociālajā pedagoăijā (prof.I.Maslo)
419.telpa – pirmsskolas pedagoăijā (prof. E. Černova un prof. R.KaĦepēja)
118. telpa – psiholoăiskajā pedagoăijā (prof. Ā. Karpova)
17:00 – 19:30
G - 16
LU Goda doktora prof. G.Bēmes lekcija (Frankfurtes pie Mainas Universitāte, Vācija)
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13. martā
10:00 – 12:30
G - 16
Aktuālie pētījumi vispārīgajā pedagoăijā.
Prof. Z.Čehlova
13:00 – 18:00
G - 16
Kolokvijs vispārīgās pedagoăijas ( ped. vēsture) profesores A.Krūzes grupā
Elita Stikute ”Latviešu literatūras mācīšanas metodika (1945-1991g).” Zin. vad. prof. D. Ausekle
Kolokvijs skolas pedagoăijas profesores I. Žoglas grupā
Valdis Ėikuts „Mākslas valodas izteiksmes līdzekĜu iespējas personības attīstībā”. Zin. vad. prof. V. Kincāns
Kolokvijs pieaugušo pedagoăijas profesores T. Koėes un prof. D. Blūmas grupā
Diāna Liepa „Valodas un satura integrācija svešvalodas apguves procesā pedagoăijas studentiem”. Zin. vad.
prof. T. Koėe
27. martā
10:00 – 12:30
G - 16 Kvantitatīvās pētniecības metodoloăija. Asoc.prof. Z. Rubene
13:00 – 15:30
G - 16
Pedagoăijas doktora studiju padomes sēde:
1. Promocijas eksāmena komisijas apstiprināšana.
2. Izrakstu apstiprināšana.
3. Zinātniskā diskusija (promocijas darba apspriešana) par Mihaila Čehlova promocijas darbu „Vecāko
klašu skolēnu pašnoteikšanās humanitārie pamati”. Zin. vad. prof. T. Koėe.
16:00 – 19:00
Metodoloăiskie semināri profesoru grupās (aicināti arī zinātniskie vadītāji):
G-9. telpa - vispārīgajā pedagoăijā (prof. Z.Čehlova)
Pedagoăijas vēstures muzejs – vispārīgajā pedagoăijā (pedagoăijas vēsturē) (prof. A.Krūze)
G- 16.aud. – skolas pedagoăijā (prof. I.Žogla)
G-12. telpa – pieaugušo pedagoăijā (prof. T.Koėe un prof. D.Blūma)
G-13. telpa - sociālajā pedagoăijā (prof. I.Maslo)
419.telpa – pirmsskolas pedagoăijā (prof. E.Černova un prof. R.KaĦepēja)
118. telpa – psiholoăiskajā pedagoăijā (prof. Ā.Karpova)
10. aprīlī
10:00 – 12:30
G - 16.
Aktuālie pētījumi skolas pedagoăijā. Prof. I.Žogla
13:00 – 15:00
G-16
Pedagoăijas doktora studiju padomes sēde:
Zinātniskā diskusija (promocijas darba apspriešana) par Laimrotas Kriumanes promocijas darbu „Mūzikas
skolotāja emocionālā kompetence studiju procesā pedagoăiskajā augstskolā”. Zin. vad. prof. M. Marnauza.
16:30 – 18:00
G-16
Kolokvijs pieaugušo pedagoăijas profesores T. Koėes grupā
Margarita Puėīte „Māsu pedagoăiskās kompetences pilnveidošanās dzemdības un ginekoloăijas studiju
priekšmeta apguvē”. Zin. vad. asoc.prof. L. Rutka
24. aprīlī
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10:00 – 12:30
G-16
Aktuālie pētījumi pedagoăijas vēsturē. prof. A. Krūze
13:00 – 15:30
G-16
Kolokvijs skolas pedagoăijas profesores I. Žoglas grupā
Zigmunds Žukovskis „Mūzikas instrumentu spēles procesa pedagoăiski psiholoăiskie aspekti”. Zin. vad.
prof. M.Marnauza
16:00 – 19:00
Metodoloăiskie semināri profesoru grupās (aicināti arī zinātniskie vadītāji):
G-9. telpa - vispārīgajā pedagoăijā (prof. Z.Čehlova)
Pedagoăijas vēstures muzejs – vispārīgajā pedagoăijā (pedagoăijas vēsturē) (prof. A.Krūze)
G- 16.aud. – skolas pedagoăijā (prof. I.Žogla)
G-12. telpa – pieaugušo pedagoăijā (prof. T Koėe un prof. D.Blūma)
G-13. telpa - sociālajā pedagoăijā (prof. I.Maslo)
419.telpa – pirmsskolas pedagoăijā (prof. E.Černova un prof. R.KaĦepēja)
118. telpa – psiholoăiskajā pedagoăijā (prof. Ā.Karpova)
8. maijā
10:00 – 12:30
G-16
Aktuālie pētījumi pieaugušo pedagoăijā. Prof. T. Koėe
13:00 – 17:30
G-16
Kolokvijs skolas pedagoăijas profesores I. Žoglas grupā
Sandra Smilga „Līdera īpašības kā skolotāja profesionālās darbības komponenti”. Zin. vad. prof. I. Žogla
Kolokvijs skolas pedagoăijas profesores I. Žoglas grupā
Arnis ŠauriĦš „Karatē tehnikas paĦēmienu un terminoloăijas mācīšana Latvijā”. Zin. vad. asoc. prof. E.
Maslo
Kolokvijs pieaugušo pedagoăijas profesores T. Koėes un prof. D. Blūmas grupā
Ingrīda Muraškovska „Problēmu vadības prasmes skolotāju profesionalitātes attīstībā”. Zin. vad. prof. T.
Koėe
15. maijā
10:00 – 18:00
G-16
Konference sociālajā pedagoăijā un vieslektori.
22. maijā
10:00 – 12:30
G-16
Individuālās konsultācijas: datu ieguve, apstrāde un analīze. Asoc. prof. A. Lasmanis
13:00 - 14:00
LU Goda Dr. Prof. D.Šulca lekcija (Leipcigas Universitāte Vācija)
14:00 – 18:00
G-16
Pedagoăijas doktora studiju padomes sēde:
1. Zinātniskā diskusija ( starptautiskā promocijas darba apspriešana) par Tamāras Lobanovas promocijas
darbu „Studentu komunikatīvās kompetences attīstība uz sistēmpieejas pamata”. Zin. vad. prof. Z.
Čehlova.
2. Zinātniskā diskusija (promocijas darba apspriešana) par TāĜa Gžibovska promocijas darbu „Jauniešu
spēju līdzsvarota attīstība sitaminstrumentu spēlēs apguvē”. Zin. vad. prof. M. Marnauza.
29. maijā
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10:00 – 12:00
G-16
Pedagoăijas doktora studiju padomes sēde:
1. Zinātniskā diskusija (promocijas darba apspriešana) par Ingas OdiĦas promocijas darbu „Koledžas pirmā
mācību gada studentu patstāvīgās mācīšanas attīstība studiju procesā”. Zin. vad. prof. I. Žogla.
13:00 – 18:00
G-16
Kolokvijs skolas pedagoăijas profesores I. Žoglas grupā
Maija Kokare „Skolas inovatīvās kultūras pedagoăiskie aspekti”. Zin. vad. asoc. prof. Z. Rubene
Kolokvijs skolas pedagoăijas profesores I. Žoglas grupā
Gunta Ošeniece „Vēdiskās pedagoăiskās vērtības mūsdienu audzināšanā”. Zin. vad. prof. I. Žogla
Kolokvijs pirmsskolas pedagoăijas profesores R. KaĦepējas grupā
Irina FiĜkina „RotaĜspēles kā bērna izziĦas darbība”. Zin. vad. prof. E. Černova
5. jūnijā
10:00 – 12:00
G-16
Konsultācija promocijas eksāmenam pedagoăijā
12:30 – 15:00
Pedagoăijas doktora studiju padomes sēde:
1. Doktorantu atestācija
15:30 – 18:30
Kolokvijs pieaugušo pedagoăijas profesores T. Koėes un prof. D. Blūmas grupā
Inga BērziĦa „Studentu sadarbības prasmju pilnveidošanās džeza apguves procesā”. Zin. vad. prof. M.
Marnauza
Kolokvijs pieaugušo pedagoăijas profesores T. Koėes un prof. D. Blūmas grupā
Inga Lazda „Skolotāju pašefektivitātes veicināšanas iespējas”. Zin. vad. prof. T. Koėe
12. jūnijā
10:00 – 12:00
G-16
Promocijas eksāmens pedagoăijā
13:00 – 16:00
G-16
Pedagoăijas doktora studiju padomes sēde:
1. Zinātniskā diskusija (promocijas darba apspriešana) par Sanitas Madalānes promocijas darbu „Topošo
skolotāju pētnieciskās kompetences veidošanās augstskolā”. Zin. vad. prof. M. Marnauza.
2. Doktorantu atestācija.
16:30 – 18:00
Kolokvijs pieaugušo pedagoăijas profesores T. Koėes un prof. D. Blūmas grupā
Karine Oganisjana „UzĦēmības attīstība studiju procesā”. Zin. vad. prof. T. Koėe
19. jūnijā
10:00 – 11:30
G-16
Kolokvijs pieaugušo pedagoăijas profesores T. Koėes grupā
Līga ĀboltiĦa „Izglītojošā supervīzija sociālā darba speciālista profesionālajā attīstībā”. Zin. vad. asoc. prof.
L. Rutka
12:00 – 16:00
G-16
Pedagoăijas doktora studiju padomes sēde:
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1. Zinātniskā diskusija (promocijas darba apspriešana) par Daigas KalniĦas promocijas darbu „Skolēna
pētnieciskās prasmes attīstība pamatskolas mācību procesā”. Zin. vad. prof. I. Žogla.
2. Doktorantu atestācija.

10.7. Promocijas darbu temati un zinātniskie vadītāji
Nr.

Vārds, uzvārds

Promocijas tēma

Zin.vadītājs

Nozare

1.

Aurika Gulbe

Metodoloăiskā kultūra
klavierspēles skolotāja
profesionālajā darbībā

Dr.paed., prof.
T.Bogdanova

Nozaru pedagoăija/
Mūzika

2.

Jekaterina
Kostina

Topošā populārās un džeza
mūzikas skolotāja
sociālprofesionālās kompetences
pilnveidošanās studiju procesā

Dr.paed., prof.
T.Bogdanova

Nozaru pedagoăija/
Mūzika

3.

Daiga KalējaGasparoviča

Studentu radošās individualitātes
attīstības sekmēšana vizuālās
mākslas apguvē

Dr.paed. V.Hibnere
Dr.habil.paed.
A.Špona

Nozaru pedagoăija/
Māksla

4.

Ieva Margeviča

Dr.paed., prof.
Skolotāju izglītība multikulturālai
A.M.Rivilla
sabiedrībai
(Spānija)

5.

Tamāra Pīgozne Jauniešu līdzdalība integrācijas
kā vērtīborientācijas veidošanās
procesā multikulturālā mediju
vidē

6.

Irēna Kroiča

Augstskolas
pedagoăija

Dr.habil.paed.,
prof. I.Maslo

Skolas pedagoăija

Arodvidusskolas audzēkĦu
kritiskās domāšanas attīstība
profesionālās izglītības procesā

Dr.paed.,prof.
P.Vucenlazdāns

Skolas pedagoăija

7.

Tālis
Gžibovskis

Jauniešu intelektuālo spēju
attīstība sitaminstrumentu spēles
procesā

Dr.paed., prof.
M.Marnauza

Nozaru pedagoăija/
Mūzika

8.

Sanita
Madalāne

Skolēna fiziskās un sociālās
attīstības līdzsvara sekmēšana
pedagoăiskajā procesā
sākumskolā

Dr.paed., prof.
M.Marnauza

Skolas pedagoăija

9.

Laimrota
Kriumane

Racionālais un emocionālais
mūzikas skolotāju izglītības
programmā

Dr.paed.,prof.
M.Marnauza

Augstskolas
pedagoăija

10.

Dita Nīmante

Bērnu ar speciālām vajadzībām
iekĜaušanās vispārizglītojošās
izglītības iestādēs Latvijā

Dr.habil.paed.,
prof. I.Maslo

Vispārīgā
pedagoăija

11.

Linda Daniela

Pusaudžu mācību disciplīna kā
pozitīvas attieksmes pret
mācībām izpausme

Dr.paed., asoc.prof.
R.Andersone

Skolas pedagoăija

Apdāvinātība pirmskolā

Dr.paed., prof.
R.KaĦepēja

Pirmsskolas
pedagoăija

12.

Jūlija
Dailidenova

13.

Inta KārkliĦa

Pirmsskolas pedagoăijas
vēsturiskā attīstība Latvijā

Dr.paed., prof.
A.Krūze

Vispārīgā
pedagoăija

14.

Baiba Meldere

Bez vecāku gādības palikušo
bērnu ăimeniskās vides
nodrošināšana un alternatīvā

Dr.habil., psych.,
prof. Ā.Karpova

Sociālā pedagoăija
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aprūpe Latvijā.
15.

Ieva Rudzīte

Ritmikas iespēju izmantošana
interešu izglītībā bērnu klīniskajā
universitātes slimnīcā skolas
vecuma bērniem

Dr.habil.paed.,
prof. I.Žogla

Nozaru pedagoăija

16.

Inga Vanaga

Topošo skolotāju mediju
kompetences salīdzinošā izpēte
studiju procesā Baltijas Valstīs.

Dr.paed., asoc.prof.
Z.Rubene

Augstskolas
pedagoăija

17.

Milena Remis

Efektīva mācīšanās vide: kā
integrēt efektīvas mācīšanās
teorijas klases praksē

Dr.paed., asoc.prof.
E.Maslo

Vispārīgā
pedagoăija

18.

Sanita Baranova Augstskolu docētāju tālāk

Dr.habil.paed.,
prof. T.Koėe

Augstskolas
pedagoăija

izglītība vienotā Eiropas
augstākās izglītības telpā
19.

Sandra
Gudzuka

Pedagoga darba motivācija un
attieksme pret darbu.

Dr.psych.,
asoc.prof. L.Rutka

Nozru pedagoăija

20.

Nora JansoneRatinika

Jauno vecāku vērtību orientācijas
izpēte audzināšanas procesā
mūsdienu ăimenē.

Dr.paed., asoc.prof.
Z.Rubene

Vispārīgā
pedagoăija

21.

Gunta Ošeniece

Vēdiskās pedagoăiskās vērtības
mūsdienu audzināšanā

Dr.habil.paed.,
prof. I.Žogla

Vispārīgā
pedagoăija

22.

Dace Medne

Bērna uzvedība dažādos ăimenes
audzināšanas modeĜos Latvijā

Dr.habil.paed.,prof.
I.Maslo

Sociālā pedagoăija

23.

Vēsma Priedīte

Institucionālā bērnu sociālā
atbalsta kultūra Latvijā

Dr.habil.paed.,
prof. I.Maslo

Sociālā pedagoăija

24.

Irina FiĜkina

RotaĜspēles kā bērnu izziĦas
darbība

Dr.paed., prof.
E.Černova

Pirmsskolas
pedagoăija

25.

Sandra Smilga

PārmaiĦu vadība pedagoăiskajā
vidē

Dr.habil.paed.,
prof. I.Žogla

Vispārīgā
pedagoăija

26.

Maija Kokare

Skolēna inovatīvās kapacitātes
veidošanās skolas pedagoăiskajā
procesā

Dr.paed., asoc.prof.
Z.Rubene

Skolas pedagoăija

Oksana
Kuzmenko

Agrīnās jaunības posma
audzēkĦu tikumisko vērtību
attīstība sociālā aprūpes centrā

Dr.habil.paed.,
prof. Z.Čehlova

Sociālā pedagoăija

Aiva Līduma

Apgaismības tradīcijas
transformācijas 21.gs.
pedagoăiskajā domā

Dr.paed., asoc.prof.
Z.Rubene

Pedagoăijas vēsture

27.

28.

29.

Diāna Liepa

Valodas un satura integrēšana
svešvalodas apguves procesā
pedagoăijas studentiem

Dr.habil.paed.,
prof. T.Koėe

Augstskolas
pedagoăija

30.

JeĜena
Zaščerinska

Profesionālā svešvaloda kā
līdzeklis topošo izglītības
vadītāju integrācijai
profesionālajā vidē

Dr.paed.,
vad.pētniece
T.Kurilova

Augstskolas
pedagoăija

Arnis ŠauriĦš

Karatē valodas un mācīšanās
tehniku integrācija treniĦu
procesā Latvijā

Dr.paed., asoc.prof.
E.Maslo

Nozaru pedagoăija

31.

90
32.

33.

34.

Aija Abene

Līga ĀboltiĦa

Vēstures grāmatu iespaids
sociālās identitātes
veidošanā.1940- 1990.g. izdotās
vēstures grāmatu analīze Latvijā,
Velsā un Kanādā.

Dr.paed.,
vad.pētniece
I.Ėestere

Vispārīgā
pedagoăija

Izglītojošā supervīzija sociālā
darba speciālista profesionālajā
attīstībā

Dr.psych.,
asoc.prof. L.Rutka

Sociālā pedagoăija

Dr.paed., prof.
A.Krūze

Nozaru pedagoăija

Dr.paed., prof.
M.Marnauza

Nozaru pedagoăija

Guntars Bernāts Latvijas diriăēšanas skola
mūzikas kultūras vēsturiskās
attīstības kontekstā

35.

36.

Inga BērziĦa

Studentu sadarbības prasmju
pilnveidošanās džeza apguves
procesā

Dace Bičkovska Flautas spēles pedagoăisko pieeju Dr.paed., Dr.art.,
veidošanās priekšnosacījumi

prof. T.Bogdanova

Nozaru pedagoăija

37.

Aija Jankova

Biblioteka kā pedagoăiska
sistēma

Dr.habil.paed.,
prof. Z.Čehlova

Nozaru pedagoăija

38.

Pauls Jurjāns

Miesassargu profesionālās
kompetences veidošanas
pedagoăiski psiholoăiski līdzekĜi

Dr.habil., paed.,
prof. R.Garleja

Pieaugušo
pedagoăija

39.

Ilze Kalnozola

Pozitīvās sadarbības iespējas
mūsdienīgās vizuālās mākslas
stundās

Dr.phil.,asoc. prof.
V.Kincāns

Skolas pedagoăija

Pusaudžu vērtīborientāciju maiĦa
radošajā darbībā literatūras
stundās

Dr.paed., asoc.prof.
R.Andersone

Skolas pedagoăija

40.

Ieva Križevica

41.

Ata KrūmiĦa

RotaĜspēle kā 5- 8 gadus veca
bērna intelektuālās attīstības
sekmētājnosacījums

Dr.paed.,prof.
E.Černova

Pirmsskolas
pedagoăija

42.

Elīna KūĜe Braže

Skolēnu pašrealizācija radošās
darbības formās

Dr.paed.,prof.
E.Černova

Skolas pedagoăija

43.

Ieva Lazda

Skolotāju pašefektivitāte

Dr.habil.paed.,
prof. T.Koėe

Pieaugušo
pedagoăija

44.

Tamāra
Lobanova

Pedagoăijas tehnoloăijas profilās
angĜu valodas apguvē

Dr.habil.paed.,
prof. Z.Čehlova

Vispārīgā
pedagoăija

45.

Larisa MaĜkova

Sociālkulturālās realitātes
aksioloăiskās dominantes un
klavierspēles mācību process

Dr.paed., Dr.art.,
prof. T.Bogdanova

Nozaru pedagoăija

Mākslas ideju vienotības
izpratnes veidošanās mūzikas
skolotāju studiju procesā
augstskolā

Dr.paed., prof.
A.Krūze

Augstskolas
pedagoăija

Pedagoăiskā procesa
organizācijas īpatnības
multikulturālā vidē

Dr.habil.paed.,
prof. Z.Čehlova

Skolas pedagoăija

46.

47.

Naira Mežgale

Astrīda OzoliĦa

48.

Sandra Plota

Profesionālās kompetences
veidošanās kultūrizglītībā Latvijā

Dr.paed., asoc.prof.
Z.Rubene

Augstskolas
pedagoăija

49.

Margarita

Māsu pedagoăiskās sagatavotības

Dr.psych.,

Nozaru pedagoăija
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Puėīte

specifika dziedniecībā un
ginekoloăijā

50.

Ineta RobiĦa

Veco cilvēku integrācija sociālajā Dr.habil.paed.,
mājā
prof. I.Maslo

Sociālā pedagoăija

51.

Ingrīda
Ručevska

Skolēnu neattaisnotu stundu
kavējumu novērošanas spējas

Dr.habil.paed.,
prof. I.Maslo

Sociālā pedagoăija

52.

Gunta SiliĦa Jasjukeviča

Tradicionālās kultūras apguves
pedagoăiskais modulis folkloras
kopu vadītāju sagatavošanas
studiju procesā

Dr.paed., prof.
Z.Anspoka

Augstskolas
pedagoăija

Elita Stikute

Kritiskās domāšanas stratēăiju
izmantošana darbā ar
daiĜliteratūras tekstiem
pamatskolā un vidusskolā

Dr.paed., prof.
D.Ausekle

Skolas pedagoăija

53.

asoc.prof. L.Rutka

54.

Māris Žagars

Tehnisko problēmu risinājums
Latvijas klavierspēles pedagoăijā

Dr.paed., Dr.art.,
prof. T.Bogdanova

Nozaru pedagoăija

55.

Zigmunds
Žukovskis

Mūzikas instrumenta spēles
procesa psiholoăiski
pedagoăiskais aspekts

Dr.paed., prof.
M.Marnauza

Vispārīgā
pedagoăija

56.

Mihails Čehlovs AngĜu valodas apguves

Dr.habil.paed.,
prof. T.Koėe

Augstskolas
pedagoăija

Skolas bibliotēkas kultūrvide

Dr.paed., prof.
O.Zīds

Skolas pedagoăija

Muzikāli ritmiskās
kustībasmūzikas stundās
vispārizglītojošā skolā

Dr.art., prof.
B.Avramecs

Nozaru pedagoăija

humanitārie pamati
57.

Gunta Inese
Plūksne

58.

Ilze Vilde

59.

Diāna Urbāne

Personības pozīcijas veidošanās
sporta izglītībā

Dr.paed., prof.
A.Krūze

Nozaru pedagoăija

60.

Sanita
Madalāne

Skolēna fiziskās un sociālās
attīstības līdzsvara sekmēšana
pedagoăiskajā procesā
sākumskolā

Dr.paed., prof.
M.Marnauza

Skolas pedagoăija

Elizabete
Kadakovska

Diagnostiskās radioloăijas
speciālistu tālākizglītības
pilnveides pedagoăiskais
pamatojums

Dr.paed., asoc.prof.
R.Andersone

Nozaru pedagoăija

Mūžizglītības politikas
veidošanās Eiropas Savienībā

Dr.paed.,
vad.pētniece
I.Ėestere

Vispārīgā
pedagoăija

61.

62.

Inese ĀboliĦa

63.

Dita Nīmante

Bērnu, ar speciālām vajadzībām,
iekĜaušanās vispārizglītojošajās
izglītības iestādēs Latvijā

Dr.habil.paed.,
prof. I.Maslo

Vispārīgā
pedagoăija

64.

Laimrota
Kriumane

Racionālais un emocionālais
mūzikas skolotāju izglītības
programmā

Dr.paed., prof.
M.Marnauza

Augstskolas
pedagoăija

65.

Marina SosĦina

Pedagoăiskā darba ar riska
grupas bērniem saturs bērnu
patversmē

Dr.habil.paed.,
prof. Z.Čehlova

Sociālā pedagoăija

7- gadīgo bērnu adaptācijas

Dr.paed., prof.

Skolas pedagoăija

66.

Līga ĀboltiĦa
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process sākumskolā

R.KaĦepēja

67.

Solvita Spāge

Vecākā pirmsskolas apdāvinātu
bērnu radošums pedagoăiskajā
procesā

Dr.paed., prof.
R.KaĦepēja

Pirmsskolas
pedagoăija

68.

Olga
Dementjeva

Latvijas skolnieku sagatavošana
konkurētspējīgai nākotnei
apvienotā Eirpopā

Dr.chem, prof.
A.Rauhvargers

Vispārīgā
pedagoăija

69.

Lidija Budaha

Ăimenes emocionālās vides
ietekme uz bērna attīstību

Dr.paed.,prof.
E.Černova

Pirmsskolas
pedagoăija

70.

Baiba Kalva

Kreativitātes krīze.Radošs
pieaugušais un viĦa profesionālā
motivācija

Dr.habil., paed.,
prof. R.Garleja

Pieaugušo
pedagoăija

71.

Aleksandra
LatuĦina

Pilsoniskā izglītība integrācijas
procesā

Dr.habil.paed.,
prof. Z.Čehlova

Skolas pedagoăija

72.

Agnese
Šteinberga

Skolotāja Es – koncepcijas
veidošanās studiju procesā
pedagoăiskā augstskolā

Dr.habil., paed.,
prof. A.Kopeloviča

Augstskolas
pedagoăija

73.

Ludmila
OĜševska

Vidusskolēna patstāvības attīstība
Dr.habil.paed.,
pašvadītā darbībā svešvalodas
prof. Z.Čehlova
apgūšanas procesā

Augstskolas
pedagoăija

74.

Anita Eiholca

AngĜu valodas mācību
pedagoăiskie pamati vidusskolas
multikultūru vidē

Dr.habil.paed.,
prof. I.Žogla

Skolas pedagoăija

75.

Ingrīda
Muraškovska

Problēmu vadības prasmes
skolotāju profesionalitātes
attīstībā

Dr.habil.paed.,
prof. T. Koėe

Pieaugušo
pedagoăija

76.

Tālis
Gžibovskis

Jauniešu intelektuālo spēju
attīstība sitaminstrumentu spēles
procesā

Dr.paed., prof.
M.Marnauza

Nozaru pedagoăija

77.

Igors Ivaškins

IT kā studentu pašizglītības
līdzeklis

Dr.habil.paed.,
prof. Z.Čehlova

Vispārīgā
pedagoăija

78.

Karine
Oganisjana

UzĦēmības attīstība studiju
procesā

Dr.habil.paed.,
prof. T.Koėe

Vispārīgā
pedagoăija

79.

Ludimila
Bavrina

Profesionālā pedagoăiskā
kompetence augstākā izglītībā
Latvijā sociālo faktoru kontekstā

Dr.habil., paed.,
prof. R.Garleja

Augstskolas
pedagoăija

80.

Dagnija Briede

Studentu komandas darba
modelēšana problēm balstītā
izglītībā augstskolā

Dr.habil.paed.,
prof. T.Koėe

Augstskolas
pedagoăija

81.

Dace LazdiĦa

Bērnu ar cerebrālo trieku
socializācija un integrācija
sākumskolas periodā

Dr.habil.paed.,
prof. I.Žogla

Speciālā pedagoăija

82.

Inga OdiĦa

Koledžas 1. mācību gada
studentu patstāvīgās mācīšanās
prasmes attīstība studiju procesā

Dr.habil.paed.,
prof. I.Žogla

Augstskolas
pedagoăija

83.

Sarmīte
Košinska

Pirmsskolas skolotāja
kvalifikācija augstskolā un
konkurētspēja

Dr.habil.paed.,
prof. T.Koėe

Augstskolas
pedagoăija
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84.

Agnese Ruja

Emocionālās inteliăences
pilveidošanās muzicēšanas
procesā pirmsskolā

Dr.habil.paed.,
prof. D.Lieăeniece

Pirmsskolas
pedagoăija

85.

Inta Līsmane

Studējošo valodas kompetence
profesionālās darbības kvalitātes
sasniegšanā

Dr.habil.paed.,
prof. Z.Čehlova

Augstskolas
pedagoăija

86.

Valdis Ėikuts

Tēlotājas mākslas valodas
izteiksmes līdzekĜu pedagoăiskās
iespējas personības attīstībā

Dr.phil., asoc. prof.
V.Kincāns

Mākslas pedagoăija

Skolēna pētnieciskās mācīšanās
prasmes attīstība pamatskolas
mācību procesā

Dr.habil.paed.,
prof. I.Žogla

Skolas pedagoăija

87.

Daiga KalniĦa

88.

Astra Visocka

Mācību priekšmeta satura apguve
divās valodās pamatskolā

Dr.habil.paed.,
prof. I.Maslo

Skolas pedagoăija

89.

Veronika
Korkla

Studenta pašnoteikšanās motīvu
veidošanās studiju procesā

Dr.habil.paed.,
prof. T.Koėe

Augstskolas
pedagoăija

90.

Aija Kalve

Jaunāko pusaudžu literāra
interešu veidošanās mācību
procesā

Dr.habil.paed.,
prof. I.Žogla

Skolas pedagoăija

AudzēkĦu prasmju attīstība kā
pamats karjeras veidošanā Rīgas
Komercskolā

Dr.paed., asoc.prof.
I.Muzis

Skolas pedagoăija

91.

Aivis KārkliĦš
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10.8. Ikgadējie doktora studiju programmas pašnovērtējuma ziĦojumi
10.8.1. Pašnovērtējuma ziĦojums par 2005.-2006.akad.g.
LATVIJAS UNIVERSITĀTE
Pedagoăijas un psiholoăijas fakultāte
Pedagoăijas doktora studiju programma (kods 51143)
pedagoăijas doktora grāda/kvalifikācijas iegūšanai
PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIĥOJUMS
Par 2005./2006. akadēmisko gadu

1. Studiju programmas saturs, organizācija un praktiskā realizācija
1.1. IzmaiĦas studiju programmas saturā:
2005./2006. studiju gadā stājās spēkā Zinātniskās darbības likums, pieĦemti jauni Ministra
kabineta noteikumi par promocijas kārtību, LU Promocijas nolikums un LU Pedagoăijas
promocijas padomes nolikums. Līdz ar to pedagoăijas doktora studijās lielāks uzsvars tika likts
nevis uz studiju rezultātu, bet uz studiju procesa kvalitātes uzlabošanu, nemainot pedagoăijas
doktora studiju programmas struktūru: individuālās studijas sadarbībā ar zinātnisko vadītāju,
metodoloăiskie semināri, mazie un lielie kolokviji pētniecisko prasmju uzlabošanai. Starptautiskās
sadarbības rezultātā ar Braunšveigas Universitātes profesori Karinu Šveiceri studentiem ir piedāvātā
iespēja mācīšanās teoriju apguvē un pētniecībā starptautiskajā e-platformā (vācu valodā),
pētnieciskā procesa apguvei starptautiskajos pētniecības tīklos, komunikācijas procesa apguvei LU
izvēles kursa veidā (LU Sociālo zinātĦu fakultāte). Jaunu informācijas un komunikācijas
tehnoloăiju izmantošana pakāpeniski kĜūst par doktorantu un zinātnisko vadītāju ikdienas pieredzi.
Studiju procesā arvien vairāk tiek izmantotas jaunas studiju metodes, piemēram darbs
pētnieciskajos projektos, starptautiskās konsultācijas, savstarpēja pētījumu gaitas un rezultātu
oponēšana un recenzēšana, mazo grupu darbs u.c..
1.2. Studiju programmas satura, organizācijas un praktiskās realizācijas analīze, secinājumi un
priekšlikumi darbības pilnveidei:
Pašnovērtējuma periodā ir izdevies aktivizēt zinātnisko vadītāju un studentu sadarbību,
iesaistoties Latvijas mēroga un starptautiskajos pētnieciskajos projektos. Paplašinājās doktorantu un
zinātnisko vadītāju kvalitatīvās un kvantitatīvās pētniecības pieredze, pētnieciskā procesa gaitas un
rezultātu apspriešanas iespējas starptautiskā vidē. 2006./2007 studiju gadā nepieciešams nostiprināt
jau esošo pieredzi un veikt korekcijas studiju programmas saturā atbilstoši veiktajām izmaiĦa
promocijas kārtībā. Veicināma ir docētāju un doktorantu starpdisciplinārā sadarbība
metodoloăiskajos semināros, izmantojot Tībingenes universitātē iegūto pieredzi.
2. Studiju programmā studējošie
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2.1. Studentu līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā:
Doktorantu līdzdalība studiju programmā īstenojas izsakot priekšlikumus par lekciju un
nodarbību tematiku, patstāvīgi gatavojoties kolokvijiem, kritiski vērtējot savu un kolēău pētījumu
gaitu un rezultātus priekšaizstāvēšanas procesā. 2005./06. studiju gadā vērā Ħemti ir studējošo
priekšlikumi par LU Pedagoăijas doktora studiju informatīvās datu bāzes izveidi, intensīvo studiju
formu ieviešanu – 3-5 dienu zinātniskie semināri, simpoziji katrā studiju semestrī līdzās ik otro
nedēĜu doktora studiju dienām, darbība studentu līdzdalības veicināšanai studiju procesa
organizēšanā: doktorantu konferences, simpoziji, informācijas un studiju materiālu apmaiĦa eversijā u.c.
2.2. Aptaujas par studiju programmu rezultāti:
Programmā imatrikulēto studentu skaits pakāpeniski samazinās. Tam ir vairāki iemesli: gan
kopēja studentu skaita samazināšanās Latvijas Universitātē, gan pārtraukums promocijā sakarā ar
izmaiĦām likumdošanā, pedagoăijas promocijas padomju skaita palielināšanās Latvijas augstskolās,
augstāks prasīgums promocijas darbu izstrādei un noformēšanai. Doktorantu aptauju rezultātu
analīze Ĝauj secināt, ka gan studiju saturā (1,88), gan studiju organizācijā (2,11) ir rezerves
pilnveidošanai no vērtējuma labi uz Ĝoti labi. Vērā Ħemami priekšlikumi turpmākajam darbam par
studiju programmas piedāvātajām iespējam (1,72) materiāli tehniskā nodrošinājuma uzlabošanai
(2,25): intensīvo semināru izveidi, e-informatīvās bāzes izveide.

3. Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais un administratīvais personāls
3.1. IzmaiĦas akadēmiskā un administratīvā personāla sastāvā atskaites periodā:
Programmas akadēmisko personālu veido profesori un asociētie profesori. Atskaites periodā
ir veikta darbība akadēmiskā personāla atjaunošanā. Doktora studiju realizācijā ir iesaistīti 3
asociētie profesori vecumā līdz 40 gadiem – M.Dirba, Z.Rubene, E.Maslo. Paplašinājies arī
akadēmiskai programmai piesaistīto vieszinātnieku skaits un sadarbības plašums – Vācija, Spānija,
Polija, Krievija, Lietuva, Igaunija, ASV.
Veiktas izmaiĦas programmas administrēšanā: prof. I.Žogla ir ievēlēta par promocijas
padomes priekšsēdētāju, prof. A.Krūze – pār viĦas vietnieci. Līdz ar to paplašinājies administratoru
sastāvs. Mainījies Pedagoăijas doktorantūras padomes sastāvs. Tas tika paplašināts, pieaicinot
asoc. prof. Z.Rubeni un iesaistot doktorantus. ĥemot vērā LU akadēmiskā personāla kopumā un
Pedagoăijas doktora programmas akadēmiskā personāla novecošanos, jaunu zinātnieku iesaistīšana
programmā būtu turpināma.
3.2. Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība atskaites gadā:
Visi programmā iesaistītie profesori un asociētie profesori aktīvi piedalījās konferencēs,
konferenču organizēšanā, publicēja zinātniskos rakstus, izdeva citas publikācijas, piedalījās
pētniecības projektos, iesaistot studentus pētniecībā. Līdz ar to studiju programmas procesa un
rezultātu kvalitāte ir stabili laba un tendēta uz ekselenci pēc promocijas rezultātu kvalitātes, darba
devēju atzinuma un noderīguma prakses uzlabošanai. Nākamajā studiju gadā šī pozitīvā pieredze
būtu turpināma.
4. Studiju programmas finansēšanas avoti, materiāli tehniskais un metodiskais nodrošinājums
4.1. IzmaiĦas studiju programmas materiāli tehniskajā un metodiskajā nodrošinājumā
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Atskaites periodā mainījās finansējuma avoti. Līdzās stabilām LU investīcijām doktora
studiju pilnveidei, saĦemts Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijas finansējums pētniecības
attīstības, starptautiskās sadarbības paplašināšanai, zinātnisko vadītāju kompetences pilnveidei un
LU topošo docētāju promocijas darbu izstrādei. Atskaites gadā ir izstrādāti projekti un saĦemts
papildus finansējums 2006. gadam programmas docētāju un doktorantu starptautiskai sadarbībai
Eiropas mācīšanās pētniecības tīklā – 3500 Ls, 2 zinātnisko vadītāju (prof. A.Krūze un asoc.prof.
I.Ėestere) kvalifikācijas celšanai Eiropas pētnieciskajās institūcijās pedagoăijas vēstures
apakšnozarē, 3 doktorantiem promocijas darba izstrādei. Uzlabojošies pedagoăijas doktora studiju
metodiskais nodrošinājums un materiāli tehniskā bāze. LU PPF bibliotēkā izveidota e-apkalpošanas
sistēma, e-bibliotēku tīkls, iegādāta jaunākā literatūra vispārīgajā, speciālajā, pieaugušo un sociālajā
pedagoăijā. SaĦemts IZM finansējums doktorantu telpas iekārtošanai starptautiskās pētniecības
vajadzībām – 40 000 Ls.
4.2. Studiju programmas finansiālā, materiāli tehniskā un metodiskā nodrošinājuma analīze,
secinājumi, attīstības iespējas un turpmākie uzdevumi
Studiju programmai ir stabils valsts budžeta finansējums 1/3 trešdaĜai programmā
studējušiem. 1/3 doktorantu studē par personīgajiem līdzekĜiem, to skaits ar katru gadu pieaug, jo
studentiem ir stabilas kredīta saĦemšanas iespējas. 1/3 studējošiem ir darba dēvēja finansējums.
Finansiāli ierobežojumi darba devēju piesaistei programmas īstenošanā ir noteikt drauds
programmas attīstībā.
Materiāli tehniskā bāze ar katru gadu uzlabojas un tiek finansēta mērėprojektu veidā no LU
investīcijām. Pateicoties LU attīstības projektu finansējumam jau divus gadus pēc kārtas pavērušās
iespējas metodiskā nodrošinājuma uzlabošanai, sērijā „Forums” ir izdoti krājumi pieaugušo
pedagoăijā un sociālajā pedagoăijā.
Aktivizējama ir gan studējošo mobilitāte, gan stiprināms ir finansiālais nodrošinājums šim
mērėim. No četrām pieprasītām Erasmus mobilitātēm 2005./06. gadā, atskaites gadā iedalītas tikai
divas vietas. Ir cerība, ka IZM investīcijas pētniecībai nozīmīgi uzlabos šo situāciju nākamajā
studiju gadā.

5. Ārējie sakari
5.1. Jaunais sadarbībā ar darba devējiem un profesionālām organizācijām atskaites periodā
Atskaite periodā doktora darbus aizstāvēšanai sagatavojuši jaunie mācībspēki no Latvijas
Universitātei, t.sk. 1 no Pedagoăijas un psiholoăijas fakultātes; RPIVA – 2 mācībspēki, Augstskola
„Attīstība” – 1 mācībspēks. Programmas beidzēju pētījumu rezultāti (www.ppf.lu.lv), kas tika
prezentēti atskaites periodā, izraisīju darba devēju lielu interesi un ierosināja 2 profesionālo
organizāciju pieprasīto projektu pieteikšanu, kuri ir atbalstīti un tiks realizēti nākamajā gadā. DaĜa
doktorantu bagātina savas profesionālās prasmes, iesaistoties nevalstisko organizāciju darbā gan
Latvijas, gan starptautiskā mērogā, piem., doktorante K.Oganisjana ir viena no dibinātājām
starptautiskai asociācijai BARAE (Baltic Association for Research in Adult Education).
5.2. Jaunais sadarbībā ar studiju programmām LU, Latvijā un ārpus tās robežām
Atskaites periodā turpinājās cieša sadarbība ar LLU Pedagoăijas doktorantūru studentu
konsultēšanā un līdzdalībā programmas aktivitātēs. 2005.g.novembrī profesore T.Koėe Socrates/
Erasmus programmas ietvaros nolasījusi lekciju kursu doktorantiem Dānijas pedagoăiskā
universitātē. Veiktas pārrunas par iespēju tuvākajā nākotne realizēt starptautisku doktora studiju
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programmu (UNED, Prāgas Universitāte, Tībingenes Universitāte u.c.), kā arī turpināsies jau esošā
sadarbībā mācībspēku personiskajā līmenī.

5.3. Studiju programmas ārējo sakaru analīze, attīstības iespējas
Pateicoties LU Pedagoăijas doktorantūras iepriekšējā gada centralizētajam
līdzfinansējumam starptautiskajā Eiropas mācīšanās zinātniskās pētniecības asociācijā un
sadarbības tīklā, turpināta darbība, lai veicinātu dalībnieku (docētāju un doktorantu) līdzdalību
vienotā Eiropas pētnieciskā telpā, kura ietvaros tika apspriesti 15 doktorantu promocijas darbu
rezultāti, 6 doktorantu, jauno zinātnieku un docētāju darba rezultāti tika publicēti EARLI SIG 17,
Tībingenes un UNED izdevumos.
Projekta laikā 2005. gada 4.-6. augustā ir rīkots doktorantu starptautiskais seminārs
„Analyses of qualitative data”, kā arī radīta iespēja doktorantu pētījumu video, teksta un audio datu
apstrādei prof. G.L. Hubera (Tībingenes Universitāte) vadībā un doktorantu individuālai
konsultēšanai. 2005.gada 15.-16. septembrī ir rīkota Starptautiskā zinātniskā konference „No
zināšanām uz darbību. Kompetence Latvijas kā Eiropas izglītības reformu kontekstā“ LU PPF
Pedagoăijas nodaĜā, kurā piedalījās Latvijas, Vācijas (as.prof. Iris Mortag) un Spānijas (prof.
Antonio Medina Rivilla un prof. Samuel Gento Palacios) eksperti, pedagoăijas, psiholoăijas un
izglītības vadības doktoranti, PPF mācībspēki, Latvijas skolu, augstskolu un citu izglītības
institūciju pārstāvji (materiāli publiskoti www.ppf.lu.lv). Konferences rezultātā iniciēts ES
finansētais projekts (Jelgavas pieaugušo izglītības centrs) konferencē prezentēto inovatīvo ideju
ieviešanai Jelgavas novadā. Projekts ir saĦēmis finansējumu un tiks realizēts 2006./2007.gadā.
2005. gada 3.- 5.oktobrī tika rīkots Leipcigas un Latvijas universitāšu doktorantu un docētāju
starptautiskais zinātniskais starpdisciplinārais seminārs (materiāli publiskoti www.ppf.lu.lv), kura
gaitā tika diskutēti aktuāli sociālās un skolas pedagoăijas jautājumi (prof. Wolfgang Lippke,
Siegen/Valencia, prof. Dieter Schulz, prof. Christian von Wolffersdorff) kā arī Latvijas
dokumentālā filma “Mājskolotājs” ar filmas autoru T. Margeviču un Leipcigas universitātes
doktorantu iniciētie jautājumi (Workshop 1: Latvijas, Vācijas vēsture, pedagoăijas vēsture;.
Workshop 2: Baltijas valstis Eiropā; Workshop 3: Kultūra un politika Latvijā un Vācijā; Workshop
4: Izglītības sistēma, valodu politika, sociālpedagoăiskās problēmas). 2005. gada 3.-5. decembrī
rīkots seminārs “Empīriskās metodes pedagoăijas pētniecībā” (prof. Josefs Helds, Tībingenes
Universitāte, Vācija), organizēta doktorantu pētījumu individuālā starptautiskā konsultēšana, kā arī
kolokviji sociālajā pedagoăijā par doktorantu S.Surikovas “Skolēnu sociālās kompetences attīstība
mikrogrupā” un D.Nīmantes “Bērnu ar speciālām vajadzībām, iekĜaušanās vispārizglītošajās
izglītības iestādēs Latvijā” pētījumu metodoloăiju.
2005. gada 15.-17. decembrī ir rīkots seminārs par mācīšanās vides organizācijas
jautājumiem, izmantojot jaunas informācijas un komunikācijas tehnoloăijas (prof. Karin Schweicer,
Braunšveigas Universitāte, Vācija), doktorantu pētījumu individuālās konsultācijas pētījumu
metodikā un starptautiskās zinātniskās diskusijas (promocijas darba apspriešana) par A.Zigmundes
promocijas darbu “Rīgas Politehnikuma un Rīgas Politehniskā institūta vēsturiskā nozīme
pedagoăijā un citās zinātnēs” pedagoăijas vēsturē, J.StrautmaĦa promocijas darbu
“KomercuzĦēmumu darbinieku sociālās atbildības veidošanās pedagoăiskie nosacījumi
organizācijas kultūrvidē” pieaugušo pedagoăijā un R.BirziĦas promocijas darbu “IKT apguves
humānistiskie pamati pieaugušo izglītībā” pieaugušo pedagoăijā.
Sadarbības rezultātā projekta dalībinstitūcijās iegūtā starptautiskās zinātniskās pētniecības
pieredze apkopota zinātniskajā monogrāfijā „No zināšanām uz kompetentu darbību” (LU
Akadēmiskais apgāds, 2006). Monogrāfijā apkopotas prof. Maslo (LU) un prof. Helda (Tībingenes
Universitāte) mācīšanās kā sociālpedagoăiskās kategorijas sistēmiskās teorētiskās analīzes rezultāti,
izklāstīta jauna, sociālpedagoăisko domāšanu rosinošā pieeja, kura pamatota prof. Koėes, asoc.
prof. Kesteres, prof. Šponas un prof. Maslo vadībā pēdējos divos gados aizstāvētajās Z.Rubenes, E.
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Maslo. I. TiĜĜas, Ž. Akopovas un R.Haheles promocijas pētījumu rezultātos, kā arī 2005. gadā
aizstāvēšanai sagatavotajās L. Oses „Skolotāju pedagoăiskās darbības salīdzinošā analīze latviešu
un mazākumtautību sākumskolas klasēs” un I.Helmanes „Emocionālā mācīšanās matemātikas
mācību procesā sākumskolā” disertācijās un doktorantu I.Brantes, L. Turiševas (LLU), I.Brišėes
pētījumos. Sadarbības rezultāti tiek atspoguĜoti arī publikācijas „Collaboration in computer assited
qualitative research” veidā projekta dalībinstitūciju un EAIE un EAQR izdevumā Qualitative
research Nexus IV, 2005. ISBN 3-9810087-0-7 (doktorantu G.Stroda, L.Oses, T. SkoromkasPīgoznes pētījumu metoloăija).
2005. gada decembrī tika līdzfinansēta LU PPF doktorantu un docētāju Starptautiskā
konference „Sprachen und Sprachpolitik in der multikulturellen Gesellschaft” Leipcigas
Universitātē, kurā LU piedalījās ar Latvijas inovatīvo pieredzi vairāku valodu mācību jomā.
Konferences materiāli tiks publicēti Leipcigas Universitātes izdevumā (A.Krūzes, D.Šulca
titulredakcijā) 2006.gadā. Materiālos tiks atspoguĜota Latvijas dzimtās valodas, bilingvālo mācību,
otrās un trešās svešvalodas mācību inovatīvā pieredze (LU docētāju, LU bijušo (jaunie zinātnieki)
un esošo doktorantu pētījumu rezultāti).
Projekta rezultātā (t.sk. aparatūras iegāde) attīstīta 2004.gada izveidotā vienotā starptautiska
pētījumu datu bāze un doktorantu konsultatīvā sistēma, kas sekmēja doktorantu S.Tūbeles, L.Oses,
I.Margevičas, A.Zigmundes promocijas darbu izstrādi starptautiskajā zinātniskajā vidē un to
sagatavošanu iesniegšanai aizstāvēšanai, kā arī I.Lūkas, D.KalniĦas, T.Skoromkas-Pīgoznes,
R.BirziĦas kvalitatīvo (teksti, video), I.RobiĦas datu apstrādi.
Projekta dalībinstitūcijas intensīvo kontaktu rezultātā ir noteikti tālākās sadarbības galvenie
virzieni: augstskolas docētāju tālākizglītības modeĜa izstrādē Eiropas vienotā izglītības telpā;
turpmākā
augstākās izglītības kvalitātes izpēte, pedagoăijas doktora studiju programmas
internacionalizācija, t.sk. rīkojot kārtējo Eiropas mācīšanās pētniecības asociācijas konferenci
Latvijā.
6. Studiju programmas attīstībai izvirzīto uzdevumu, ieteikumu izpilde (ārējās ekspertīzes
ieteikumu izpilde, sadarbības partneru priekšlikumu realizācija, pašu izvirzīto uzdevumu
izpilde)
Iepriekšējo studiju gada uzdevumi pamatā izpildīti. To apliecina arī eksperti - sadarbības
partneri un darba devēji. Programmā tiek īstenota pastāvīga sadarbībā ar ārzemju kolēăiem,
nepārtraukti tiek uzturēta arī atgriezeniskā saite par programmas īstenošanu, Ħemti vērā ieteikumi
un veikti uzlabojumi. Nākamajā gadā būtu jāveic korekcijas programmā, atbilstoši jaunai
likumdošanai, jāturpina darbs starptautiskā doktora studiju grāda iegūšanai, jāveicina doktorantu
līdzdalību, jāstiprina saikne ar absolventiem, darba devējiem, citām doktora programmām Latvijā.
7. Studiju programmas SVID (stipro, vājo pušu, iespēju, draudu) analīze

Stiprās puses

Vājās puses
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Akreditēta programma;
Noturīgs pieprasījums;
Starptautiskā sadarbība (viesprofesori,
recenzenti);
Promocijas darbu kvalitatīva pilnveide;
Vienota pretendentu atlases kārtība;
Līgumattiecības ar studentiem
paaugstinājušas savstarpējo atbildību;
Regulāri kolokviji un metodoloăiskie
semināri pa zinātniskajām apakšnozarēm;
Doktorantu līdzdalība pašnovērtējumā.









Mācībspēku pārslodze;
Doktorantu iniciatīvas trūkums;
Nepilnīgas zināšanas un prasmes pētījuma
metodiku izvēlē un datu apstrādē un
interpretācijā;
Trūkst vienotu kritēriju vadītāju efektivitātes
izvērtēšana;
Nesabalansēts ārzemju ekspertu sadalījums pa
apakšnozarēm;
Trūkst sadarbības ar programmu beigušajiem.;
Būtiska aizkavēšanās ar
doktorantūras īstenošanai reglamentējošo
dokumentu pieĦemšanu MK.

Iespējas







Draudi

Precīzāki atlases kritēriji iestājai doktorantūrā;
Starptautiskā grāda iegūšana;
Pētniecisko rezultātu plašāka popularizēšana un
ieviešana;
Ārzemju doktorantu piesaiste;
Organizēt praktiskās nodarbības specifisku
pētniecisko prasmju veidošanai;
Pārskata nodarbības promocijas eksāmenam.





Finansiāli ierobežojumi darba devēju piesaistei
programmas īstenošanā;
Akadēmiskā personāla zinātnisko interešu
ierobežotība;
Likumu, normatīvo aktu ierobežojumi ekspertu
piesaistei darbu izvērtēšanai.

8. Pielikumi (kvantitatīvie dati). Kvantitatīvos datus uzkrāj pa gadiem visā starpakreditācijas
periodā, papildinot iepriekšējā atskaites perioda datus. [...]

10.8.2. Pašnovērtējuma ziĦojums par 2006.-2007.akad.g.
LATVIJAS UNIVERSITĀTE
Pedagoăijas un psiholoăijas fakultāte
Pedagoăijas doktora studiju programma (kods 51143)
pedagoăijas doktora grāda/kvalifikācijas iegūšanai
PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIĥOJUMS
Par 2006./2007. akadēmisko gadu

1. Studiju programmas saturs, organizācija un praktiskā realizācija
1.1. IzmaiĦas studiju programmas saturā
2006./2007. studiju gadā ir veiktas korekcijas studiju programmas saturā atbilstoši izmaiĦām
promocijas kārtībā un saistībā ar atskaites gadā jaunizveidotā Pedagoăijas zinātniskā institūta (PZI)
pētnieciskajiem virzieniem. Kopš 2007. gada līdzās individuālajām studijām sadarbībā ar zinātnisko
vadītāju, metodoloăiskajiem semināriem, maziem un lieliem kolokvijiem tika veikti sagatavošanas
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darbi studiju satura paplašināšanai ar praktisko līdzdalību PZI pētnieciskajos projektos pētnieciskā
procesa praktiskās pieredzes ieguvei starptautiskajā PZI pētniecības tīklā. Veikts finansējuma
piesaistīšanas darbs zinātniskās infrastruktūras uzlabošanai, t.sk. doktorantu e-platformas izveidei,
lai nākamajā studiju gadā radīt studiju iespējas interaktīvajā e-mācīšanās modalitātē.
1.2. Studiju programmas satura, organizācijas un praktiskās realizācijas analīze, secinājumi un
priekšlikumi darbības pilnveidei
Pašnovērtējuma periodā ir turpinājusies zinātnisko vadītāju un studentu sadarbības
aktivizēšanās, iesaistoties Latvijas mēroga un starptautiskajos pētnieciskajos projektos, kuru
ăeogrāfija ir nozīmīgi paplašinājusies. Paplašinājās doktorantu un zinātnisko vadītāju kvalitatīvās
un kvantitatīvās pētniecības pieredze, pētnieciskā procesa gaitas un rezultātu apspriešanas iespējas
starptautiskā vidē kĜuvušas par sistēmu. Nākamajā studiju gadā nepieciešams precizēt studiju
programmas mērėi un uzdevumus, saistībā ar Doktora studiju pieejamību vairākās Latvijas
augstskolās kopš 2007. gada un Eiropas vienotās augstākās izglītības dimensiju, veikt izmaiĦas
uzĦemšanas kārībā saistībā ar uzĦemšanas kārtības harmonizāciju caurspīdīguma nodrošinātai
Latvijas Universitātē kopš 2007. gada. Veicamas arī izmaiĦas studiju saturā saistībā ar līdzdalības
iespējām PZI projektos, kā arī studiju pētnieciskā 3.ciklu modeĜa ieviešanai studiju organizācijā.
2. Studiju programmā studējošie
2.1. studentu līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā
Doktorantu līdzdalība studiju programmā īstenojas izsakot priekšlikumus studiju satura
pilnveidei un organizācijai, patstāvīgi gatavojoties kolokvijiem, kritiski izvērtējot savu un kolēău
pētījumu gaitu un rezultātus priekšaizstāvēšanas procesā. 2006./07. studiju gada studējošo
priekšlikumi par LU Pedagoăijas doktora studiju informatīvās datu bāzes izveidi, intensīvo studiju
formu ieviešanu – 3-5 dienu zinātniskie semināri, simpoziji katrā studiju semestrī līdzās ik otro
nedēĜu doktora studiju dienām ir ieviesti studiju procesā. Aktivizējusies studentu līdzdalība studiju
procesa organizēšanā un kopējās pētniecisko kvalitatīvo un kvantitatīvo datu bāzes izveidē, kā arī
starptautiskajā pētniecības tiklā EARLI u.c.
2.2. aptaujas par studiju programmu rezultāti:
Programmā imatrikulēto studentu skaits turpina samazināties jau 3 gadu, līdz ar tam ir
tendences raksturs. Līdzās iepriekšējā gada iemesliem tam: kopēja studentu skaita samazināšanās
Latvijas Universitātē, studiju maksas pieaugums, pedagoăijas doktora studiju programmu un
promocijas padomju skaita palielināšanās Latvijas augstskolās, augstākas prasības iestājai
doktorantūrā, kā arī promocijas darbu izstrādei un noformēšanai, iezīmējas tendence studēt ārzemēs.
Līdz ar to pareiza rīcība būtu Starptautiskās doktora studiju programmas atvēršana Latvijas un
ārzemju studentiem Latvija. Toties samazinājies atbirums un studiju programmu sekmīgi pabeigušo
skaits, neskatoties uz prasību studijām un promocijas darbam paaugstināšanu. Doktorantu aptauju
rezultātu analīze Ĝauj secināt, ka gan studiju saturā (1,88), gan studiju organizācijā (2,11) ir rezerves
pilnveidošanai no vērtējuma labi uz Ĝoti labi. Vērā Ħemami priekšlikumi turpmākajam darbam par
studiju programmas piedāvātajām iespējam (1,72) materiāli tehniskā nodrošinājuma uzlabošanai
(2,25): intensīvo semināru izveidi, e-informatīvās bāzes izveide.
3. Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais un administratīvais personāls
3.1. IzmaiĦas akadēmiskā un administratīvā personāla sastāvā atskaites periodā
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2006./ 2007. gada pārvēlēta doktorantūras studiju padome. Tās sastāvu veido 5 profesori
(visi LZP eksperti savā doktora studiju apakšnozarē) un 1 asociētais profesors jaunāks par 40
gadiem. Pašnovērtējuma periodā ir turpināta darbība akadēmiskā personāla atjaunošanā. Doktora
studiju realizācijā ir iesaistīti 11 profesori 6 asociētie profesori, no tiem vecumā līdz 40 gadiem
(Z.Rubene, E.Maslo), 3 pētnieki ar Dr.paed. grādu – N.SautiĦš. L.Ose un R.Alijievs un 4 asistenti
vecumā līdz 30 gadiem. Paplašinājies arī akadēmiskai programmai (īpaši promocijai) piesaistīto
vieszinātnieku skaits un ăeogrāfija – Vācija, Spānija, Polija, Krievija, Lietuva, Igaunija, ASV,
Portugāle, Somija, Francija un Norvēăija. 2007. gada beigās Spānijas profesore, jauna zinātniecie
vecumā līdz 40 gadiem Cristina Sanchez Romero ir ieguvusi Spanijas „Jose Castillejo” stažēšanās
grantu PZI 2008. gada maijā – augustā. ĥemot vērā LU akadēmiskā personālā kopumā un
Pedagoăijas doktora programmas akadēmiskā personāla novecošanos, jaunu zinātnieku iesaistīšana
programmā būtu turpināma
Pašnovērtējuma periodā doktora studijām izveidota pētnieciskā bāze PZI. Institūta
administratīvo vadību veic direktors (prof. I.Maslo) Zinātniskās padomes vadībā (prof. A.Krūze).
Zinātniskās padomes sastāvu veido visu pedagoăijas zinātnes apakšnozares vadoši profesori –
tematisko grupu vadītāji, doktorantūras un promicijas padomes pārstāvji, 2 doktorantu pārstāvji un
3 valstu ārzemju eksperti (Vācīja, Spānija, Somija).
3.2. Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība atskaites gadā
Programmā iesaistītie profesori un asociētie profesori aktīvi piedalījās konferencēs,
konferenču organizēšana, publicēja zinātniskos rakstus, izdeva citas publikācijas, piedalījās
pētniecības projektos, iesaistot studentus pētniecībā. Toties nākamajā gadā īpaša uzmanība būtu
jāvelta akadēmiskā personāla citējamo atziĦu izpētei starptautiski atzītajos izdevumos, kā to 2007.
gada ir darījuši IgauĦu kolēăi.

4. Studiju programmas
nodrošinājums

finansēšanas

avoti,

materiāli

tehniskais

un

metodiskais

4.1. IzmaiĦas studiju programmas materiāli tehniskajā un metodiskajā nodrošinājumā
Atskaites periodā raksturīga finansējuma avotu stabilizēšanās: LU investīcijas doktora
studiju pilnveidei -15000 Ls, Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijas finansējums pētniecības
attīstības, starptautiskās sadarbības paplašināšanai, zinātnisko vadītāju kompetences pilnveidei un
LU topošo docētāju promocijas darbu izstrādei. Atskaites gadā ir izstrādāti projekti un atklātā
konkursa rezultātā saĦemts papildus finansējums 2007. gadam Doktorantūras zinātniskās struktūras
attīstībai– 3000 Ls, pētniecības attīstībai – 8000 Ls, 2 zinātnisku vadītāju (prof. A.Krūze un
asoc.prof. I.Ėestere) un 3 doktorantu kvalifikācijas celšanai Eiropas pētnieciskajā institūcijā
pedagoăijas vēstures apakšnozarē – 1500 Ls, 3 doktorantiem promocijas darba izstrādei – 3x 3000
Ls. Līdz ar PZI nodibināšanu uzlabojošies pedagoăijas doktora studiju akadēmiskais, zinātniski
apkalpojošais un inženiertehniskais nodrošinājums, kā arī materiāli tehniskā bāze. Ar PPF atbalstu
saĦemtais Valsts bāzes finansējums Ĝāva piesaistīt doktora studiju pētnieciskās bāzes izveidei 1
vadošo pētnieku, 2 pētniekus un 4 asistentus. LU pētnieciskajos projektos iesaistīti 6 praktiėi ar
Dr.paed. no dažādām izglītības jomām, 2 PPF Pedagoăijas un 2 Izglītības vadības nodaĜas
akadēmiskā personāla pārstāvji LU PPF bibliotēkā izveidota starpuniversitāšu e-apkalpošanas
sistēma, e-bibliotēku tīkls, iegādāta jaunākā literatūra, vispārīgajā, speciālajā, pieaugušo un
sociālajā pedagoăijā.
4.2. Studiju programmas finansiālā, materiāli tehniskā un metodiskā nodrošinājuma analīze,
secinājumi, attīstības iespējas un turpmākie uzdevumi
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Studiju programmai ir stabils valsts budžeta 24 studiju vietu finansējums. Papildus pārdales
veidā ir 3 studiju vietas sadarbības līguma ietvaros finansē RPIVA. Pārēji studenti studē par
personiskiem līdzekĜiem, to skaits ar katru gadu pieaug, jo studentiem ir stabilas kredīta saĦemšanas
iespējas. Augstskolas „Turība” un Sporta akadēmijas un vēl dažos atsevišėajos gadījumos
studējošiem ir darba dēvēja finansējums. Aktivizējās gan studējošo mobilitāte, gan stiprinājās
finansiālais nodrošinājums docētāju Erasmus mobilitātēm, tomēr būtu jāveicina docētāju iniciatīva
personisko kontaktu dibināšanai, kas ir priekšnosacījums līdzdalībai mobilitātēs.
5. Ārējie sakari
5.1. Jaunais sadarbībā ar darba devējiem un profesionālām organizācijām atskaites periodā
Atskaite periodā doktora darbus aizstāvēja jaunie mācībspēki, t.sk: Latvijas Universitātes
Pedagoăijas un psiholoăijas fakultāte - 1; RPIVA – 2, Augstskola „Attīstība” – 1, Ventspils
augstskola – 1, Tehniskā Universitāte – 2. Kopumā jauninājumi sadarbība ar darba devējiem un
profesionālajām organizācijām ir nepietiekami un šīs darbības virziens būtu aktivizējams nākamajā
gadā.
5.2. Jaunais sadarbībā ar studiju programmām LU, Latvijā un ārpus tās robežām
Atskaites periodā turpinājās cieša sadarbība ar LLU Pedagoăijas doktorantūru studentu
konsultēšanā un līdzdalībā programmas aktivitātēs, toties sadarbības līgums joprojām nav
parakstīts. Pašnovērtējuma periodā parakstīti sadarbības līgumi ar Rēzeknes augstskolu un RPIVu.
2006. g. novembrī profesores A.Krūze, I.Maslo Socrates/ Erasmus programmas ietvaros piedalījās
doktorantu studiju kolokvijos Leipzigas un Tībingenes Universitātēs. Turpinās starptautiskās
doktora studiju programmas (UNED, Prāgas Universitāte, Tībingenes Universitāte u.c.) izstrāde, kā
arī turpināsies jau esošā sadarbībā mācībspēku personiskajā līmenī.
5.4. Studiju programmas ārējo sakaru analīze, attīstības iespējas
Pateicoties LU Pedagoăijas doktorantūras iepriekšējā gada centralizētajam
līdzfinansējumam starptautiskajā ATEE un Eiropas mācīšanās zinātniskās pētniecības asociācijās
un sadarbības tīklā, turpināta darbība, lai veicinātu dalībnieku (docētāju un doktorantu) līdzdalību
vienotā Eiropas pētnieciskā telpā, kura ietvaros tika apspriesti doktorantu promocijas darbu gaita un
rezultāti, doktorantu, jauno zinātnieku un docētāju darba rezultāti tika publicēti ATEE (prof.
I.Žogla), CICE (prof. Z.Čehlova), EARLI (prof. I.Maslo), Tībingenes un UNED izdevumos.
6. Studiju programmas attīstībai izvirzīto uzdevumu, ieteikumu izpilde
Tā kā programma tiek īstenota pastāvīgā sadarbībā ar ārzemju kolēăiem, nepārtraukti tiek
uzturēta arī atgriezeniskā saite par programmas īstenošanu, Ħemti vērā ieteikumi un veikti
uzlabojumi. Programmā iesaistītie eksperti atzinīgi vērtējot doktora studijas pedagoăijā un viĦu
konsultēto vai recenzēto promocijas darba kvalitāti un atbilstību starptautiskajām prasībām, pievērš
uzmanību kopsavilkumu angĜu valodas kvalitātei un iesaka enerăiskāk mēăināt publicēt promocijas
darba rezultātus starptautiski citējamos izdevumos.
7. Studiju programmas SVID (stipro, vājo pušu, iespēju, draudu) analīze

Stiprās puses


Akreditētās programma prestiža pieaugums (sadarbības

Vājās puses


Mācībspēku pārslodze;

103









līgumi ar RPIVA, Rēzeknes augstskolu utt);
Pieprasījums, īpaši no augstskolu mācībspēku puses;
Mērėtiecīga starptautiska partnerība (viesprofesori,
recenzenti);
Promocijas darbu kvalitatīva pilnveide, uzlabojot pētījuma
metodikas izvēli un datu ieguvi, apstrādi un analīzi;
Vienota pretendentu atlases kārtība;
Līgumattiecības ar studentiem paaugstinājušas savstarpējo
atbildību;
Regulāri kolokviji un metodoloăiskie semināri pa
zinātniskajām apakšnozarēm;
Doktorantu aktīva iesaistīšanās programmas īstenošanā un
darbības pašizvērtējumā.





Iespējas









Precīzāki rezultatīvie rādītāji programmas apguves procesā;
Vienotu mērėu pieĦemšana un pilnīga nodošanās to sasniegšanai;
Starptautiskā grāda iegūšana;
Pētniecisko rezultātu plašāka popularizēšana un ieviešana;
Plašāka partnerības veidošana;
Ārzemju doktorantu piesaiste;
Pētniecisko problēmu attīstība nacionālo izglītības vajadzību un
attīstības kontekstā;
Pārskata nodarbības promocijas eksāmenam.

Doktorantu pētniecisko
problēmu individuāla izvēle;
Trūkst vienotu kritēriju
vadītāju efektivitātes
izvērtēšana;
Trūkst sadarbības ar
programmu beigušajiem.

Draudi





Finansiāli ierobežojumi darba
devēju un skolu praktiėu
piesaistei programmas
īstenošanā;
Akadēmiskā personāla
zinātnisko interešu ierobežotība;
Likumu, normatīvo aktu
ierobežojumi ekspertu piesaistei
darbu izvērtēšanai.

8. Pielikumi (kvantitatīvie dati). Kvantitatīvos datus uzkrāj pa gadiem visā starpakreditācijas
periodā, papildinot iepriekšējā atskaites perioda datus. [...]
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10.9. Atsauksmes par programmu
10.9.1. Darba devēju atsauksmes
Rīgā, 2008. gada 8. februārī
ATSAUKSME PAR LATVIJAS UNIVERSITĀTES PEDAGOĂIJAS
DOKTORANTŪRAS PROGRAMMU

Latvijas Universitātes Pedagoăijas un psiholoăijas fakultāte piedāvā studijas pedagoăijas
doktora grāda iegūšanai, izglītības vadības doktora grāda iegūšanai, psiholoăijas doktora grāda
iegūšanai
Pedagoăijas doktorantūras programma ir plaša un daudzpusīga, tā darbojas virzienos, kas
nozīmīgi Latvijas pedagoăiskās domas un zinātnes attīstībai: vispārīgā pedagoăija, skolas
pedagoăija, augstskolas pedagoăija, pieaugušo pedagoăija, sociālā pedagoăija, nozaru pedagoăija.
Mūsdienās ir ārkārtīgi liels pieprasījums pēc augsti kvalificētiem pedagogiem, un jaunas
zinātnieku paaudzes rašanās ir pamats pedagoăijas zinātnes attīstībai un Latvijas izglītības sistēmas
augšupejai un pilnveidei. Pedagoăijas doktorantūra virza pedagoăijas zinātnes integrāciju skolas
vidē. Nemitīga zinātnisko atziĦu reflektēšana praksē Ĝauj pedagoăisko procesu skolā veidot
mūsdienīgu un inovatīvu. Studijas doktorantūrā pedagogiem paplašina redzesloku, un tas ir
nozīmīgi jebkurā izglītības sistēmas aspektā – sākot ar šėietamiem sīkumiem, piemēram, konkrēta
priekšmeta mācīšanas metodikas niansēm, beidzot ar sistēmiskas pieejas veidošanu valsts mēroga
izglītības procesos. Ikviens pedagoăisks pētījums ir nozīmīgs valsts izglītības sistēmas attīstības
kontekstā.
Ir svarīgi atjaunot pedagoga profesijas prestižu mūsu valstī, un viens no veidiem, kā to var
panākt, ir palielināt augsti kvalificētu pedagogu skaitu, kas pedagoăiskajā procesā ienestu jaunu,
mūsdienīgu saturu, metodes un izpildījumu. Tieši tas ir viens no svarīgākajiem pedagoăijas
doktorantūras uzdevumiem. Arī privātās vidusskolas Patnis izaugsmē būtiska nozīme ir
mūsdienīgas pedagoăiskās teorijas un prakses mijiedarbībai, jaunāko pedagoăisko atziĦu elastīgai
pielietošanai skolas vidē, ko veicinājušas mūsu vadītāju studijas doktorantūrā (2002. gadā LU PPI
doktorantūru beidzu es, bet šobrīd LU PPF pedagoăijas doktorante ir skolas direktore Maija
Kokare).
LU Pedagoăijas doktorantūras programmu kopumā vērtēju Ĝoti augstu, jo uzskatu to par
Latvijas pedagoăijas zinātnes centru, kas apvieno izcilākos mācībspēkus. Pēdējos gados LU
Pedagoăijas doktorantūras programmā vērojama izaugsme: būtiski paplašinājies starptautiskais
skanējums, piesaistīti jauni, talantīgi mācībspēki, palielinājies doktorantu skaits, pilnveidojusies
organizatoriskā sistēma u.c.
Zane Ozola,
Pedagoăijas doktore,
Privātās vidusskolas „Patnis” valdes priekšsēdētāja
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10.9.2. Sadarbības partneru atsauksmes
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10.10. Ārzemju recenzentu - ekspertu atsauksmes par LU pedagoăijas doktora
studiju programmas studentu promocijas darbiem
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10.11. Akadēmiskā personāla saraksts
Nr.

Vārds

Uzvārds

Grāds

Amats

Statuss
LU

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Irīna
Aīda
Irēna
Tatjana
Dainuvīte
Zoja
Ruta Ināra

Maslo
Krūze
Žogla
Koėe
Blūma
Čehlova
KaĦepēja

Dr.habil.paed.

profesore

pamatdarbs

Dr.paed.

profesore

pamatdarbs

Dr.habil.paed.

profesore

pamatdarbs

Dr.habil.paed.

profesore

pamatdarbs

Dr.paed.

profesore

pamatdarbs

Dr.habil.paed.

profesore

pamatdarbs

Dr.habil.paed.

profesore

pamatdarbs

Andrejs
Rasma

Rauhvargers
Garleja

Dr.chem.

profesors

pamatdarbs

Dr.habil.paed.
Dr.oec.

prof.emeritus

pamatdarbs

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Emīlija
Ārija
Vladimirs
Iveta
Rudīte
Elīna
Aivars
Zanda
Lūcija
Tatjana
Svetlana
Ineta

Černova
Karpova
Kincāns
Ėestere
Andersone
Maslo
Lasmanis
Rubene
Rutka
Kurilova
Surikova
Lūka

Dr.habil.paed.
Dr.habil.psych.

profesore

pamatdarbs

prof.emeritus
profesors

pamatdarbs

22.
23.
24.

Andra
Linda
Daiga

Fernāte
Daniela
KalniĦa

Dr.phil.
Dr.paed.

vad.pētniece

pamatdarbs
pamatdarbs

Dr.paed.

asoc.profesore

pamatdarbs

Dr.paed.

asoc.profesore

pamatdarbs

Dr.paed.

asoc.profesors

pamatdarbs

Dr.paed.

asoc.profesore
asoc.profesore

pamatdarbs

Dr.psych.
Dr.paed.

Pamatdarba
vieta

pētniece

pamatdarbs
pamatdarbs

Dr.paed.

asistente

pamatdarbs

Dr.paed.

pētniece

blakus darbs

Biznesa
“Turība”

Dr.paed.
Mg.paed.

pētniece
asistente

blakus darbs

LSPA

pamatdarbs

Mg.paed.

asistente

pamatdarbs

augstskola
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10.12. Akadēmiskā personāla CV
Dr.habil.paed., prof. IRĪNAS MASLO
dzīves un darba gājums
CURRICULUM VITAE
1.VISPĀRĪGĀS ZIĥAS
Vārds, uzvārds:
Personas kods:
Dzimšanas vieta:
Adrese:
Tālr:
E-pasts:
Pārvalda valodas:

IRĪNA MASLO
040451-10608
Rīga
A. BieziĦa 11 - 19, Rīga LV – 1029
67402663
irina.maslo@lu.lv
krievu un latviešu - dzimtās;
vācu - brīvi pārvaldu;
angĜu - saprotu, lasu, sarunas un profesionālās valodas pamati.

Izglītība:
1989. – 1992.
1984. – 1987
1968. - 1973.

Latvijas Universitāte,
Pedagoăijas un psiholoăijas institūta habilitācijas doktorantūra
Latvijas Valsts Universitāte,
Pedagoăijas un psiholoăijas katedras aspirante
Latvijas universitāte, svešvalodu fakultāte, vācu valodas nodaĜa, filologs, pasniedzēja

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:
Kopš 2003.
LU profesore sociālajā pedagoăijā (atkārtoti ievēlēta uz 6 gadiem)
1997.-2003.
LU profesore
1987.
Dr. paed.
1992.
Dr. paed. (nostrificēts)
1995.
Dr. habil. paed.
Nodarbošanās:
1973. - 1975.
Ėeguma 8-gadīgās skolas vācu valodas skolotāja
1975. - 1992.
Rīgas 12.vidusskolas vācu valodas skolotāja, ārpusklases darba organizatore
1987. - 1990.
LU Pedagoăijas fakultātes pasniedzēja, vecākā pasniedzēja
1990 .- 1992.
IAI valodas katedras vadītāja, docente
1992. - 1995.
IAI Svešvalodu centra vadītāja
1995 .- 1997.
PIAC Svešvalodu sektora vadītāja, daĜas vadītāja
1993. - 1997
Privātas koledžas "Evrika" vācu valodas skolotāja
1994. - 1997
RPIVA pedagoăijas laboratorijas vadītāja, pedagoăijas un psiholoăijas katedras profesores vietas izpildītāja
1995. - 1997
LU Pedagoăijas un psiholoăijas katedras, Pedagoăijas un psiholoăijas institūta stundu pasniedzēja
Kopš 1997.
Latvijas universitātes profesore
1999.- 2000. IZM ISEC vadītājas padomniece
1999.- 2000. Sorosa fonda – Latvija SIA projektā ”Atvērtā skola” programmas “Bilingvālo mācību programmu paraugu un mācību
materiālu izstrāde” konsultante
Kopš 2007. LU PPF Pedagoăijas zinātniskā institūta direktore
2. ZINĀTNISKĀ DARBĪBA UN PUBLIKĀCIJAS (par pēdējiem 6 gadiem)
Latvijas Zinātnes padomes un citu valsts pētījumu projektu un programmu vadība un līdzdalība to īstenošanā:
Kopš 2007.
LU pētniecības projekta Nr.2007/ZP-41 „Jaunās paaudzes mācīšanās veicināšanas kvalitātes izpētes
metodoloăija” vadītāja
2007.
LU pētniecības projekta Nr. 2007/ZP-42 „Sākumskolas skolēnu sociālās kompetences pilnveide
mikrogrupu darbībā” vadītāja
2007.
LU pētniecības projekta Nr.2007/ZP-43 "Bērnu ar īpašām un speciālajām vajadzībām iekĜaušanās
vispārizglītojošā skolā Latvijā" vadītāja
Kopš 2005.
LZP granta Nr.843 „Integratīvo procesu teorija Latvijas integrācijas praksei” vadītāja
2000.-2004.

LZA granta Nr.482 “Sociokulturālā mācīšanās. Pedagoăiskie modeĜi. Teorētiskais pamatojums”
vadītāja.

Starptautiski finansēto pētījumu projektu vadība un līdzdalība to īstenošanā:
Kopš 2006.

2005.-2007.

Kopš 2007.

Proyecto EA2006-0004 titulado “Evaluación de la colaboración española e internacional en programas de
formación de docentes: un modelo para un nuevo proyecto de desarrollo futuro en el Espacio Europeo de la
Educación Superior (MOEES)”
Madrides Humanitārās augstskolas Pedagoăijas fakultātes (Spānija) un LU PPF projekts „Programma
Intercultural abierto y a distanci apara la formacion de competencis socioprofesionales de docentes y discentes
mediante las pra’cticas y las TIC ”. Projekts. Nr. SEJ 2005-09268-C03-01
Diseńo y evaluación de las competencias de los estudiantes en el EEES desde un enfoque comparado:
Integración de contenidos y métodos
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2003.-2007.

Inter-university Program of Master on „Educational Treatment of Diversity

1992.-2007.

International research project “International Learning” (“Interculturallearning”).

2003.
2003.

Sokrates bilaterāras sadarbības projektu vadītāja ar UNED (Spānija) un Tībengenes universitāti (Vācija).
Vācijas, Itālijas un Latvijas Grundvig 2 projekts LECU “Best Practice to develop learning Cultures for lifelong
learning” LU Reă. Nr.2003./2035 - vadītāja

2002.

Vācijas, Itālijas un Latvijas Grundvig 1 projekts LECU “Best Practice to develop learning Cultures for lifelong
learning” LU Reă. Nr.2002./1929 - vadītāja.

Līgumdarbu vadība un līdzdalība to īstenošanā:
2002.
IZM Vispārējās izglītības departamenta pētījums “Pedagoăiskās rekomendācijas mazākumtautību skolām”
2003.
IZM Vispārējās izglītības departamenta pētījums “Informācijas atlase IZM informatīvam izdevumam
mazākumtautību izglītības jomā”
Publikācijas:
Zinātniskās publikācijas:
Monogrāfijas
Raksti starptautiski recenzētajos zinātnisko rakstu krājumos:
Referāti – raksti zinātniskajās konferencēs
Mācību līdzekĜi:
Mācību grāmatas
Teaching appliances
Metodiskie raksti
Mācību programmas
Disertācijas
Citas publikācijas

43
3
14
26
25
2
13
4
6
2
10

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas:
1. Maslo I. (2006) No zināšanām uz kompetentu darbību . LU Aladēmiskais apgāds, 1-186. ISBN 9984-783-71-5
2. Maslo I. (2006) Die Situation der Kinder-und Jugendhilfe in Lettland Children at risk – Kinder und Jugendhilfe in Mittelund Osteuropa. Internationale Gesellschaft fuer Erzieherische Hilfen. IDFH-Eigenverlag , Band 24, 25-45. ISBN 10:3925146-66-4.
3. Maslo I. (2006)
Bilinguale Ausbildung von nationalen Minderheiten in Lettland. Sprachen- und Schulpolitik in
multikulturellen Gesellschaften Universitaet Leipzig, 121-143. ISBN 978-3-86583-164-4
4. Maslo I, Nipers J., Krupskis V. (2006) Die Jugendbegegnung”Ueber das Zusammenleben und Ausgrenzen in unseren
Stadtteilen” aus Sicht der Jugendlichern und Betreuer aus Riga (Lettland). International Lernen – Lokal Handeln.
Leiprecht Riegel Ch. Held J. (Ed) IKO Verlag für Interkulturelle Kommunikation. Frankfurt am Main – London, 176-196.
ISBN 3-88939-589-9
5 Maslo I. (2008) Perspektiven moderner Sozialpädagogik zur aktuellen Entwicklung der sozialen Arbeit in Lettland. Gewalt,
Praevention, Integration. Aktuelle Herausforderungen an soziale Arbeit und Schule. Universitaet Leipzig, 31- 59. ISBN
978-3-8653-245-0
3. PEDAGOĂISKĀ DARBĪBA
Akadēmiskie kursi:
•
Didaktika
B daĜa
3 KP
• Multikulturālās sabiedrības
socialpedagoăiskā problematika.
B daĜa
2 KP
• Bilingvālā izglītība kā integrācijas līdzeklis
B daĜa
2 KP
• Māzākumtautību programmu ieviešanas
monitorings.
B daĜa
2 KP
• IekĜaušanās skolas pedagoăiskajā
procesā
B daĜa
2 KP
• Sociālās pedagoăijas attīstības
perspektīvas
B daĜa
2 KP
• Skolas pedagoăiskais process
B daĜa
3 KP
• Sociālā pedagoăija
A daĜa
3 KP
Studiju programmu izstrāde:
•
RPIVA Mazās akadēmijas docētāju tālākizglītības programma pedagoăijā
•
LU Pedagoăijas maăistra studiju programma
•
LU citu nozaru doktorantu augstskolas didaktikas studiju programma
•
Augstskolu docētāju tālākizglītības programma “Augstskolas didaktika teorijā un praksē”
•
Educational treatment of diversity, Interuniversity master study programme
Irīna Maslo
2008. gada 24. janvārī
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Dr.paed., prof. AĪDAS KRŪZES
dzīves un darba gājums
CURRICULUM VITAE
Vārds:
Uzvārds:
Dzimšanas gads:
Dzimšana vieta:
Tautība:
Dzīves vietas adrese:
Tālr.
E-pasts:

AĪDA
KRŪZE
1949.
Talsu rajons.
latviete
Ēveles iela 6 dz. 43, Rīga LV 1013.
7033861 (d.), 29372140
aida.kruze@lu.lv

Izglītība:
1971.-1977. g.
Latvijas Valsts Universitāte, Vēstures un filozofijas fakultāt
1984.-1988. g.
Latvijas Valsts Universitāte, Pedagoăijas un psiholoăijas
katedras aspirantūra.
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:
1990. g.
Pedagoăijas zinātĦu kandidāte
1993. g.
Pedagoăijas doktore (nostrifikācija)
1996.-1999.g.
docente
1999.-2002.g.
asoc.profesore
Kopš 2002. g.
profesore
Nodarbošanās:
Kopš 1990. g.
Latvijas Universitāte: Pedagoăijas muzeja vadītāja
1991.-1995. g.
Pedagoăijas un psiholoăijas katedra, lektore
1995.-1999. g.
Pedagoăijas un psiholoăijas katedra/institūts, docente
1999.- 2002.g. Pedagoăijas un psiholoăijas institūts, asoc. prof., direktora v.
2002.- 2003.g.
Pedagoăijas un psiholoăijas institūts, prof., direktore
2004.g.
Pedagoăijas un psiholoăijas fakultāte, prof., Pedagoăijas nodaĜa
vadītāja
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra (kopš 2002.g):
Krūze A. Pedagoăijas zinātnes priekšvēsture Latvijā/ ATEE starpt. konferences “Decade of Reform: Achievements, Challenges,
Problems” zin.rakstu krāj. 3.-R.: SIA “Izglītības soĜi”, 2002.-174.-184.lpp.
Крузе А., Кестере И. Подготовка yчителей в Латвийском университете: исторический опыт/ Švietimo ir pedagogines minties
raida Baltijos valstybese XX amžinje. Tarptautine moksline konferencija. Mokslo darbai.- Vilnius, 2002.-217.-222.lpp.
Krūze A., Žogla I. Development of Pedagogical Ideas in Latvia/ ATEE starpt. konferences “Teachers, Students and Pupils in a
Learning Society” zin.rakstu krāj.2.-R.: SIA “Izglītības soĜi”, 2003.-369.-378.lpp.
Kruze A. Die Rolle der Deutschen bei der Entwicklung des paedagogischen Denkens in Lettland/ Grosse europaeische Paedagogen.Leipziger Universitaetsverlag, 2004.- s. 129.-138.
Hoerner W., Krūze A., Schulz D. (Hrsg.) Grosse europaeische Paedagogen.- Leipziger Universitaetsverlag, 2004.-152 S.
Krūze A., Ausekle D. Sprachenpolitik und Schulwesen in Lettland/ Bildung und Erziehung. Heft 1/ Maerz, 2004.- s. 37-51.
Krūze A. MārtiĦš Celms. Jānis SviestiĦš. Hermanis Kreicers/ Antoloăijā “Rietumu trimdas latviešu pedagoăiskā doma (19441990)”.- R.: RaKa, 2004.- 103.-110., 110.-114., 127.-137.lpp.
Krūze A. Pedagoăijas zinātnes teorētisko pamatu izstrāde Latvijā 19.gs. 2.pusē/ BPVA starpt. konf. zin.r.krāj.- R.: RaKa, 2004.- 42.49.lpp.
Koėe T., Krūze A., Šulcs D. Skolotāju izglītība: Eiropas pieredze un perspektīvas/ LU raksti. Jubilejas izdevums. – 2004.- 187.195.lpp.
Krūze A., Zigmunde A. Die Bedeutung J.G.Herders fuer die Entwicklung der Paedagogik Lettlands./ Lehrerbildung in Europa –
Lehrerbildung fuer Europa.- Leipziger Universitaetsverlag, 2005.- s.125.-136.
Schulz D., Krūze A., Lippke W. (Hrsg.) Lehrerbildung in Europa – Lehrerbildung fuer Europa.- Leipziger Universitaetsverlag,
2005.-179 s.
Laikmets un personība 3,4,5,6,7,8. Sastād. un zin.red. Krūze A.-R.: RaKa, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006.
Krūze A. Aspekte zur Internationalisierung der Lehrerbildung in Lettland./ Globalisierung der Wirtschaft – Internationalisierung der
Lehrerbildung.- Leipziger Universitaetsverlag, 2006.- S. 39.-43.
Krūze A., Mortag I., Schulz D. (Hrsg.) Globalisierung der Wirtschaft – Internationalisierung der Lehrerbildung.- Leipziger
Universitaetsverlag, 2006.- 210 S.
Krūze A., Kurilova T. THE HISTORY OF EDUCATION AS A COURSE OF STUDY FOR FUTURE TEACHERS OF
PRESCHOOL INSTITUTIONS./ ATEE starpt.konferences krāj.“Teacher of the 21st Century: Quality Education for Quality
Teaching”.- Riga: Izglītības soĜi, 2006.
Krūze A., Vediščeva J. Sprachenpolitik und Schulwesen in Lettland: ein historischer Abriss./ Sprachen- und Schulpolitik in
multikulturellen Gesellschaften.- Leipziger Universitaetsverlag, 2007.- S. 113.-120.
Krūze A., Mortag I., Schulz D. (Hg.) Sprachen- und Schulpolitik in multikulturellen Gesellschaften.- Leipziger Universitaetsverlag,
2007.- 292 S.
Krūze A., Sproăe I. Deutsch- lettische Kooperation in der Lehrerbildung./ Horizonte. Neue Wege in Lehrerbildung und Schule.Leipziger Universitaetsverlag, 2007.- S. 88.-92.
Krūze A., Ėestere I. Zur Entwicklung der Sozialpaedagogik in den 20-er – 30-er Jahren des 20.Jahrhunderts in Lettland. .- Leipziger
Universitaetsverlag, 2008. – S. 59.-69.
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Krūze A., Schulz D., von Wolffersdorf Ch. (Hg.) Gefaerdete Jugendliche. Aspekte sozialer Arbeit in Lettland und in Deutschland. Leipziger Universitaetsverlag, 2008.- 308 S.
Zinātniski pētnieciskā darbība:
Kopš 1990. g.
Pedagoăijas vēsture, Skolotāju sagatavošanas vēsture Latvijas Universitātē, Muzejpedagoăija
1997.- 2000.g.
“Tautas izglītība un pedagoăiskā doma Latvijā līdz 1900. gadam” (LZP finansētā projekta Nr. 940 vadītāja)
2001.- 2003.g.
“Trimdas latviešu pedagoăiskā doma (1944-1970)” (LZP finansētā projekta Nr. 479 vadītāja)
Kopš 2004.g.
“Pedagoăija Latvijā pēcpadomju periodā: salīdzinošā analīze” (LZP finansētā projekta Nr. 769 vadītāja)
Starptautiskā sadarbība (kopš 2002.g.):
1999.-2008. g.
Baltijas pedagoăijas vēsturnieku asociācijas simpoziji un konferences (katru gadu)
Kopš 2000.g. (līgums) Sadarbības projekta ietvaros ar K.Adenauera fonda Izglītības centru Vendgrēbenē un Leipcigas universitāti
ikgadēja starptautiskā semināra organizēšana un vadība LU doktorantiem un docētājiem (25 cilv.)
2002.g.
4.starpt. konference “Education” Atēnās (Grieėijā)
2002., 2003.g.
Eiropas Skolotāju izglītības asociācijas (ATEE) konferences Latvijā, Maltā

Nr.p.k.

Akadēmiskie kursi:
Studiju programma

1. Pedagoăijas doktora

Studiju kursa nosaukums

Apjoms
3 KP

2. Pedagoăijas maăistra

Aktualitātes pedagoăijas vēstures pētniecībā
Metodoloă. semināri pedagoăijas vēsturē
Pedagoăijas ideju attīstība pasaulē un Latvijā (arī E- kurss)

3. Bakalaura/ Profes.progr.

Pedagoăiskās domas attīstība pasaulē un Latvijā

2 KP

4. Profes.progr.

Pedagoăiskā doma Latvijā un tautas pedagoăija

2 KP

5.Profes.progr.

Pedagoăijas vēsture

2 KP

Papildus ziĦas par profesionālo darbību un zinātniskajām aktivitātēm:
1.2008.g. - 5 doktorantu zinātniski pētnieciskā darba vadīšana (4 ieguvuši Dr.paed. zin.grādu).
Novadīti 110 maăistra darbi, no tiem 75 pedagoăijas vēsturē (kopš 1994.g.)
2. 1992.-2004. g. Zinātniskā sekretāre LU Pedagoăijas habilitācijas un promocijas padomē
(kopš 1999.g. – Pedagoăijas promocijas padomē).
3. Kopš 1999. g. Latvijas Skolu muzeju asociācijas (LSMA) valdes locekle, zin.konsultante.
4. Kopš 2000.g. Žurnāla “Skolotājs” redkolēăijas locekle.
5. Kopš 2000.g. Baltijas pedagoăijas vēsturnieku asociācijas valdes locekle.
6. 2003.-2006.g. LZP 12. nozares ekspertu komisijas locekle, LZP locekle
7. Kopš 2004.g. LU Senāta locekle, PPF Domes locekle
8. Kopš 2004.g. LU Pedagoăijas zin.noz. promocijas pad.locekle
9. Kopš 2007.g. LU Pedagoăijas profesoru padomes priekšsēdētāja

2008. gada 15. janvārī

Aīda Krūze

2 KP
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Dr.habil.paed., prof. IRĒNAS ŽOGLAS
dzīves un darba gājums
CURRICULUM VITAE
I. Vispārīgās ziĦas
Vārds:
IRĒNA
Uzvārds:
ŽOGLA
Dzimusi
1941.g. Rēzeknes rajona Kaunatas pagastā.
Personas kods:
011241 – 10039
Adrese:
Jelgavā, Dambja ielā, 4 – 31, LV-3001.
Tālr.
3025527; 9557576
E-pasts:
irena@latnet.lv; irena.zogla@lu.lv
Valodas: latviešu, angĜu, krievu – brīvi; vācu – sazināšanās un profesionālās literatūras lasīšana.
Izglītība:

1960.-1965. Latvijas Valsts universitāte, Svešvalodu
fakultāte, angĜu filoloăijas studente.
1976.-1980. Latvijas Valsts universitāte, Pedagoăijas un
psiholoăijas katedra, aspirante.

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:
1981.g.- Pedagoăijas zinātĦu kandidāte, LVU Pedagoăijas un Psiholoăijas katedras vecākā
pasniedzēja
1987.g.- Pedagoăijas un psiholoăijas katedras docente.
1992.g.- ZinātĦu kandidāta grāds pielīdzināts LR zinātĦu doktora grādam.
1994.g.- Pedagoăijas habilitētā doktore.
1995.g- LU Pedagoăijas un psiholoăijas katedras profesore.
1996.g.- starptautiski akreditēta LU profesore.
Nodarbošanās:
1965.g. Burtnieku 8-gadīgās skolas skolotāja un direktore.
1967.g. Kaiău vidusskolas skolotāja.
1968.g. Jelgavas rajona komjaunatnes komitejas 2. sekretāre
1972.g. Jelgavas pilsētas kompartijas instruktore mācību iestāžu darbā. Paralēli studijas
aspirantūrā.
1981.g. Vecākā pasniedzēja Latvijas Valsts universitātes Pedagoăijas un siholoăijas katedrā,
vienlaicīgi Jelgavas 1. vidusskolas skolotājalīdz 1994.gadam.
1987.g. Latvijas Valsts universitāte, Pedagoăijas un psiholoăijas katedras docente.
1994.-1995.g. Vienlaicīgi ar darbu LU Rīgas pedagoăijas augstskolas mācību prorektore.
1995.g. līdz šim laikam - Latvijas Universitātes profesore
1996.g. LU Pedagoăijas un psiholoăijas institūta profesore, Institūta Pedagoăijas nodaĜas
vadītāja.
2001.- 2003.g. LU Pedagoăijas un psiholoăijas institūta direktora vietniece.
2004 – LU profesore.
II. Zinātniskā darbība un publikācijas (par pēdējiem 6 gadiem):
LZP finansēto pētījumu projektu vadītāja –
1.1994.- 1998. g. “Didaktiskās teorijas un jēdzieni: salīdzinošais aspekts”;
2.1999. - “Ilgtspējīgas izglītības attīstības didaktiskais nodrošinājums”.
3. 2005.-2007. g. LZP projekta 848 vadītāja: Vispārizglītojošās skolas mācību saturs.
Starptautisko pētījumu projektu dalībniece:
• 1998.-1999.g. „Thematic Network of Teacher Education“, vad. prof.D.Kallos, Umea universitāte, Zviedrija.
• 1999.- „COMPARE-TE“ (salīdzinošie pētījumi), vada prof. J.Stephenson, Monfordas universitāte,
Lielbritānija.
• Mentoru sagatavošana jauno skolotāju ievadīšanai darbā. Starptautisks projekts 128825-CP-1-2006-UKCOMENIUS-C21- TISSNTE
Latvijas projektu, programmu, ekspertu padomju, komisiju locekle:
• LZP 12. nozaru (filosofija, pedagoăija, psiholoăija, socioloăija) nozares ekspertu komisijas locekle;
• LU Pedagoăijas zinātnes nozares promocijas padomes priekšsēdētāja;
• LU pedagoăijas nozares profesoru padomes locekle.
Publikācijas kopš 1991. gada – 48, t.sk. pēdējos sešos gados:
a) 18 raksti recenzētos izdevumos (ietverti LZP apstiprinātajā citējamo izdevumu sarakstā);
b) trīs publikācijas recenzētos izdevumos, kuri nav LZP citējamo izdevumu sarakstā;
c) monogrāfija:
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Žogla I. Didaktikas teorētiskie pamati. Rec. Dr.habil. paed. I.Maslo, Dr. paed. I.Kāposta. Zin. konsultanti
Dr.M.Killeavy (Īrija), Dr.V.Collinson (ASV).- Rīga: RaKa, 2001, 270 lpp.
d) Populārzinātniskas publikācijas – 6.
Piedalīšanās ar referātiem 28 starptautiskās zinātniskās konferencēs (publicētas tēzes),
ziĦojumi piecos strapaugstskolu un starptautiskos semināros.

III. Pedagoăiskā darbība (par pēdējiem sešiem gadiem):
1. Aizstāvēti 14 vadītie promocijas darbi.
2. Vadīti vidēji pieci maăistra darbi gadā - pēdējos sešos gados kopā aizstāvēti vairāk, kā 30 maăistra darbi.
3. Vadīti vidēji četri kvalifikācijas darbi gadā – kopā 24 darbi.
4. Izstrādāti un tiek docēti seši studiju kursi doktora, maăistra, profesionālajās programmās.
5. LU Pedagoăijas studiju programmu padomes locekle.
6. Izstrādātas 2 studiju programmas, divu programmu direktore.
Pedagoăijas maăistra programma (80 krp.) un “Augstskolas didaktika: teorijas un prakse”, 160 st., 4 k.p.,
augstskolu docētāju pedagoăiskās un psiholoăiskās tālākizglītības programma.
IV. Organizatoriskais darbs (par pēdējiem sešiem gadiem):
Universitāšu, Latvijas zinātnisko un akadēmisko komisiju vadītāja un locekle:
Sešu starptautisku konferenču orgkomitejas priekšsēdētāja un locekle
Vairāk kā 20 zinātnisko izdevumu redakcijas kolēăijas vadītāja, locekle, recenzente.
Eiropas skolotāju izglītības asociācijas (Association for Teacher Education in Europe – ATEE) Administratīvās
komitejas locekle.
AERA – Amerikas izglītības pētnieku asociācijas locekle.
Irēna Žogla // 2000 Outstanding Scientists of the 21st Century. First Edition. – Cambridge, England: International
Bibliographical Centre, 2002 (šėirtnē “Z”).
Goda nosaukums: "Teicamnieks tautas izglītības darbā" 1978.g.

2008. gada 5.janvārī

Irēna Žogla
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Dr.habil.paed., prof. TATJANAS KOĖES
dzīves un darba gājums
CURRICULUM VITAE
Vārds
Uzvārds
Dzimšanas datums
E-pasts

TATJANA
KOĖE
1955.gada 9.maijs
tatjana.koke@lu.lv
tatjana.koke@izm.gov.lv

Izglītība:
1994.-1996. Latvijas Universitātes, Pedagoăijas un psiholoăijas katedra, pedagoăijas doktorantūra
1995.gada augusts: Londonas universitātes Izglītības institūts
1991.gada septembris – decembris: Stokholmas universitātes Starptautiskais izglītības institūts
1983.-1986. LVU, Pedagoăijas un psiholoăijas katedra, pedagoăijas aspirantūra
1973.-1978. Latvijas Valsts universitāte (LVU), Svešvalodu fakultāte
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:
Kopš 2002. LU profesore
Kopš 2000. Latvijas ZinātĦu akadēmijas (LZA) korespondētājlocekle
1999. pedagoăijas zinātĦu habilitētā doktore
1997. LU asociētā profesore
1997. LU Pedagoăijas un psiholoăijas institūta docente
1993. pedagoăijas zinātĦu doktore
1986. pedagoăijas zinātĦu kandidāte
Nodarbošanās:
Kopš 2007. izglītības un zinātnes ministre
Kopš 1983. LVU, vēlāk – LU, Pedagoăijas un psiholoăijas katedras, vēlāk – institūta, fakultātes aspirante, vecākā
pasniedzēja, docente, asociētā profesore, direktore, profesore
2006.–2007. Izglītības un zinātnes ministrija (IZM), parlamentārā sekretāre
2004.–2006. UNESCO Latvijas Nacionālās komisija, Konsultatīvā padome „Izglītība visiem”, izpilddirektore
2002.– 2003. Īpašu uzdevumu ministra valsts reformu lietās sekretariāts, vadītāja vietniece
1996.–1997. starptautiskās zinātnieku grupas locekle Ljēžas universitātes Eksperimentālās pedagoăijas institūtā
1999.gada maijs – jūlijs: augstākās izglītības un zinātnes valsts ministre
1999.gada jūlijs – novembris: izglītības un zinātnes ministra padomniece augstākajā izglītībā un zinātnē
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:
Kopējais publicēto zinātnisko un metodisko darbu skaits: 78, t.sk. – 2 monogrāfijas, 54 raksti, 22 tēzes
• Koėe, T., Oganisjana, K., „Educational Experience as a Path to Citizenship” // International perspectives in adult
education, Nr.51, 2005., 39.-53.lpp, (ISBN3-88513-809-3)
• Koėe, T., „Learning Society: an Agenda for Slogan or Contemporary Need” // Tiltai, Nr.28., 2005., 69.-73.lpp,
(ISSN 1648-3979)
• Koėe, T., „Pētnieka izaugsme doktorantūras studijās: aktualitātes un prasības” // Pētījumi pieaugušo pedagoăijā,
LU Akadēmiskais apgāds, 2005., 9.-15.lpp. (ISBN 9984-770-71-0)
• Koėe, T., „Development of a Learning Society in Latvia: Local Perspective for Global opportunities” // Active
learning in Higher education. (D.Bluma, S.Kiefer (eds.)) Trauner Verlag + Buchservice GmbH., Linz, 2006., 263.281.lpp.
• Koėe, T., „Studiju programmu produktivitāte: gaidas, realitāte, risinājumi” // LU rakstu krājums „Izglītības vadība”
697.sēj., LU, 2006., 87.-93.lpp.
• Koėe, T., LapiĦa, G., „Innovation Centred University Curriculum – A Tool for Competitive Europeans” //
Proceedings of the International Scientific Conference „Legal, political and economical initiatives towards Europe
of knowledge”, KauĦas Tehnoloăiskā Universitāte, 2006., 77.-84.lpp
• Koėe, T., Oganisjana, K., „Vai gatavība uzĦemties risku ir iemācāma prasme?” // LU raksti 700.sējums, Pedagoăija
un skolotāju izglītība, LU, 2006., 103.-115.lpp.
• Koėe, T., Muraškovska, I., „Latvija ceĜā uz zināšanu sabiedrību: izpratne un izaicinājumi” // Izglītība zināšanu
sabiedrības attīstībai Latvijā, Zinātniski pētnieciskie raksti 2 (13), Stratēăiskās analīzes komisija, Zinātne, 2007.,
121.-142.lpp.
• Koėe, T., BirziĦa, R., „A Humanistic Approach to Developing the Computer Literacy of Teachers” // Humanities
and Social Sciences in Latvia, 3(52), LU Ekonomikas institūts, LZA, 2007., 24.-151.lpp.
Dalība starptautiskās konferencēs:
Pēdējo triju gadu laikā dalība 28 starptautiskās konferencēs un organizētas 9 starptautiskās konferences
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Zinātniski pētnieciskā darbība:
2004: Pasaules Bankas projekts „Augstākā izglītība un inovācijas Latvijā”
2004. – 2006: Latvijas Zinātnes padomes projekts „Vidusskolas skolotāju profesionālās kompetences veidošanās
universitātes studiju programmās”, vadītāja
2005: UNESCO projekts „Izglītības visiem mērėu īstenošana Baltijas jūras reăiona valstīs”
2005. – 2006: projekta Nacionālā programma „Mūžizglītības stratēăijas izstrāde un ieviešana”, IZM darba grupas
locekle
2006. – 2007: Augstākās izglītības likumprojekta izstrāde un sagatavošana iesniegšanai Saeimā, IZM darba grupa,
vadītāja vietniece
Akadēmiskie kursi:
„Pieaugušo izglītības sociāli pedagoăiskie pamati” – 32 st., 2 kredītpunkti (ped.mag.)
„Studiju un audzināšanas pedagoăija” – 32 st., 2 kredītpunkti, (jur.mag.)
„Izglītības kvalitātes kritēriji un to vērtēšana – 32 st., 2 kredītpunkti (ped.mag., augstskolu mācībspēku tālākizglītības
programma)
„Aktuālie pētījumi pieaugušo pedagoăijā” – 32 st., 2 kredītpunkti (ped.dokt.)
Studiju darbs 2006./2007. akadēmiskajā gadā:
novadīti 7 maăistru darbi
aizstāvēti 2 promocijas darbi pedagoăijā
recenzēti 4 promocijas darbi
Papildus ziĦas par profesionālo darbību:
Kopš 2005.gada: UNESCO Starptautiskā izglītības biroja padomes locekle, Ženēva
2005: Dānijas Pedagoăijas universitāte, vieslekcijas SOCRATES programmā
2006.gada janvāris – 2008.gada janvāris: UNESCO Starptautiskā izglītības biroja padome, viceprezidente, Ženēva
Kopš 2006.gada – līdz šim laikam: promocijas padomes pedagoăijā locekle
Kopš 2006.gada: Eiropas Pieaugušo izglītības asociācija, valdes locekle
Kopš 2006.gada: Latvijas Pieaugušo izglītības apvienība, padomes locekle
2006.gada jūlijs: Centrāl- un Austrumeiropas zinātnieku vasaras skola, Armēnija, vadītāja
Kopš 2006.gada: Liepājas Pedagoăijas akadēmija, rakstu krājums „Pedagoăija: teorija un prakse”, redkolēăijas locekle,
ISBN 9984-754-07-3
Tatjana Koėe
2008. gada 31. janvārī
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Dr.paed., prof. DAINUVĪTES BLŪMAS
dzīves un darba gājums
CURRICULUM VITAE
Vārds:
Uzvārds:
Dzimšanas gads:
Personas kods:
Adrese
Tālrunis
Izglītība:
1976.-1980.
1969.-1971.
1960.-1966.

DAINUVĪTE
BLŪMA
1941.
201241-11828
Zemturu iela 2, Mārupe, LV – 2167
7148934; 9177063
Latvijas Valsts universitāte, neklātienes aspirante.
Latvijas Valsts universitāte, Augstākie kursi augsti kvalificētu svešvalodu pasniedzēju
sagatavošanai darbam augstākajās mācību iestādēs, klausītāja.
Latvijas Valsts universitāte, Svešvalodu fakultāte, studente.

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:
2002.
LU profesore
1999.
LU asociētā profesore
1992.
LU docente
1992.
Pedagoăijas zinātĦu doktore
1986.
Svešvalodu mācību metodikas katedras docente
1982.
Pedagoăijas zinātĦu kandidāte
Nodarbošanās:
Kopš 2002.
1995.-2004.
1992.-1995.
1983.-1992.
1983.-1992.
1966.-1983.
1965.-1968.
1962.-1965.

Profesore LU Pedagoăijas un psiholoăijas fakultātē
Latvijas Universitātes Pedagoăijas un psiholoăijas fakultātes Pieaugušo izglītības katedras
vadītāja
Latvijas Universitātes Pedagoăijas fakultātes dekāna vietniece
Latvijas Valsts universitātes Pedagoăijas fakultātes Svešvalodu mācīšanas metodikas katedras
vadītāja
LU Pedagoăijas fakultātes docente
Latvijas Valsts universitātes Svešvalodu fakultātes AngĜu valodas katedra, pasniedzēja
Rīgas 41.vidusskolas skolotāja
Rīgas vājredzīgo un neredzīgo bērnu internātskolas skolotāja

Zinātniski pētnieciskā darbība:
Kopš 1998
Studentu kā pieaugušo izglītības teorētiskie un praktiskie aspekti. Augstskolu mācībspēku
profesionālā kompetence
Kopš 1995
Pieaugušo izglītības programmas, metodes, pieaugušo izglītības darbinieku kvalifikācija.
Izglītības demokratizācija.
Kopš 1990
Paradigmu maiĦa izglītībā pārejas periodā.
Augstskolas studiju process, mācībspēku kvalifikācija, kvalitātes un darbības izvērtēšana.
1982-1990
Izglītības programmu veidošana, attīstība, augstskolas mācībspēku kvalifikācija, studiju saturs,
metodes, organizācija.
Līdz 1982
Augstskolas studiju process un tā pedagoăiski profesionālā virzība.
Akadēmiskā darbība:
Darbs maăistra programmā: kursi
Paradigmu maiĦa izglītībā. Maă.progr. 2 kp.
Daudzveidīgo spēju teorija. Maă.progr. 3 kp.
Izglītības vide augstskolā, mūsdienu metodes un tehnoloăijas. Maă.progr.4kp.
Skolu izglītības programmas un to attīstība.Maă.progr. 2 kp.
Metodoloăija izglītības pētījumos.Maă.progr. 3 kp.
Darbs
doktora Priekšmetizglītības programmas un to attīstība.Maă.progr
Interaktīvās studiju metodes augstskolā
programmā: kursi
Izglītības attīstības tendences.
Doktoru progr. 4 kp.
Darbs bakalaura programmā:
Pieaugušo pedagoăija (Androgoăija) Bak.progr. 2 kp.
Maăistra un doktora darbu vadīšana.
Līdzdalība pētījumu projektu un programmu vadībā un to īstenošanā:
2007.2004.2001.-2004.

Starptautiskā projekta „ LANQUA” apakšprojekta koordinatore
ES finansējums
Starptautiskās Intensīvās doktorantūras programmas „ Salīdzinošā
Izglītības politika” koordinatore – Erasmus
Starptautiskais pētījums projekta Nord Plus ietvaros (ZiemeĜvalstis - Baltijas valstis: Pieaugušo
pedagoga kvalifikācijas starptautiskais salīdzinājums un izglītības programma. (Latvija – Dānija
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2000.-2004.
1997.-2001.
1997.-2000.
1995.-1997.

– Somija)
Starptautiskā TNP projekta “Izglītības programmas inovācijas” Zinātniskās komitejas locekle. ES
finansējums.
LZP tēmā “Pedagoăisko un estētisko kultūras vērtību integrācija skolotāju izglītībā.
Līdzdalība Harvardas universitātes un Dānijas Izglītības studiju universitātes projektā “Cilvēciskā
kreativitāte”. TEMPUS finansējums.
IZM lietišėie pētījumi “Skolotāja tālākizglītības sistēma.

Nozīmīgākās publikācijas:
D. Blūma.(2007) The paradigm shift in Higher Education in Latvia in the Context of the Bologna Process. In: Analysis of
Educational policies in a Comparative Educational Perspective.Linz, Austria.p.39-63.
D.Blūma.(2006) Izglītības zinātnes: teorija un prakse maăistru programmā. LU raksti Nr.697, Izglītības vadība – R.:LU.,
15.-27.lpp.
D.Blūma (2004) Teaching as Management of Students Learning in Higher Education. Humanities and Social Sciences. 2
(42) Education management in Latvia, p.46 – 49
D.Blūma, B.Peck(2003). The Baltic States, Latvia and Citizenship education. Citizenship Education and Lifelong Learning
Education: Emerging Goals in the New Millenium. NY, Nova Science Publishers, Inc., New York, . p. 197 – 209
D.Blūma.(2003) Towards the Common European Education Space. The Baltic States, Education and the European Union.
Education: Emerging Goals in the New Millenium. NY, Nova Science Publishers, Inc., New York, 2003. p. 33 – 51
D.Blūma,(2001)Shift of Paradigms in the Qualification of University Lecturers. LU Zinātniskie raksti Nr.635. Izglītības
zinātnes un pedagoăija mūsdienu pasaulē – R.:LU izdevn., 29.-34.lpp.
D.Blūma.(2000) The Teacher’s Work: Pre and Post Independence. Challenge and Change in Education. The Experience of
the Baltic States in the 1990s. NY, Nova Science Publishers, Inc., p.175 – 185
Dalība starptautiskos projektos:
2007. Starptautiskā tīkla projekta „ LANQUA” apakšprojekta koordinatore
2007.-2008.
Konsultante ESF projektā „ Skolotāju tālākizglītības metodiskā tīkla izveide”
2004. LU koordinatore Socrates starptautiskajās doktorantu intensīvajās programmās salīdzinošajā izglītības
politikā
2005. Socrates starptautiskās doktorantu programmas „Aktīvā mācīšanās augstākajā izglītībā koordinatore
2004.- 2007.
Britu Padomes projekts „Latvijas skolotāju tālākizglītības kvalitātes
2001.- 2005
nodrošināšana
Starptautiskais pētījums projekta Nord Plus ietvaros (ZiemeĜvalstis – Baltijas valstis: Pieaugušo
pedagoga kvalifikācijas starptautiskais salīdzinājums un izglītības programma. (Latvija – Dānija
– Somija)
2000.- 2004.
Starptautiskā TNP projekta “Izglītības programmas inovācijas” Zinātniskās komitejas locekle. ES
finansējums.
EDIL,(Eiropas doktora programma skolotāju izglītībā) SOCRATES ietvaros. Koordinators un
1999.- 2005
augstskolu didaktikas moduĜa vadītāja
1996.- 2000.
ZiemeĜvalstu – Baltijas valstu projekta „Izglītības programmu veidošana un skolotāju
kvalifikācija” koordinatore.
1997. -2000.
Latvijas – Dānijas projekta „Skolu attīstība”koordinatore.
Tempus projekts „Skolotāju tālākizglītības pilnveide Latvijas augstskolās(Latvija,
1994.-1997.
Lielbritānija,Zviedrija, Dānija) koordinatore
Tempus projekts „Skolotāju izglītības pilnveide un pedagoăisko diskusiju atraisīšana
1992.-1995.
Latvijā”(Latvija, Lielbritānija, Zviedrija,Dānija) koordinatore.
Eksperta darbs
ES SOCRATES programmu izglītībā eksperte
Augstākās izglītības programmu eksperte Igaunijā izglītības zinātnēs, skolotāju izglītībā, Ungārijā, Čehijā
Skolotāju izglītības programmu eksperte Latvijā
Valodas: Latviešu, angĜu, krievu, vācu.
11.01.2008

Dainuvīte Blūma
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Dr.habil.paed., prof. ZOJAS ČEHLOVAS
dzīves un darba gājums
CURRICULUM VITAE
I.
Vispārīgās ziĦas
Vārds,
Uzvārds

ZOJA
ČEHLOVA

Personas kods:

050240-10936

Dzimšanas vieta

Krievija, Saratova

Adrese
E-pasts

Ruses iela 14-169, Rīga, LV –1029, Latvija
tālr: 7405696,29716997
cehlova@latnet.lv

Svešvalodsa

Krievu,latviešu un angĜu

Izglītība
1957.g.- 1962.g.
1981.g. - 1985.g.
1993.g.- 1995.g.

Saratovas Valsts Universitāte, Filoloăijas fakultāte, filoloăe- krievu valodas un
literatūras skolotāja
Latvijas Valsts Universitāte, Pedagoăijas un psiholoăijas katedras aspirantūra
Daugavpils Universitātes maăistratūra

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi
1985.g.
Pedagoăijas zinātĦu kandidāte
1988.g.
Pedagoăijas un psiholoăijas katedras docente
1992.g.
Pedagoăijas habilitētā doktore ( habilitācija LU Pedagoăijas habilitācijas un promocijas
padomē)
1995.g.
Psiholoăijas maăistre
1995.g.
Pedagoăijas un psiholoăijas institūta profesore
1997.g.
LU Pedagoăijas un psiholoăijas institūta profesore
No 2004.g.
Lu Pedagoăijas un psiholoăijas fakultātes profesore
Nodarbošanās:
1962.g. –1964.g.
1967.g. – 1971.g.
1972.g. – 1981.g.
1981.g. – 1985.g.
1988.g. – 1995.g.
1995.g. – 1997.g.
1997.g. – 2004.g.
No 2004.g

M-Tagilas 8 gadīgās skolas skolotāja
Rīgas 7. internātskolas skolotāja un audzinātāja
Rīgas 66. vidusskolas skolotāja
LVU Pedagoăijas un psiholoăijas katedras vecākā pasniedzēja
Pedagoăijas un psiholoăijas katedras docente
Pedagoăijas un psiholoăijas institūta profesore
LU Pedagoăijas un psiholoăijas institūta profesore
LU Pedagoăijas un psiholoăijas fakultātes profesore

Apbalvojumi:
1980.g.
1990.g.
2000.g.

Nozīme “ Teicamnieks tautas izglītības darbā’’
LU rektora pateicība
LU rektora pateicība

II.

Zinātniskā darbība un publikācijas (par pēdējiem 6 gadiem)
Starptautisko pētījumu projektu dalībnieks vai vadītājs
2003.g. – 2009.g.
Starpautiskā projekta CCN
(‘’Consumer Citizensship Network’’) koordinatore
/Norvēăijā, Lilienhammerā
2000.g. - 2004.g.
2005.g. – 2009.g.
2000.g. – 2004.g.
2005.g.-2009.g.

Starptautiskā projekta ECHA (‘’ European Council for High Ability’’) locekle/ BeĜăijā
Starptautiskā projekta FICE (‘’Der Federation Intetrnationale ales Communautes
Educatives’’) locekle/ Berlīnē

2005.g.-2008.g.

Izglītības reformas inovatīvo procesu metodoloăiskie pamati Eiropas kontekstā LZP
finansētā projekta N842 vadītāja
Eksperta un koordinatora darbība starptautiskajos projektos
2000.g. – 2004.g.
Starptautiskā projekta CiCe ( Childrens Identity and Citizenship in
2004.g.-2009.g.
Europe’’, latviski ‘’Bērnu identitāte un mūsdienu sabiedrība Eiropā’’)
koordinātore Latvijā
Publikācijas pedagoăijas zinātĦu nozarē
Publikācijas vispāratzītos recenzējamos zinātniskajos izdevumos
( atbilstoši LZP apstiprinātajam sarakstam)
1. Čehlova Z.; Методология как практикоориентированная основа педагогики// ATEE Champing Education in a
Changing Society.- Riga: Izglītības soĜi, 2003.-195.-201.lpp.
2. Čehlova Z.; Multicultural Education in Latvija As a Meaus of Developing a Child`s Opounes to Cultural Differences
// CiCe a Europe of Many Cultures.- Londona, 2003.
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3.
4.

Z.Chehlova Z.Citizenship education in Latvia// The Experience of Citizenship.- London,2004.
Čehlova Z., Popova I. Education for Citizenship the multicultural society of Latvia// Teaching Citizenship. –
London,2005.
5. Čehlova Z., Čehlovs M. Izglītības reformas Latvijā humanitārie pamati.- Rīga, LU, 2006.
6. Čehlova Z. The Development of Citizenship for senior Form Students in Schools of National Minorities. –
London:CiCe, 2007. CiCe, 2007. – 275-281.lpp.
7. ČehlovaZ., Chehlov M.Responsibility as a Precondition for the Development of the Self-determination of Lyceum
Students. – Hammar, 2005(elektroniskā publikācija).
8. Čehlova Z. Humanizācija kā skolotāja personības harmonizācija.-Rīga, 2006.g. ATEE.
9. Čehlova Z. Reflection – a Road to Oneself Istambul, 2006.g.CCN
10. Čehlova Z. The Methodological Basis o f Pedagogics - Pedagoăijas metodoloăiskie pamati Bratislava, 2005.
11. Čehlova the Development of students Citizenship at the schools of Ethnic Minorities of Latvija London, 2006.
12. Čehlova Z. Citizenship education in pedagogical process.- Vroclav, 2006.
Monogrāfijas
1. Čehlova Z.IzziĦas aktivitāte mācībās.-R.:Raka.2003.-136 lpp.
2. Čehlova Z.,Špona A. Pētniecība pedagoăijā.R.:RaKa, 2004.-201lpp.
Mācību literatūra
1..Čehlova Z.;Grīnpauks Z. Skolēnu integratīvo prasmju veidošanās.- Rīga: Raka,2003.-114.lpp.
Piedalīšanās ar referātu starptautiskās zinātniskās konferencēs
2005.g.

Konference „ Teaching Citizenship” polija, Krakova. CiCe.
Referāts „ Education for Citizenship in the multicultural society of Latvija”.

2005.g.

Konference „Consumer citizenship network”Norvēăija, lilienhammer. Referāts „Responsibibility CCN.
As a Precondition for the Development of the self- determination of Lyceum Students.”

2005.g.

Konference „ Citizenship Education in Europe” ,Bratislava CCN.
Referāts „The Methodological asis of Pedagogics”.

2005.g.

Konference „ Childrens’ identity in Education” ěubĜana. CiCe
Referāts „Childrens’ identity in Education in Latvija.”

2005.g.

LU konference „Humanitarizācijas problēmas skolā”. Referāts” Humanitarizācija pedagoăiskajā
procesā”.

2006.g.

Konference „Citizenship Education in Multicultural society in Globalization Era”. Wroclaw Poland
Referāts „ Citizenship education in pedagogical process”.

2006.g.

Konfernce „ Teacher of the 21 st”Century”. Rīga ATEE referāts” Humanizācija kā skolotāja
personības harmonizācija.

2006.g.

Konference „ Citizenship Education: Europe and the World” Teaching European and Global
Citizenship. CiCe.
Referāts” The Development of students ’ Citizenship at the schools of Ethnic Minorities in Latvija.”

2006.g.

Konference „ Consumer Citizenship Network” CCN Istanbul
Referāts „ Reflection – a Road to Oneself.”

Pedagoăiskā darbība (par pēdējiem 6 gadiem)
Doktorantu zinātniski pētnieciskā darba vadība
1.
2.
3.
4.

Larisa Ignatjeva „Skolēnu komunikatīvo prasmju attīstība”. Dr. paed. zin.grāds iegūts 2000.g.
Oksana Filina ”Skolēna kultūridentitātes attīstība daiĜliteratūras apguves kultūrvēsturiskā kontekstā.” Dr. paed.
zin.grāds iegūts 2002.g.
ĥina Linde „Vidusskolēna gatavība pašrealizācijai un tās attīstība mācību procesā.” Dr. paed. zin.grāds iegūts 2004.g.
Marina Marčenoka „Skolēnu muzikālās gaumes veidošana kā mūzikas uztveršanas līdzeklis.” Dr. paed. zin.grāds
iegūts 2008.g.

Vadītie un aizstāvētie maăistra darbi
2003.g.

15

2004.g.

12

2005.g.

10

2006.g.

10

2007.g.

11

2008.g.

12
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Kopskaitā novadīti 70 maăistra darbi
Kvalifikācijas darbu vadība 2001./2002. gadā viengad. prof. programmā „Pirmsskolas skolotājs” – 8
Docētie studiju kursi
Studiju programma

Studiju kursa nosaukums

Apjoms

Pedagoăijas maăistra

Konflikti pedagoăiskajā procesā un to novēršana

2KP

Apdāvinātu bērnu attīstība mācību procesā

2KP

Bakalaura (izvēles kursi, C bloks)

Vispārīgā pedagoăija un didaktika
Pedagoăiskā pētījuma loăika
Pedagoăiskā pētījuma process un metodes
Darbs ar apdāvinātiem bērniem skolā
Konflikti pedagoăiskajā procesā un to novēršana

2KP
2KP
2KP
2KP
2KP

Profesionālā programma

Tālākizglītības audzināšana un metodes

3KP

Vispārīgā pedagoăija un didaktika

3KP

Darbs ar doktorantiem doktorantūrā:
Kolokviji (Visu gadu pēc plāna)
Metodoloăiskie semināri (Visu gadu pēc plāna)
Lekcijas (Visu gadu pēc plāna)
Studiju kursu programmu iztrāde
Vispārīgā pedagoăija un didaktika – 3KP
Pedagoăijas konfliktoloăija – 2KP
Apdāvinātu bērnu attīstība pedagoăiskajā procesā – 2KP
Pedagoăijas metodoloăiskie pamati - 2KP
Konflikti pedagoăiskajā procesā un to novēršana – 2KP
Audzināšana un metodes – 3KP
Pedagoăiskā pētījuma process un metodes – 2KP
Kvalifikācijas celšana ārzemju vai Latvijas augstskolās un pētniecības iestādēs
2002.g.

Zinātniski metodoloăiskā semināra vadītāja “Pedagoăijas metodoloăiskie pamati”, 32 stundas. Semināru
organizē – RPIVA Pedagoăijas katedra, sertifikāts
2005.g.
Semināra „ Humanitarizācija un humanizācija pedagoăiskajā procesā vadītāja. Piedalījās: Latvija,
Vācija, Krievija. Vadīju zinātnisko semināru Puškina licejā 12.-15.oktobrī 32 stundas, Rīgā.
Lekciju lasīšana ārvalstu augstskolās
2001.06.06.

Polijā, Departament of social Pedagogy at the Faculty of Education University of
Wroclaw, 16 stundas

Lekciju lasīšana skolās un skolotāju izglītības centros
2004.g. oktobrī
2005. g. martā
2006.g. aprīlī
2007.g. martā

Lekcija Puškina liceja pedagogu konferencē ‘Darbība – skolēna personības attīstībā’
Lekcija Klasiskās ăimnāzijas konferencē ‘’ Modulāro mācību īpatnības’’
Lekcija Puškina liceja pedagogu konferencē ‘’Mācību procesa humanitarizācija’’
Lekcija Rīnūžu vidusskolas skolotāju konferencē “Individualizācija kā mācību procesa
humanizācijas princips’’
Lekcija Puškina liceja pedagogu seminārā “Pedagoăiskā pētījuma organizēšana’’
Lekcija Puškina liceja pedagogu seminārā “Skolēna portfolio”.

2007.g. maijs
2007.g. augusts
IV.

Organizatoriskais darbs (par pēdējiem 6 gadiem)

Kopš 2000.g.
Kopš 2000.g.
Kopš 2001.g.
Kopš 2001.g.
Kopš 2002.g.
Kopš 2003.g.
Kopš 2005.g.
Kopš 2006.g.
Kopš 2006.g.

LU Pedagoăijas profesoru padomes locekle
Vispārīgās pedagoăijas profesoru grupas vadība
Starptautiskās organizācijas CiCe zinātniskā darba koordinatore Latvijā
Pedagoăijas studiju programmas locekle
Pedagoăijas promocijas padomes locekle
Starptautiskā pētījuma projekta CNN koordinatore.
LZP projekta vadītāja
ATEE rakstu „Teachers students and pupils in learning society” organizācijas komitejas locekle,
recenzente
CiCe konferences „Childrens` Identity and Citizenship education” organizatore un vadītāja.

27.01.2008.

Zoja Čehlova
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Dr.habil.paed., prof. RUTAS INĀRAS KAĥEPĒJAS
dzīves un darba gājums
CURRICULUM VITAE
Vārds
Uzvārds
Personas kods
Dzimšanas vieta
Adrese
Telefons
Svešvalodu prasmes.
Izglītība

Nodarbošanās

RUTA INĀRA
KAĥEPĒJA
091148 – 12367
Rīga
Rīgas iela 15 – 54 Babīte p/n ”PiĦėi”, LV 2107
7914023; mob. 9263402
Krievu pārvaldu brīvi, angĜu – sarunvalodas līmenī

Augstākā pedagoăiskā 1976. ,
Dr.paed.- 1988.g. PSRS AAK;
LU habilitācijas un promocijas padomes 1993.g.15.janvāra lēmums Nr.8
2006.LU profesore
2001.- 2006. LU PPF asoc. profesore
1998.- 2001. docētāja LU PPI
1998.- 2003. IZM Vispārējās izglītības departamenta direktora vietniece.
1991.-1998. IZM Pirmsskolas nodaĜas vadītāja
1989.-1991. IZM RSKCI pedagoăijas katedras vec. pasniedzēja,
Rīgas 1. speciālās skolas latviešu valodas un literatūras skolotāja
1978.-1989. IZM RSKCI Pirmsskolas kabineta metodiėe
Rīgas 14.vakara –maiĦu vidusskolā latviešu valodas un literatūras skolotāja

Zinātniskā darbība un publikācijas
Vadītas LZP akceptētie, IZM pasūtītie lietišėie pētījumi par pirmsskolas izglītības organizācijas
un satura veidošanas problēmām kopš 1995.gada:
RotaĜspēles kā pirmsskolas vecuma bērnu attīstīšanas līdzeklis.1997.
Vecāku pedagoăiskās kultūras paaugstināšana bērnudārzos.1998.
Attīstošās vides loma pirmsskolas vecuma bērnu sagatavošanā skolai.1999.
Nacionālais bērnudārzs. 1999.
Daudzkultūru bērnudārzs. 2000.
Tautas māksla pirmsskolas pedagoăiskajā procesā. 2000.
Es gribu iet skolā. 2004.
Līdzdalība starptautiskos pētījumu projektos
OMEP pētījumos par pirmsskolas izglītības attīstības tendencēm Eiropā , pasaulē, Lielbritānijā Redingas Universitātē kopš
1999.gada projekta dalībniece.
Sadarbībā ar Zviedrijas OMEP “ Pedagoăiskā procesa organizācija Baltijas jūras valstīs" kopš 2000. gada dalībniece.
ENEMU kopš 2005.gada
Starptautiskas nozīmes recenzējamos zinātniskos izdevumos publicētie raksti.
OMEP ikgada žurnāls. Reă. Nr. 288955 R Latvian preeschool education.1998.gads
Latvijas un ārzemju nerecenzējamos izdevumos publicētie raksti
Latvian folk songs and education.I996.
International journal of early childhood. UK Reg. Address: Faculty of Education Canterbury
Christ Church University College. Canterbury CTY 1OU; 73 p
Forms of organization of preschool in Latvia. 1998.
International journal of early childhood. UK Reg. Address: Faculty of Education Canterbury Christ Church University College.
Canterbury CTY 1OU; 86 p
.
Sagatavotās mācību grāmatas un mācību līdzekĜi
Pirmsskolas audzināšanas galvenie darba virzieni un to īstenošana. – R.: IAI, 1993. – 30 lpp.
Darba plānošana pirmsskolas izglītības iestādē. Kopdarbībā ar V.Cīruli. M A. 1997. 39 lpp.
RotaĜspēles. Kopdarbībā ar D.Dzinteri/ NT. Rīga 1997.- 21 lpp.
Bērnu runas aktivizēšana bērnudārzā. Mācību apgāds NT. 1999.- 30 lpp.
Vai bērnudāķzu pielīdzināsim augstskolai?// Pirmsskolas izglītība.-1998., Nr.1
Pirmsskolas izglītības programma un problēmas. //Pirmsskolasizglītība.-1998., Nr.2
Piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligāta sagatavošana skolai. Ko tas nozīmē? // Pirmsskolas izglītība.-1998., Nr.3
Lai gatavošanās skolai noritētu veiksmīgi. // Pirmsskolas izglītība.-1999., Nr.1
Sagatavošana skolai.// Skolotājs.- 2000., Nr.1
Bērnu sagatavotība skolai. Kr.Inovācijas un reformas Latvijas izglītībā Rīga.,Vārti., 2000., 90.-91.lpp.
Uzstāšanās starptautiskās zinātniskās konferencēs un kongresos
Pirmsskolas programmas Latvijā. Tallinas Universitāte 2005.
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Nacionālais bērnudārzs, kas tas ir? Malta.2004.
Pedagoăiskais process šodien. Austrālija, Melnburna 2004.
Pirsskolas izglītības programma Latvijā. Turcija Kusadasi 2003.
Latvijas izglītības sistēma.Norvēăija 2000.
Runas attīstība pirmsskolas vecumā. Londona. 2000.
Latviešu folklora pirmsskolas pedagoăiskajā procesā. Somijas –Igaunijas konference Tallinā.1997.
Latviešu tautas dziesmas bērnu runas attīstībā. Somija. Tamperes Universitāte. 1997.
Pirmsskola Latvijā Eiropas kontekstā,organizācija, saturs. Amsterdama. Eiropas izglītības ekspertu konference. 1997.
Pirmsskolas izglītības organizācija Latvijā pēc 1990.gada. Parīze. UNESCO 1997.
Nacionālais bērnudārzs, filozofiskie aspekti. Tallinas Universitāte.1996.
Pirmsskolas izglītības attīstība. Daugavpils. Starptautiska konference par skolotāju sagatavošanas problēmām. 1996.
Latviešu folklora pirmsskolēna nacionālās piederības apjausmā. Brisele. 1996.
Darbs ar vecākiem izglītības iestādē. Brisele. Anglijas-BeĜăijas starptautiskā konference.1995.
Piedalīšanās projektos
Piedalīšanās projektos “Atvērtā skola” un “Soli pa solim”.
ENEMU ES projekts
Docētie studiju kursi:
Nr.p.k.
Studiju kursa programmas nosaukums
1.
Latviešu valoda
2.
Latviešu valodas kultūra
3.
Dzimtās valodas mācīšana metodika
4.
Fonētika dažādās vecuma grupās
5.
Vārdu krājuma paplašināšana un aktivizēšana
6.
Valodas gramatiskās uzbūves apguve dažādos vecuma posmos.
7.
Stāstītprasmes veidošana
8.
Literatūra kā līdzeklis valodas apguvē pirmsskolā
9.
Mācīšanās organizācijas formas pirmsskolā
10.
Pirmsskolas skolotāja meistarība runas attīstīšanā
11.
Pasaules pirmsskolas izglītības sistēmu analīze
12.
Eiropas valstu pirmsskolas izglītības programmu analīze
13.
Folklora pirmsskolas pedagoăiskajā procesā
14.
Izglītības iestādes vadība, kontrole.
15.
Vispārīgā pedagoăija.
Izstrādātie studiju kursi (uzrādīt programmas).
N.p.k.
Studiju
Studiju kursa nosaukums
programma
1.
profesionālā
Dzimtās valodas kultūras pamati
2.
profesionālā
Dzimtās valodas metodika
3.
profesionālā
Pirmsskolas izglītības attīstības analīze – pasaules
skatījumā
profesionālā
Pirmsskolas izglītības iestādes darba vadība un kontrole
(jauns kurss )
4.
5.
profesionālā
Vispārīgā pedagoăija
6.

profesionālā

Pirmsskolas pedagoăija

Sagatavotās mācību grāmatas un mācību līdzekĜi
Pirmsskolas audzināšanas galvenie darba virzieni un to īstenošana. – R.: IAI, 1993. - 30 lpp.
Darba plānošana pirmsskolas izglītības iestādē. Kopdarbībā ar V.Cīruli.MA. 1997. - 39 lpp.
RotaĜspēles. Kopdarbībā ar D.Dzinteri/ NT. Rīga 1997.- 21 lpp.
Bērnu runas aktivizēšana bērnudārzā. Mācību apgāds NT. 1999.- 30 lpp.
Kvalifikācijas celšana ārzemju vai Latvijas augstskolās.
Inovācijas pirmsskolas izglītībā. Ungārija Budapešta 2003.
Pirmsskolas izglītības organizācija Eiropā Norvēăija 2001.
Bērna tiesības uz rotaĜu un attīstību. Singapūra. 1999
Skolotāju sagatavošana un prakse Lielbritānijā. Redingas koledža un universitāte.1999.
Pirmsskolas organizācija Skotijā Eiropas kontekstā. Edinburgā 1998
Mācību process pirmsskolā. Kopenhāgena.1998.
Stratēăiskā plānošana. Valsts Administrācijas skola. 1998.
Pirmsskolēna darbošanās un attīstība. Osaka. 1997.
ZinātĦu pamati pirmsskolā. Izraela. Jeruzalemas Universitāte un Haifas Universitāte. 1997.
Darbs ar grāmatu, lasītprasmes veidošana. Kanāda.Kvebeka. 1997.
Projektu vadīšana. LU 1997.

Kursa apjoms
2 KP
2 KP
2 KP
2 KP
1 KP
2 KP
1 KP
2 KP
1 KP
1 KP
2 KP
1 KP
2 KP
1 KP
2KP

Apjoms
48 st.
48 st.
40 st.
48 st.
48 st.
48 st.
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Lekciju lasīšana ārzemju augstskolā
Bērnu sagatavošana skolai. Lietuvas Universitāte 2001
Pirmsskolas izglītības vadība, organizācija , saturs Latvijā. Redingas koledža.1999.
Programmu veidošana pirmsskolas izglītībā. Haifas universitāte.1997.
Folkloras izmantošanas iespējas pirmsskolā. Tallinas Universitāte. 1997.
Pirmsskolas attīstība Latvijā. 1997. Tallinas Universitāte.
Runas attīstīšana pirmsskolā. Tallinas pedagoăiskā universitāte. 1996.
Organizatoriskais darbs
Līdzdalība zinātnisko un akadēmisko izdevumu redakcijas kolēăijās: loceklis/vadītājs
Žurnāls Skola un ăimene.no 1994. – 2000. gadam
Žurnāls Pirmsskolas izglītība. Redaktore un dibinātāja.(žurnāls tiek izdots kopš 1997.gada)
Piederība starptautisko un akadēmisko nozaru apvienībām
EECERA (European Early Childhood Education Research Association.)
OMEP (World Organization for Early Childhood Education.)
OMEP Eiropas konferenču orgkomitejas locekle.
OMEP Padomes locekle.
Latvijas pirmsskolas izglītības konferenču 1997., 1998.,1999., 2000., 2001., 2002.,2003. gadā orgkomitejas priekšsēdētāja, Latvijas
pirmsskolas izglītības asociācijas konferenču orgkomitejas vadītāja 1999., 2000.un 2002. gadā. Valsts mēroga pašgatavoto mācību
līdzekĜu pirmsskolā izstādes orgkomitejas vadītāja.no 1997.

2008. gada 26.janvārī

Ruta Ināra KaĦepēja
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Dr.paed., asoc.prof. ZANDAS RUBENES
dzīves un darba gājums
CURRICULUM VITAE
I VISPĀRĪGĀS ZIĥAS
Vārds
ZANDA
Uzvārds
RUBENE
Personas kods
090869-12968
Dzimšanas vieta
Rīga
Adrese
Gregora iela 11-3, Rīga, LV-1046
Telefons, e-pasts
26555495, zandarubene@hotmail.com.; zanda.rubene@lu.lv
Pārvalda svešvalodas
krievu, vācu, angĜu
Izglītība
2004. doktora grāds vispārīgajā pedagoăijā
2000. – 2003. LU PPI doktorande
1997. – 2000. LU VFF Filozofijas nodaĜas doktorande
1995. maăistra grāds filozofijā
1993. – 1995. studijas LU filozofijas maăistra programmā
1993. bakalaura grāds pedagoăijā
1988. – 1993. studijas LU PPF
1987. diploms par vidējo izglītību, Rīgas 25. vidusskola
Akadēmiskie nosaukumi
un zinātniskie grādi
Dr. paed., Mag.phil.
Nodarbošanās

kopš 2006. asociētā profesore vispārīgajā pedagoăijā LU PPF
kopš 2005. LU Izglītības filozofijas centra vadītāja
kopš 2004. LU Pedagoăijas zinātĦu nozares promocijas padomes sekretāre
2004. – 2006. docente LU PPF
2004. lektore LU PPF
2001. – 2003. lektore LU PPI
1995.–2000. lektore RPIVA
1993. – 1996. skolotāja Rīgas Valsts 1. ăimnāzijā

II ZINĀTNISKĀ DARBĪBA UN PUBLIKĀCIJAS
Promocijas darbs
2004. Jauniešu kritiskās domāšanas izpēte studiju procesā universitātē.
LZP un citu valsts finansēto pētījumu projektu, programmu dalībnieks
Kopš 2007. gada LU Pētnieciskā projekta „Totalitārisma vērtību implikācijas postpadomju izglītības telpā” vadītāja.
Kopš 2006. LZP pētījuma “Izglītības filozofiskās problēmas. Kritēriji pētījumiem pedagoăijā un izglītībā” vadītāja.
2004.-2005. LZP pētījuma “Integratīvo procesu teorija Latvijas integrācijas praksē” pētniece.(vad. prof. I. Maslo).
2001.-2004. LZP pētījuma “Sociokulturālā mācīšanās. Pedagoăiskie modeĜi. Teorētiskais pamatojums.” pētniece. (vad. prof. I.
Maslo).
Publikācijas recenzētos izdevumos (2002 –2007)
1. 2008. Rubene Z., Līduma A. Das soziale Menschenbild in der heutigen Pädagogik.// Gefärdete Jugendliche. Aspekte sozialer
Arbeit in Lettland und in Deutschland. -Leipzig: Leipziger Universitätsverlag, S. 89-99.
2. 2007. A Search for Gender Equality in Modern Education: Problems and Perspectives.// Changing Education in a Changing
Society. ATEE Spring University. – Klaipeda: Klaipeda University, Lithuania, 82.-86. pp.
3. 2007. Entwicklung des kritischen Denkens – ein europäisches Studienziel. // Kruze A., Mortag I., Schulz D. Sprachen- und
Schulpolitik in multikulturellen Gesellschaft.- Leipzig: Leipziger Universitätsverlag, S.251-262
4. 2006. Kritiskās domāšanas aktualitāte augstākās izglītības reformu kontekstā.// Pedagoăija un skolotāju izglītība. LU
zinātniskie raksti(Acta universitatis Latviensis) Nr.700. - Rīga, LU Akadēmiskais apgāds, 9.- 17.lpp.
5. 2006. Z. Rubene, I. Briška, Jolanta Klišāne, I. Maslo u.c. Plaisa kompetences izpratnē teorijā un praksē.// No zināšanām uz
kompetentu darbību. Monogrāfija. - Rīga: LU Akadēmiskais apgāds. 45.-57. lpp.
6. 2006. Spēju un pieredzes pilnveidošanās kritiskā pedagoăiskajā procesā. // No zināšanām uz kompetentu darbību. Monogrāfija.
- Rīga: LU Akadēmiskais apgāds. 63. - 65. lpp.
7. 2006. Pašnoteiktās mācīšanās izpratne jauniešu kritiskās domāšanas izpētē studiju procesā. // No zināšanām uz kompetentu
darbību. Monogrāfija. - Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 72.- 90. lpp.
8. 2006. Problems of Pedagogy in the Situation of Postmodernism.// Changing Education in a Changing Society. ATEE Spring
University. – Klaipeda: Klaipeda University, Lithuania, 95.-99. pp.
9. 2006. Problems of Pedagogy in the Situation of Postmodernism.// Teacher of the 21st Century: Quality Education for Quality
Teaching. ATEE Spring University. – Rīga: Izglītības soĜi, (CD room)
10. 2005. Universitäre Ausbildung: Förderung Kritischen Denkens an Universitäten Lettlands.//IZGLITIBA – BILDUNG.
Bildungssysteme in Lettland und Deutschland im Vergleich. Ergebnisse der Tagung”Leherbildung im europäischen Kontext”
vom 15. bis 17. Oktober 2004 in Münster. – Münster: Westfälische Wilhelms – Universität Münster. Zentrum für
Lehrerbildung. S.53 – 73.
11. 2004. Kritiskā domāšana studiju procesā. Monogrāfija. – Riga: LU Akadēmiskais Apgāds, 246 lpp.
12. 2004. Sapere aude! Critical Thinking in University Studies in Latvia. Monograph. – Riga: LU Akademiskais Apgāds, pp. 135.
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13. 2004. The didactical principles for the development of youth`s critical thinking in the study process at university. // Lernen in
Transformationsprozessen. Forschungsergebnisse und Erfahrungen aus der Republik Lettland. – Gestaltung regionaler
Lernkulturen. Heft 15/2004, Schwerin, pp. 59-72.
14. 2004. Youth's critical thinking in university – level study activities.// European added value in teacher education: The role of
teachers as promoters of basis skills acquisition and facilitators of learning”,University of Tartu, pp.113. –117.
15. 2003. Rubene Z., Bukša I. Introduction Conditions of the Program “Philosophy for Children” in Latvia. // Aukštoju ir vidurinio
mokslo sanglauda: ugdymo turinio ir didaktikos tradicijos ir kaita. – IX tarptautine moksline konferencija. Pranešimai. - Vilnius:
VPU, 109.-115.
16. 2002. Jauniešu uzskatu izpēte sabiedrības demokratizācijas kontekstā. // Decade of Reform: Achievements, Challenges,
Problems II. ATEE Spring University. - R.: Izglītības soĜi, 104.-111.
17. 2002. Kritiskā domāšana kā efektīvas komunikācijas veicinātāja. // Starptautiskā zinātniskās konference “Komunikācija un
kopība”. Raksti.- Jelgava: LLU, 127.-131.
18. 2002. Rubene Z., Ozola Z. Skolas vadības pozīcija skolotāju kritiskās domāšanas veidošanā. // Pedagoăija: Teorija un prakse.
Rakstu krājums 1. LPA. Liepāja: LiePA, 179.-185.
Mācību grāmatas (2002 –2007)
1. 2007. Rocēna I., Apsīte E., Rubene Z. Filosofija skolēniem. – Rīga: Latvijas UzĦēmējdarbības un menedžmenta akadēmija;
Eiropas Savienības struktūrfondu un valsts budžeta finansētā projekta „Profesionālās pilnveides programmas skolotājiem nozarē
„Karjera” izstrāde un īstenošana” ietvaros izstrādāts mācību līdzeklis.
2. 2007. Rocēna I., Apsīte E., Rubene Z. Filosofija skolēniem. Mācību metodika. – Rīga: Latvijas UzĦēmējdarbības un
menedžmenta akadēmija; Eiropas Savienības struktūrfondu un valsts budžeta finansētā projekta „Profesionālās pilnveides
programmas skolotājiem nozarē „Karjera” izstrāde un īstenošana” ietvaros izstrādāts mācību līdzeklis.
3. 2002. Rubene Z., Kalve A. Esamība un neesamība. Valoda. // Mācību metodiskais līdzeklis Domātprieks. –R.: Filosofiskās
izglītības centrs.
4. 2002. Rubene Z., Kalve A. Laiks un telpa. Valoda. // Mācību metodiskais līdzeklis Domātprieks. –R.: Filosofiskās izglītības
centrs.
5. 2002. Rubene Z., Kalve A. DaĜa un veselais. Valoda. // Mācību metodiskais līdzeklis Domātprieks. –R.: Filosofiskās izglītības
centrs.
6. 2002. Rubene Z., Kalve A. Cēlonis un sekas. Valoda. // Mācību metodiskais līdzeklis Domātprieks. –R.: Filosofiskās izglītības
centrs.
7. 2002. Rubene Z., Kalve A. Vērtības. Valoda. // Mācību metodiskais līdzeklis Domātprieks. –R.: Filosofiskās izglītības centrs.
8. 2002. Rubene Z., Kalve A. Skolotāja grāmata. Valoda. // Mācību metodiskais līdzeklis Domātprieks. –R.: Filosofiskās izglītības
centrs.
Piedalīšanās ar referātu starptautiskās zinātniskās konferencēs un kongresos (2002 –2007)
1. 2007. Rubene Z., Krūze A. Rezeption der deutschen Erziehungsphilosophie in Lettland. XI Theodora Litta simposijs „Theodor
Litt – im Spannungsfeld zwischen Philosophie und Pädagogik“. Leipcigas universitāte, Theodora Litta izpētes centrs, Vācija,
2007. gada 25.- 26. oktobris.
2. 2007. A Search for Gender Equality in Modern Education: Problems and Perspectives.// Changing Education in a Changing
Society. ATEE Spring University. Starptautiska zinātniska konference Klaipēdas universitāte, Lietuva, 2007. gada 4. – 5. maijs.
3. 2006. Problems of Pedagogy in the Situation of Postmodernism.// Teacher of the 21st Century: Quality Education for Quality
Teaching. ATEE Spring University. Starptautiska zinātniska konference LU PPF, Rīga, 2006. gada 2. – 3. jūnijs.
4. 2006. Entwicklung des kritischen Denkens – ein europäisches Studienziel. Starptautiska konference „Sprachen und Schulpolitik
in multikulturellen Gesellschaft“ Leipcigas universitāte, Leipciga, Vācija, 2006. gada 23. – 24. janvāris.
5. 2005. Проблемы образования в ситуации постмодерна. Европейский контекст. IV Krievijas filosofijas kongress.
Maskavas Valsts Universitāte. Maskava, Krievija, 2005. gada 23. – 28. maijs.
6. 2005. Kritiskā domāšana studiju procesā. 63. Latvijas Universitātes zinātniskā konference. Augstskolas pedagoăijas sekcija.
LU, Rīga, 2005. gada 10. februārī.
7. 2004. Die Untersuchung des kritischen Denkens Jugendlicher im Universitätsstudium. Starptautisks seminārs “Lehrerbildung
im europäischen Kontext: Innovation und Qualität” Zentrum für Leherbildung Universität Münster, Minstere, Vācija, 2004.
gada 15. –17. oktobris.
8. 2004. Youth's critical thinking in university – level study activities. 7. starptautiskā ATEE skolotāju izglītības vasaras
universitāte (TESU) “European added value in teacher education: The role of teachers as promoters of basis skills acquisition
and facilitators of learning”, Tartu, Igaunija, 2004. gada 6. – 8. maijs.
9. 2003. Rubene Z., Bukša I.. Introduction Conditions of the Program “Philosophy for Children” in Latvia. IX starptautiskā
zinātniskā konference, ViĜĦas pedagoăiskā universitāte, VilĦa, Lietuva, 2003. gada 20.–21. marts.
10. 2002. Mežinska S., Rubene Z. Freude am Denken – ein neuer Zugang zum fächerübergraifenden Unterricht. Internacionālais
filosofijas kongress, I’AIPPH, Bonna, Vācija, 2002. gada 30. oktobris – 3. novembris.
11. 2002. Jauniešu uzskatu izpēte sabiedrības demokratizācijas kontekstā. Starptautiskā konference “Decade of Reform:
Achievements, Challenges, Problems II”. ATEE Spring University, Rīga, 2002. gada 1.–2. maijs.
III PEDAGOĂISKĀ DARBĪBA
Vadītie doktora darbi 2
Vadītie maăistra darbi 25
Vadītie diplomdarbi un bakalaura darbi 12
Docētie studiju kursi
1. Audzināšanas teorija un metodika ( no 2002. līdz 2004. LU Pedagoăijas maăistra programmā, kopš 2003. profesionālajā studiju
programmā “Vidusskolas matemātikas skolotājs”)
2. Estētika (RPIVA no 1996. līdz 2000.; LU Pirmskolas pedagoăijas profesionālajā studiju programmā no 2001.līdz 2005.)
3. Ētika (RPIVA no 1996. līdz 2000.; LU Pirmskolas pedagoăijas profesionālajā studiju programmā no 2001 līdz 2005.)
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4. Filozofijas pamati un vēsture (no 2000. līdz 2006. LU Psiholoăijas bakalaura programmā; kopš 2004. LU Pedagoăijas bakalaura
programmā.)
5. Izglītības filosofija (kopš 2002. LU Pedagoăijas maăistra programmā; kopš 2005. LU izglītības vadības maăistra programmā; kopš
2003. LU Matemātikas maăistra programmā; no 2003. līdz 2005. LU Ėīmijas maăistra programmā.)
6. Kritiskā domāšana (RPIVA no1996. līdz 2000.; kopš 2001.LU Pedagoăijas bakalaura programmā, kopš 2002. profesionālajā
studiju programmā “Vidusskolas ăeogrāfijas skolotājs”)
7. Mūsdienu ētikas problēmas (kopš 2001. LU Pedagoăijas bakalaura programmā)
8. Pētījums pedagoăijā (kopš 2006. LU Pedagoăijas bakalaura programmā)
Izstrādātie studiju kursi
Pētījums pedagoăijā
2 kredītpunkti
Izglītības filosofija
4 kredītpunkti
Kritiskā domāšana
2 kredītpunkti
Mūsdienu ētikas problēmas
4 kredītpunkti
Kvalifikācijas celšana ārzemju vai Latvijas augstskolās un pētniecības iestādēs
1. 2007. gada 08. -16. janvāris. Piedalīšanās starptautiskajā seminārā “Europa im Gespräch: Lettland - Deutschland” Leipcigas
Universitātē, Vācijā.
2. 2006. gada 27.-29. oktobris. Piedalīšanās I’AIPPH organizētajā starptautiskajā seminārā „Europa im 21. Jahrhundert.
Herausforderungen duch moderne Technologien und Globalisierung.” K. Adenauera fonda izglītības centrā Eichholz (Bonna),
Vācija.
3. 2006. gada 26. – 30. jūlijs. Stažēšanās Minsteres universitātes (Vācija) Skolotāju izglītības centrā par inovācijām kvalitatīvajā
pētniecībā.
4. 2006. gada 16.-25. janvāris. Piedalīšanās starptautiskajā seminārā “Europa im Gespräch: Lettland und Deutschland” K.
Adenauera fonda izglītības centrā Vendgrēbenē un Leipcigas Universitātē, Vācijā.
5. 2005. gada 21.-26. novembris “Socrates” mācībspēku mobilitātes programmas ietvaros darbs lekcijās un semināros kopīgi ar
prof. Jozefu Heldu Tībingenes Universitātes Pedagoăijas institūtā, Vācijā.
6. 2004. gada 14. decembris. Piedalīšanās Fridriha Eberta fonda (Vācija) un Tartu universitātes (Igaunija) rīkotajā podiumdiskusijā
kopā ar Arne Rannike (ZiemeĜu akadēmija, Igaunijas Filosofijas biedrība) un Hallike Harro - Loidi (Tartu universitātes
Komunikāciju zinātĦu fakultāte) par monogrāfijas “Sapere aude! Critical Thinking in University Studies in Latvia”
problemātiku Domus Dorpatensis centrā Tartu, Igaunijā.
7. 2004. gada 19.-28. janvāris. Piedalīšanās starptautiskajā seminārā “Europa im Gespräch” K. Adenauera fonda izglītības centrā
Vendgrēbenē un Leipcigas Universitātē, Vācijā.
8. 2003. gada 7.-8. jūnijs. Piedalīšanās Tībingenes universitātes (Vācija) un LU organizētajā seminārā “Computer – Assited
Analiysis of Qualitative Data with AQUAD Six.”, Rīgā.
9. 2003. gada 19.-29. janvāris. Piedalīšanās starptautiskā seminārā “Europa im Gespräch – Lettland, Deutschland und die
Erweiterung der EU” Adenauera fonda izglītības centrā Vendgrēbenē un Leipcigas Universitātē, Vācijā.
10. 2002. gada februāris - maijs. “Socrates” programmas ietvaros stažēšanās Leipcigas Universitātē, Vācijā promocijas darba
izstrādei.
Darbība nevalstiskajās organizācijās
Nevalstiskās organizācijas “Filosofiskās izglītības centrs” līdzdibinātāja un biedre kopš 1998. gada.
Starptautiskās organizācijas I’AIPPH ( Association Internationale des Professeurs de Philosophie) līdzbiedre kopš 2001.

Zanda Rubene

Rīgā, 2007. gada 13. decembris.
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Dr.paed., pētnieces TATJANAS KURILOVAS
dzīves un darba gājums
CURRICULUM VITAE
Vārds:
Uzvārds:
Dzimšanas gads:
Vieta:
Dzīves vietas adrese:
Tālrunis:
Izglītība:

TATJANA
KURILOVA
1948
Minskas apgabala Pleščenicas pilsēta
Rīga, Madonas 25 dz. 99.
7585797

1989. – 1992.g.
1979. – 1981.g.
1966. – 1970.g.

Latvijas Universitāte, doktorande
Minskas pedagoăiskais institūts, aspirante
Minskas pedagoăiskais institūts, Svešvalodu fakultāte

Akadēmiskie nosaukumi un zin. grādi:
1997.g. – filoloăijas maăistra grāds (angĜu filoloăija)
1992.g. – pedagoăijas zin. doktore
(ped. zin. kand. grāds pielīdzināts LR doktora grādam pedagoăijas zin. nozarē pedagoăijas teorijas
un vēstures apakšnozarē LU Pedagoăijas zinātnes habilitācijas un promocijas padomē).
1989.g. – LU Pedagoăijas un psiholoăijas katedras docente
1981.g. – pedagoăijas zin. kandidāte
Kvalifikācijas paaugstināšana:
1995.g. – angĜu val. kvalifikācijas celšanas kursi Anglijā
1995.g. – pieredzes brauciens uz Šveici (audzināšanas iestāde Šlosli Ins un Bernes Universitāte);
1995.g. – kvalifikācijas celšanas kursi 120 st. apjomā Baltijas valstu augstskolu mācībspēkiem „Innovācijas
augstskolu didaktikā”
1994.g. – pedagoăijas intensīvais kurss Gēteborgas universitātē
1993.g. – stāžēšanās Stokholmas universitātē (5 mēn.)
Nodarbošanās:
Kopš 2007.g. – LU PPF Pedagoăijas zinātniskā institūta pētniece
2004. – 2007.g. – LU Pedagoăijas un psiholoăijas fakultāte, docente
1987. – 2004.g. – LU Pedagoăijas un psiholoăijas katedra, docente
1985. – 1987.g. – LU Pedagoăijas un psiholoăijas kat., vec. pasniedzēja
1976. – 1985.g. – Rīgas Lidotāju tehniskā skola, angĜu val. pasniedz., svešvalodu katedras vadītāja
1970. – 1976.g. – Rīgas Aviācijas institūts, angĜu val. pasniedzēja
Zinātnisko publikāciju skaits – 37
Zinātniskā darba virzieni – Skolotāju sagatavošana, salīdzinošā pedagoăija, didaktika, svešvalodu apguves
teorija un prakse
Lasa mācību kursus –

Didaktikas teorijas un attīstības tendences
Skolēna mācīšanās motīvu veidošanās pedagoăiskajā procesā
Salīdzinošā pedagoăija
Students’ motivation development in teaching process

Tatjana Kurilova

2008. gada 5. janvārī

157
Dr.paed., vad.pētnieces IVETAS ĖESTERES
dzīves un darba gājums
CURRICULUM VITAE
Vārds
Uzvārds
Dzimšanas datums
Adrese

IVETA
ĖESTERE
1960.gada 3.aprīlis
Laimdotas 37 dz. 2, Rīga LV 1006, Latvija
Av. des Marguerites 40, 1970 Wezembeek, Belgium
mājās – + 371 755 61 69 (Rīgā)
+ 32 2 768 13 10 (Briselē)
mob. + 371 2 949 66 60 (Rīgā)
+ 32 473 63 37 98 (Briselē)
fa626815@skynet.be

Tālrunis

E-pasts
Izglītība
1984-1989

Aspirantūra LVU Pedagoăijas un psiholoăijas katedrā,

1978-1983
1967-1978

Zinātniskais grāds: Pedagoăijas zinātĦu doktore (Dr.paed.)
Diploms: C-D Nr.000630, izdots LU 1993.g.
LVU Vēstures un filozofijas fakultātes vēstures specialitāte
Rīgas 49. vidusskola

Papildus izglītība
2004-2005
1998
1992
Darba pieredze
2007 – līdz šim
1998 – 2007
1992 – 1997
1989 – 1992
1984 – 1985
1982 – 1984

Pedagoăijas vēstures kurss Lēvenes universitātes (BeĜăija) izglītības maăistrantūras programmā
(Prof. Marks Depāpe)
Kvalifikācijas seminārs Baltijas valstu augstskolām “Innovācijas augstskolu didaktikā” (sertifikāts)
Stažēšanās Stokholmas universitātes Starptautiskās izglītības institūtā

Vadošā pētniece LU Pedagoăijas zinātniskajā institūtā
Asoc. profesore LU Pedagoăijas un Psiholoăijas fakultātes Pedagoăijas nodaĜā, Docente un asoc.
profesore (no 2002.g.) LU Pedagoăijas un psiholoăijas institūtā
Diplomātiskais dienests (vēstnieka dzīvesbiedre) Austrijā un Vācijā
Pasniedzēja un vecākā pasniedzēja LVU Pedagoăijas un psiholoăijas katedrā
Pasniedzēja stažiere LVU Pedagoăijas un psiholoăijas katedrā
Skolotāja Rīgas 49.vidusskolā

Docējamie studiju kursi akadēmisko un profesionālo studiju programmās
Nr.p.k.
Studiju programma
Studiju kursa nosaukums
1.
Ped. maă.
2.
Ped.bak. / Prof.
4.
Maă./ Bak./Prof.
E – kursi
1. Lietišėā etiėete – 32 st.

Pedagoăisko ideju attīstība pasaulē un Latvijā
Pedagoăijas vēsture
Lietišėā etiėete

Apjoms
32 st.
32 st.
32 st.

2. Pedagoăiskās domas attīstība pasaulē un Latvijā (kopā ar prof. A.Krūzi) – 32 st.
Darbs pētījumu projektos
2006 – 2007
Semināru vadītāja ES struktūrfondu un valsts budžeta līdzfinansētā projektā „Profesionālās pilnveides
programmas ekonomikas skolotājiem „Komerczinības vidusskolā” izstrāde un īstenošana”
Nr. 2006/0096/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2/0115/0202
2004 – 2007
Vadošā pētniece LZP zinātniskā projektā “Pedagoăija Latvijā pēcpadomju periodā: salīdzinošā analīze”
2000 – 2003

Vadošā pētniece LZP zinātniskā projektā “Trimdas latviešu pedagoăiskā doma (1944.- 1970.).”

1998 – 2000

Pētniece LZP zinātniskā projektā “Tautas izglītība un pedagoăiskā doma Latvijā līdz 1900.g.”

Projektu vadība
2002.g. augusts – decembris
IZM un LU projekts B 4352-730: augstskolu docētāju tālākizglītības kursi “Augstskolu didaktika: mūsdienu teorijas un prakse”

Līdzdalība profesionālajās organizācijās
Internationala Gesellschaft für Historische und Systematische Schulbuchforschung – no 2007.g.
Baltijas pedagoăijas vēsturnieku asociācija – no 2000.g.
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Valodu prasmes
Latviešu – dzimtā
Krievu – pārvaldu
AngĜu – pārvaldu
Vācu – sarunvaloda
Nīderlandiešu – lasītprasme
Datorprasmes MS Word, Power Point
Papildus prasmes B kategorijas autovadītāja apliecība (stāžs – 13 gadi)
Piedalīšanās konferencēs (pēc 2001.g.)
2007.g. oktobris „Internationala Gesellschaft für Historische und Systematische Schulbuchforschung” 11.konference „What makes
or made a textbook a textbook? The nature and identity of a teaching aid examined more closely”, Ipra, BeĜăija
Referāts „The use of textbook in the History of education: The expierence of the University of Soviet Latvia from the 1950s until the
1990s”
2007.g. jūlijs ISCHE XXIX konference “Bērni un jaunieši riska zonā”, Hamburgas Universitāte, Vācija Referāts „Children with
special and exeptional needs – a subject in the teacher training curriculum (Latvia, 1919 – 2004)”
2007.g. janvāris LU 65. konference, ZinātĦu vēstures un muzejniecības sekcija. Referāts „LU profesors Jānis KauliĦš (1863 – 1940)
un viĦa laikabiedri”
2006.g. jūnijs Starptautiska ATEE konference “Teacher of the 21th century: Quality Education for Quality Teaching”, Latvijas
Universitāte. Referāts „Роль гимназии в формировании латышской народной интелигенции”
2006.g. janvāris LU 64. konference, ZinātĦu vēstures un muzejniecības sekcija. Referāts „Studiju kurss pedagoăijas vēsturē Latvijas
Universitātē: pirmsākumi, mācībspēki, saturs”
2005.g. aprīlis Konference „Laikmets un skolotāja personība”, LU Pedagoăijas un psiholoăijas fakultātes Pedagoăijas nodaĜa.
Referāts „Jānis Cimze (1814 – 1881) un viĦa audzēkĦi”
2005.g. februāris Pētnieciskais seminārs “”Jaunā” izglītības kultūras vēsture pasaulē: globalizācija vai kolonizācija?”,
LēvenesUniversitāte, BeĜăija Referāts “A Baltic Perspective”
2004.g. jūlijs ISCHE XXVI konference “Jaunā izglītība: ăenēze un metamorfozes”, Ženēvas Universitāte, Šveice. Referāts “The
Soviet School: A Contemporary Assessment”
2004.g. maijs Baltijas pedagoăijas vēsturnieku asociācijas starptautiska zinātniskā konference, Rīga “Pedagoăijas vēstures pētniecība
Baltijas valstīs pēc neatkarības atgūšanas”. Referāts “Исследования в области истории педагогики в XXI в.”
2004.g. janvāris LU 62. Zinātniskā konference, Pedagoăijas sekcija. Referāts “Padomju skola: ieskats tās raksturojumā un
vērtējumos”
2003.g. novembris Pētījumu apvienības konference “Izglītības zinātnes filosofija un vēsture: izglītības pētījumu kritēriju attīstība un
vērtējums”, Lēvenes Universitāte, BeĜăija
2003.g. oktobris 21.Starptautiskā Baltijas zinātĦu vēstures konference, Rīga. Referāts “Padomju skola: pedagogu vērtējums”
2003.g. jūlijs ISCHE XXV konference “Skola un modernisms: zināšanas, institūcijas un prakse” San Paulo, Brazīlija. Referāts
“Traditions and Modernity in the Schools of Latvia during Formation Periods of an Independent State”
2003.g. maijs Starptautiska ATEE konference “Reformu desmitgade: sasniegumi, pārmaiĦas, problēmas”, Latvijas Universitāte.
Referāts “The Development of Research Skills in the University Course the History of Pedagogy”
2003.g. februāris LU 61. Zinātniskā konference, Pedagoăijas sekcija. Referāts “Daži padomju skolas vērtējuma aspekti”
2002.g. jūlijs ISCHE XXIV konference “Vidējā izglītība: institucionālā, kultūras, sociālā vēsture”, Sorbonnas Universitāte, Francija.
Referāts “Teacher Training in Latvian Institutions of Secondary Education (1830s. – 1914.)”
2002.g. maijs Starptautiska ATEE konference “Reformu desmitgade: sasniegumi, pārmaiĦas, problēmas”, Latvijas Universitāte.
Referāts “Padomju skola šodienas vērtējumā”
Publikācijas (pēc 2001.g.)
Grāmatas
1.
2.
3.
4.

I.Ėestere. Komerczinības vidusskolā. Lietišėā etiėete. Mācību līdzeklis. – SIA „Latvijas UzĦēmējdarbības un menedžmenta
akadēmija”, 2007. – 166 lpp.
I. Ėestere. Lietišėā etiėete. Eiropas pieredze. – Zvaigzne ABC, 2007. – 272 lpp.
I. Ėestere. Pedagoăijas vēsture: skola, skolēns, skolotājs. – Zvaigzne ABC, 2005. – 181 lpp.
L. Dubkevičs, I. Ėestere. Saskarsme. Lietišėā etiėete. – Jumava, 2003. – 306 lpp.

Raksti
5.

I. Kestere. A Few Aspects of the Soviet School System. // ATEE Spring University “Decade of reform: Achievments,
Challenges, Problems”. – Vol.III – Izglītības soĜi, 2002. – 237. – 248.p.
6. I. Ėestere. Ieskats pieaugušo izglītības vēsturiskajā attīstībā Eiropā. // Nepārtrauktās izglītības sociāli pedagoăiskie aspekti. –
R.: SIA “Izglītības soĜi”, 2003. – 41.- 49.lpp.
7. I. Ėestere. Ievads. // A. Krūze (Zin.red.). Laikmets un personība. – 5. – RaKa, 2004. – 6. – 31.lpp.
8. I. Ėestere, I. Paipala. Būt skolotājam. Jānis Cimze un viĦa audzēkĦi. // A.Krūze (Zin.red.). Laikmets un personība. – 6. – RaKa,
2005. – 114. – 165.lpp.
9. I.Ėestere. Indriėis RītiĦš, Elza KlaustiĦa, Ansis Kurmis, Eleonora Upatniece, Velta Rūėe-DraviĦa, Artūrs Liepkalns, Anna
Ziedare. // A. Staris (Red.) Rietumu trimdas latviešu pedagoăiskā doma (1944 – 1990). Antoloăija. – RaKa, 2004.
10. I. Ėestere. Jānis Cimze – latviešu tautskolotāju audzinātājs. // Skolotāju izglītība Latvijā. – RaKa, 2001. – 53.- 60.lpp.
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11. I. Ėestere. Jānis KauliĦš – pirmais pedagoăijas vēsturnieks Latvijas Universitātē (1863 – 1940). // A.Krūze (Zin. red.).
Laikmets un personība. – 7. – RaKa, 2006. – 16. – 69.lpp.
12. I. Kestere. Research into the history of education at the turn of the 21st century. // Research in the History of Pedagogy in the
Baltic States since 1991. – RaKa, 2004.
13. I. Ėestere, S. Mārsone. Vēsturiskā pieeja pedagoăijas studiju kursos augstskolā. // ATEE Spring University “Decade of reform:
Achievments, Challenges, Problems”. – Izglītības soĜi, 2003.
14. I. Ėestere. Sociālās pedagoăijas jēdziens pedagoăiskajā domā Latvijā divdesmitā gadsimta 20.- 30.gados. // Latvijas
Universitātes raksti. Pedagoăija un skolotāju izglītība. 700.sēj. – Latvijas Universitāte, 2006. – 43.- 49.lpp.
15. I. Ėestere. Studiju kurss pedagoăijas vēsturē Latvijas Universitātē: pirmsākumi, mācībspēki, saturs (1919 – 1940). // Latvijas
Universitātes raksti. ZinātĦu vēsture un muzejniecība. 704.sēj. – R.: Latvijas Universitāte, 2007. – 72.- 78.lpp.
16. I. Ėestere, T. Lāce. Padomju skola: ieskats tās raksturojumā un vērtējumos. // Latvijas Universitātes raksti. Pedagoăija un
skolotāju izglītība. – 2004.
17. I. Kestere. The Role of Gymnasium Education in the Formation of Latvina National Intelligentsia, Especially in the Promotion
of Women’s Career (the middle of XIX century – World War I) // ATEE Spring University: “Teacher of the 21th century:
Quality Education for Quality Teaching”. – R.: Association for Teacher Education in Europe, Dpt. of Education of the Faculty
of Education and Psychology, The University of Latvia, 2006. – p. 927.- 935.
18. I. Ėestere. Value Orientation in Soviet Youth Organizations. // The Baltic Countries Under Occupation, Soviet and Nazi Rule
1939 – 1991. Acta Universitatis Stockholmiensis, Studia Baltica Stockholmiensia 23. – Stockholm: Department of History,
Stockholm University, 2003. – 293.- 298.p.
19. Крузе А., Кестере И. Подготовка учителей в Латвийском Университете: исторический опыт. // Švetimo ir pedagogin÷s
minties raida Baltijos valstyb÷se XX amžiuje. – Vilnius: Vilnaus pedagoginis universitetas, 2002. – 217.- 222.lpp.
Enciklopēdijas šėirkĜi
20. Elementārskola, Franču institūts, Ăertrūdes baznīcas skola, Ăimnāzija. // Latvijas enciklopēdija. 2.sēj. – R.: SIA „Valērija
BelakoĦa izdevniecība”, 2003.
21. Internātskola, Irlavas skolotāju seminārs, Izglītība, Izglītības biedrības, JāĦa baznīcas skola, Jēkaba baznīcas skola, Jezuītu
skolas, Komercskola, „Kultūras Balss”. // Latvijas enciklopēdija. 3.sēj. – R.: SIA „Valērija BelakoĦa izdevniecība”, 2005.
22. Latvijas tautas universitāte, Mājturības skolas, Mākslas izglītība, Ministrijas skolas, Mūžizglītība, Olava komercskola,
Pagastskolas, Pamatizglītība, Pedagoăija, Pedagoăiskā skola, Pedagoăiskais institūts, Pieaugušo izglītība, Pilsētas skolas,
Pirmsskolas izglītība, Pirmsskolas bērnu iestāde, Privātskola, Profesionālā izglītība, Proăimnāzijas, Reālskolas, Rīgas
vispārizglītojošās skolas. // Latvijas enciklopēdija. 4.sēj. – R.: SIA „Valērija BelakoĦa izdevniecība”, 2007.
Recenzētās grāmatas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

KaĜėe B. Latviešu skolotāji rakstnieki (1900 – 1940). Monogrāfija. – RaKa, 2001. – 219 lpp.
Krūze A. (Zin.red.) Laikmets un personība. Rakstu krājums. – 2. – RaKa, 2001. – 270 lpp.
Krūze A. (Zin.red.) Laikmets un personība. Rakstu krājums. – 3. – RaKa, 2002. – 319 lpp.
Krūze A. (Zin.red.) Laikmets un personība. Rakstu krājums. – 4. – RaKa, 2003. – 322 lpp.
Krūze A. (Zin.red.) Laikmets un personība. Rakstu krājums. – 5. – RaKa, 2004. – 386 lpp.
Krūze A. (Zin.red.) Laikmets un personība. Rakstu krājums. – 6. – RaKa, 2005. – 377 lpp.
Krūze A. (Zin.red.) Laikmets un personība. Rakstu krājums. – 7. – RaKa, 2006. – 339 lpp.
Krūze A. (Zin.red.) Laikmets un personība. Rakstu krājums. – 8. – RaKa, 2006. – 342 lpp.
Staris A., ŪsiĦš V. Izglītības un pedagoăijas ideju attīstība Latvijā līdz 1900.gadam. – RaKa, 2007. – 318 lpp.
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dzīves un darba gājums
CURRICULUM VITAE
Vispārīgas ziĦas
Vārds
Uzvārds
Personas kods:
Adrese
Tālrunis
E-pasts
Valodu prasmes:

Izglītība
2001.
1993.
1976.
1971.

RUDĪTE
ANDERSONE
261152-12907
A.Dombrovska 45 – 35, Rīga
7349921, 6408851
ruditean@latnet.lv
rudite.andersone@lu.lv
Krievu - augstākajā līmenī,
Vācu - vidējā līmenī,
AngĜu - pamata līmenī.

LU Pedagoăijas doktorantūra. Pedagoăijas doktora grāds
LU Pedagoăijas fakultāte. Pedagoăijas maăistra grāds
LVU Fizikas un matemātikas fakultāte. Matemātiėe
Rīgas 1.vidusskola

Tālākizglītība
2006.
Valodu mācību centra kursi "General English" (90 st.)
2005.
Valodu mācību centra kursi "General English" (60 st.)
2001.
ARION programmas kursi " Vocation Training - Theory and Practice" Diseldorfa, Vācijā (5 dienas)
Darba pieredze
Kopš 2005.
2002.- 2005.
2000.- 2002.
1998.- 2000.
1994.-1995.
1983.-1995.
1988.-1989.
1980.-1983.
1976.-1980.
1975.-1976.
1973.-1975.

LU Pedagoăijas un psiholoăijas fakultātes asoc.profesore
LU Pedagoăijas un psiholoăijas institūta docente
LU Pedagoăijas un psiholoăijas institūta lektore
Izglītības satura un eksaminācijas centra vadītāja
Rīgas pils. ZiemeĜu raj. skolu valdes metod. darba koordinatore
Rīgas 31 .vidusskolas matemātikas skolotāja
Rīgas 31 .vidusskolas direktora vietniece mācību un audzināšanas darbā
Latvijas Zemkopības un lauksaimniecības ekonomikas zinātniski pētnieciskā institūta vecākā
inženiere
Rīgas 72.vidusskolas matemātikas skolotāja
Jūrmalas 4.vidusskolas matemātikas skolotāja
LVU SkaitĜošanas centra vecākā laborante

Zinātniskā darbība un publikācijas (par pēdējiem 6 gadiem)
Piedalīšanās projektos
Kopš 2007.
LU pētniecības projekts Nr.2007/ZP-41 „Jaunās paaudzes mācīšanās veicināšanas kvalitātes izpētes
metodoloăija”
Kopš 2007.
Starptautiskais projekts Nr ВОЕ 299 „Diseno у evaluation de las competencias de los estudiantes
en el EEES desde un enfoque comparado: Integration de contenidos у metodo"
2007.
LU pētniecības grants pētījumam „Pusaudžu mācību disciplīna kā pozitīvas attieksmes pret mācībām
izpausme”
2005.-2007.
Madrides Humanitārās augstskolas Pedagoăijas fakultātes (Spānija) un LU PPF projekts „Programma
Intercultural abierto y a distanci apara la formacion de competencis socioprofesionales de docentes y
discentes mediante las pra’cticas y las TIC ”. Projekts. Nr. SEJ 2005-09268-C03-01
2004.-2007.
LZP projekts, LU Nr.767 "Vidusskolas skolotāju profesionālās kompetences veidošanās
universitātē"
2004.-2007.
LZP projekts, LU Nr.477 " Latvijas vispārizglītojošo skolu mācību programmas: teorija un prakse"
2001.-2003.
LZP projekta Nr.01.0498, LU Nr.480 "Nepārtrauktās izglītības sociāli pedagoăiskie pamati
globalizācijas kontekstā"
Līgumdarbu dalībnieks vai vadītājs
2003.
līgumdarbs ar IZM izstrādāt profesijas standarta projektu "Skolotājs".
200l.
Līgumdarbs ar UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas sekretariātu izstrādāt Nacionālā
izglītības pārskata 2.punktu "Izglītības saturs un mācīšanās stratēăijas 21.gadsimtā. Pasākumu
attīstība, principi un pieĦēmumi".

•

Publikācijas atbilstošajā zinātĦu nozarē:
Andersone R. Citizenship Education in the Integrated Curriculum.//Citizenship Education in Society. - London:
CiCe, 2007. - p. 135. - 147.

161
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

Andersone R. Izglītības programmu integrācijas pedagoăiskie aspekti. //Pedagoăija: teorija un prakse. - Liepāja, LiePa,
2007. - 143. - 150.lpp.
Andersone R. Mācību programmu izveides pedagoăiskie principi. //Pedagoăija un skolotāju izglītība. Latvijas
Universitātes raksti 715.sējums. -R.: LU, 2007. - 7. - 14.1pp.
Andersone R. Citizenship Education in Integrated Curriculum. // Citizenship Education in Society - France: Universite Paul
Valery Montpellier, 2007. -7.1pp.
Andersone R. DabaszinātĦu cikla mācību priekšmetu izglītības standartu pedagoăiskie aspekti. // Dabaszinību didaktika
šodien un rīt. Starptautiskas zinātniskas konferences tēzes. - R.: RPIVA, 2007.4.1pp.
Žogla I, Andersone R., Černova E. Latvia. // W.Hdraer et al., The Education Systems of Europe. - Springer Netherlands,
2007. p.418. - 437.
Andersone R. Izglītības programmu integrācija.//Rēzeknes Augstskola, Pedagoăijas fakultāte, Personības socializācijas
pētījumu institūts. Sabiedrība, integrācija, izglītība. Rēzekne: RA Izdevniecība, 2007.-28.- 34.1pp.
Andersone R. Sociālo prasmju attīstība kā pasaku audzinošā vērtība.// LPA Pedagoăijas katedra. Pedagoăija: teorija un
prakse IV. Zinātnisko rakstu krājums. - Liepāja: LiePa, 2006. - 18. - 24.1pp.
Andersone R. Mathematical Concepts in Fairy-Tales (Matemātiskie jēdzieni un sakarības pasakās).//Association for
Teacher Education in Europe , Department of Education and Psychology the University of Latvia. TEACHER OF THE
21st CENTURY: Quality Education for Quality Teaching. - R.: Izglītības soĜi, 2006. - 780.-788.lpp.
Andersone R. Social skills development for Class Management.// Dealing with Diversity: a Key Issue for Educational
Management. - Brno: Masaryk University, 2005. - 13. - 16.p.
Andersone R. The acquisition of social skills for the development of citizenship experience. // The Experience of
Citizenship. - London: CiCe, 2004,- 451. -456.p.
Bartuseviča A., Cēdere A., Andersone R. Assesment of the Enviromental aspect in a contemporary teaching / chemistry in
basic schools of Latvia. //Journal of Baltic Science Education. - Lithuania: Scientific Methodical Center„ Scientia
Educologica", 2004. No.2 (6) - 43. - 51 .p.
Andersone R. Social skills development through the basic school course of natural science.//Journal of Baltic Science
Education. - Lithuania: Scientific Methodical Center „ Scientia Educologica", 2004. No.l (5) - 42. - 49.p.
Andersone R. Sociālo prasmju apguve jaunībā: teorija un prakse.// LU zinātnisko rakstu krājums. 670.sējums. Izglītības
zinātnes un pedagoăija mūsdienu apsaulē. - R.:Latvijas universitāte, 2004. - 13.-18.lpp.

Monogrāfijas
•
Andersone R. Izglītības un mācību priekšmetu programmas. - R.: RaKa, 2007.- 202 lpp
•
Andersone R. Pusaudžu sociālo prasmju veidošanās. Otrais papildinātais izdevums. - R.: RaKa, 2004. - 83 lpp.
•
Andersone R. Pusaudžu sociālo prasmju veidošanās. - R.: RaKa, 2001. - 80lpp.
Piedalīšanās konferencēs ar referātiem
•
Andersone R. Curriculum Theory in Latvia. // Модернiзацiя начально-виходного процесу педагогiчного
унiверситету в контекстi Болонських реформ. - Kijevas M.P. Dragomanova Pedagoăiskā universitāte, 2007.gada
7.decembris
•
Andersone R. Izglītības programmu integrācijas pedagoăiskie aspekti. //Pedagoăija: teorija un prakse. - Liepājas
Pedagoăijas akadēmija, 2007.gada 8.jūnijs.
•
Andersone R. Citizenship Education in Integrated Curriculum. // Citizenship Education in Society. - Francija, Montpellier
Paula Valerija Universitāte, 2007.gada 24. - 26.maijs
•
Andersone R. DabaszinātĦu cikla mācību priekšmetu izglītības standartu pedagoăiskie aspekti. // Starptautiska
zinātniska konference. Dabaszinību didaktika šodien un rīt. - Rīga, 2007.gada 15., 16.marts
•
Andersone R. Izglītības programmu integrācija.// Starptautiska zinātniska konference. Sabiedrība, integrācija, izglītība.
- Rēzekne, 2007.gada 23. -24. februāris
•
Andersone R. Mācību programmu izveides pedagoăiskie aspekti. // LU zinātniskā konference. - Rīga, 2007.gada
8.februāris
•
Andersone R. Bioloăijas izglītības standartu pedagoăiskie aspekti. // LU zinātniskā konference. - Rīga, 2007.gada
2.februāris
•
Andersone R. Through Fairy - tales to Math in the Lessons. // Matematyka nasza niedrostrzegalna kultūra. Konferencja Stowarzyszenia Nauczycieli Matemātiėi. - Polija, Muszyna, 2007.gada 26. - 29.janvāris
•
Andersone R. Through fairy-tales to math in the lessons- a new way of learning.// Leading A Learning Organisation:
Lessons form the Past – Visions for the Future. - University of Glamorgan (UK), September 14. - 17, 2006.
•
Andersone R. Matemātika pasakose/AJgdumo plānas ir matemātiėos bendruju programmu ir išsilavinimo standartu
igyvendinimo problemos. -ViĜĦa, 2006.gada 28., 29.augusts
•
Andersone R. Sociālo prasmju attīstība kā pasaku audzinošā vērtība.// Pedagoăija: teorija un prakse -4.starptautiskā
zinātniskā konference Liepājas Pedagoăijas akadēmijā - Liepāja 2006.gada 9,jūnijs
•
Andersone R. Mathematical Concepts in Fairy-Tales (Matemātiskie jēdzieni un sakarības pasakās).// TEACHER OF THE
21st CENTURY: Quality Education for Quality - Teaching Association for Teacher Education in Europe - Rīga, 2006.gada
2,3.jūnijs
•
Andersone R. Bioloăijas didaktikas pedagoăiskie aspekti. // LU zinātniskā konference. - Rīga, 2006.gada 3.februāris.
•
Andersone R. Matemātiskie priekšstati un jēdzieni pasakās. // LU zinātniskā konference. - Rīga, 2006.gada 2.fenruāris
•
Andersone R. Social skills development for Class Management.// Dealing with Diversity: a Key Issue for Educational
Management. Conference of the Europen Network for Improving Research and Development in Educational Management.
- Brno, Telč, 2005.gada 22.-25.septembris
•
Andersone R. Bērnu ar īpašām vajadzībām iekĜaušana vispārējās izglītības iestādēs Latvijā.// A good Inclusive
Teacher - developing teachers competence's in an inclusive classroom. INCLUES network Conference. - Rīga,
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•

2005.gada 9.maijs
Andersone R. The Acquisition of Social Skills for the Development of Citizenship Experience.// Children's Identity
&Citizenship in Europe. - Krakova, 2004.gada 2O.-22.maijs
Andersone R. Преемственность содержания математики в основной школе.// 5.starptautiskā zinātniskā
konference " Matemātikas mācīšana: vēsture un perspektīvas". - Liepāja: Liepājas Pedagoăijas akadēmija,
2004.gada 7., 8.maijs
Bartusēviča A., Cēdere D., Andersone R. Praktiskā ėīmija kā viens no mācību motivācijas veidotājām ėīmijas
stundās.// Teachers, Students and Pupils in Learning Society. ATEE Spring University conference, Rīga, 2003.gada
2.- 3.maijs
Andersone R. Valsts izglītības standarti un darba tirgus prasības.// Sabiedrība un kultūra:daudzveidīgais, reăionālais
mūsdienu Eiropā. Liepāja, 2003 .gada 15.-16.maijs.

Pedagoăiskā darbība (par pēdējiem 6 gadiem)
Vadītie maăistra darbi - 42
Vadītie bakalaura un kvalifikācijas darbi - 58
Vadītie promocijas darbi - 3
Izstrādātie un docētie studiju kursi:
•
Studiju un audzināšanas pedagoăija - 2 kredītpunkti
•
Sociālo prasmju apguve mācību nodarbībās - 2 kredītpunkti
•
Sociālo prasmju apguve - 2 kredītpunkti
•
Izglītības un mācību programmu izveide - 2 kredītpunkti
•
Izglītības un mācību programmu teorija un prakse - 3 kredītpunkti
•
Matemātisko priekšstata veidošanās - 4 kredītpunkti
•
Matemātikas mācību metodika pamatskolā - 2 kredītpunkti
•
Matemātikas mācību metodika pamatskolā - 3 kredītpunkti
•
Vispārīgā pedagoăija - 3 kredītpunkti
•
Vispārīgā didaktika - 4 kredītpunkti
•
Vispārīgā didaktika - 3 kredītpunkti
•
Sociālo prasmju apguve mācību nodarbībās - 2 kredītpunkti -E- kurss
•
Izglītības un mācību programmu izveide - 2 kredītpunkti - E-kurss
•
Mācīšanās teorijā un praksē - 2 kredītpunkti - E kurss
Organizatoriskais darbs (par pēdējiem 6 gadiem)
Starptautisku un Latvijas konferenču orgkomiteju priekšsēdētājs vai loceklis
2007.
Zinātniski praktiskas konferences „Izglītības un mācību programmas: teorija un prakse" organizācijas komitejas
priekšsēdētāja
2007.
LMSA starptautiskas konferences „Matemātika un kultūrvērtības" organizācijas komitejas priekšsēdētāja
2007.
Starptautiska projekta „Eiropas diena" organizācijas komitejas locekle
2006.
LMSA starptautiskas konferences „ Matemātikas mācību grāmata: vakar, šodien, rīt" organizācijas komitejas
priekšsēdētāja
2006.
Eiropas skolotāju izglītotāju asociācijas konferences „TEACHER OF THE 21st CENTURY: Quality Education for
Quality" organizācijas komitejas locekle
2006.
Starptautiska projekta „Eiropas diena" organizācijas komitejas locekle
2003.
Eiropas skolotāju izglītotāju asociācijas konferences "Teachers, Students and Pupils in Learning Society"
organizācijas komitejas locekle
2002.

Eiropas skolotāju izglītotāju asociācijas konferences "Changing Education in a Changing Society" organizācijas
komitejas locekle

Starptautisko vai Latvijas zinātnisko, akadēmisko, profesionālo vai mākslas nozaru apvienību, biedrību vadītājs vai līdzdalībnieks
Latvijas Pedagoăijas zinātnieku biedrības biedre
Latvijas Pedagogu Domes valdes locekle
Latvijas Matemātikas skolotāju apvienības prezidente Starptautiskas asociācijas European Association „Children’s identity &
Citizenship” biedre
Oficiāli apstiprināts valstisko, pašvaldību vai ražošanas uzĦēmumu konsultants, padomdevējs zinātnisko un akadēmisko ekspertu komisiju darbā
2007.
2007.

2002.- 2010.
2007.
2005.

2005.

IZM Pedagogu izglītības un profesionālās meistarības pilnveides konsultatīvās padomes locekle
IZM darba grupas „Pedagogu izglītības efektivitātes paaugstināšanas iespēju
izpēte, pedagoăisko studiju programmu piedāvājuma optimizēšana, skolotāja
profesijas standartu izstrāde" dalībniece
IZM ISEC ārštata metodiėe
SOCRATES apakšprogrammas COMENIUS projektu vērtēšanas eksperte
SOCRATES apakšprogrammas COMENIUS un centralizēto akciju
sagatavošanas braucienu pieteikumu un projektu vērtēšanas un atlases
komisijas locekle
IZM Pedagogu tālākizglītības komisijas locekle
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Rudīte Andersone
2008. gada 29. janvārī
Dr.psych., asoc.prof. LŪCIJAS RUTKAS
dzīves un darba gājums
CURRICULUM VITAE
Vispārīgas ziĦas
Vārds:
LŪCIJA
Uzvārds:
RUTKA
Personas kods: 051063 – 11863
Adrese:
Rīga, Jasmuižas ielā 6, dz. 80, t.: 29132087,
E-pasts:
lucija.rutka@lu.lv
Pārvalda svešvalodas : krievu, angĜu.
Izglītība
2003.g. – 2005.g. – Rīgas Starptautiskā Ekonomikas un Biznesa Administrācijas augstskola
1991.g. – 1994.g. – Latvijas Universitāte, PPI doktorantūra
1988.g. – 1989.g. – Sankt-Pēterburgas Universitāte, Speciālās psiholoăijas fakultāte
1982.g. – 1987.g. – Latvijas Universitāte, Fizikas un matemātikas fakultāte
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi
2005.g. – LU Pedagoăijas un psiholoăijas fakultātes asociētā profesore.
2005.g. – maăistra grāds personāla vadībā
2001.g. – 2005.g.LU Psiholoăijas un pedagoăijas fakultātes docente
1995.g. – psiholoăijas doktora zinātniskais grāds
Darba pieredze
2005.g. –
Latvijas Universitāte, PPF asociētā profesore.
2004.g. –
Personāla atlases un apmācības uzĦēmums „LAENA”, semināru vadītāja
2003.g. – 2004.g. RPIVA, Psiholoăiskās konsultēšanas centra vadītāja,
studiju programmas „Psihologa asistents” direktore
2000.g. – 2005.g. Latvijas Universitāte, PPF docente
1996.g. – 2000.g. Latvijas Universitāte, pētniece.
1996.g. – 2000.g. Latvijas Lauksaimniecības Universitāte, docente
1995.g. – 2002.g. Aizkraukles Veselības centrs, vadītāja, psihologs
1993.g. – 2004.g. Latvijas Ăimenes centrs, psihologs
1990.g. – 1992.g. Aizkraukles raj. Skolu valdes psihologs
1989.g. – 1990.g. Aizkraukles raj., Jaunjelgavas vidusskola, psiholoăijas skolotāja
1987.g. – 1988.g. Aizkraukles raj., Jaunjelgavas vidusskola, matemātikas skolotāja

Zinātniskā darbība un publikācijas (par pēdējiem 6 gadiem).
Piedalīšanās projektos
2007.g. 01.07. – 2007.g. 31.12. – ESF projekts „MITS” (Mentorings, IT, Supervīzijas)
– atbalsts LU PPF augstākās profesionālās studiju programmas „Skolotājs”
praksei, projekta Nr. VPD1/ESF/PIAA/ 06/APK/3.2.6.3./0113/0063.
2006.g. starptautisks projekts „Teacher Induction: Supporting the Supporters of
Novice Teachers” (projekta Nr. 128825-CP-1-2006-1-UK-Comenius-C21).
2006.g. ESF projekts „Sociālo pedagogu un klases audzinātāju profesionālo kompetenču
paaugstināšana darbam skolā”. Tālākizglītības kursi sociālajiem pedagogiem un
klases audzinātājiem.
2005.g. Madrides Humanitārās augstskolas Pedagoăijas fakultātes (Spānija) un LU PPF
projektā „ Programma Interculturalabierto y a distanci apara la formacion de
competencis socioprofesionales de docentes y discentes mediante las pra’cticas
y las TIC ”. Proj. Nr. SEJ 2005-09268-C03-01.
2004.g. – 2007.g. LZP Granta projekts „ Emocionālie, intelektuālie un sociālie procesi izziĦas
darbībā un izglītības kvalitātē”
2002.g. –2004.g. Ăimenes ārstu apmācība sadarbībā ar LU Ăimenes veselības izglītības centru,
Labklājības Ministriju un Pasaules Banku.
2001.g. – 2002.g. piedalīšanās Kanādas Apvienotās Koledžu un Universitāšu Asociācijas
(AUCC) un Cēsu audzināšanas iestādes nepilngadīgajiem kopprojektā
„Mācību un audzināšanas iestādes darbinieku un pedagogu psiholoăiskā
apmācība.”
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Raksti recenzētos izdevumos.
1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.

8.

Rutka L., Puėīte M. Māsu pedagoăiskās sagatavotības specifika dzemdniecības un ginekoloăijas mācību programmas apguvē.//
Sabiedrība, izglītība, Integrācija. Starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums. –Rēzekne: Rēzeknes Augstskola
(PieĦemts publicēšanai), 2008.
Rutka L. ZiĦăe Z. Skolas prasību izpildes līmeĦa dinamika un attieksme pret savstarpējām attiecībām ăimenē 1.klasē. // Teacher
of the 21st Century : Quality Education for Quality Teaching. Starptautiskās zinātniskās ATEE konferences rakstu krājums, Rīga: SIA „Izglītības soĜi”, 2006, - 51. -56.lpp.
Rutka L. Pedagoga atbalsts skolēnam traumatisku pārdzīvojumu pārvarēšanā. // Teorija praksei mūsdienu sabiedrības izglītībā.
RPIVA 3.Starptautiskās zinātniskās konferences raksti, -Rīga: SIA „Ulma”, 2006, - 390. – 395.lpp.
Rutka L. Psiholoăisks atbalsts bērniem ar traumējošiem pārdzīvojumiem. // Žurnāls „Skolotājs”, Nr. 1 (55), 2006, -5. – 9.lpp.
Rutka L. The Connection of agression among primary school students with the progress of studies and sociometry status.//
International Journal of Research on Educational Psychology „Educational Psychology”, N. 11-12. – Vilnius : VPU, 2004.- 88.
– 93. p.
Rutka L. The Connection of agression among primary school students with the progress of studies and sociometry status. //
Teorija un prakse skolotāju izglītībā - 2. Starptautiskas zinātniskas konferences rakstu krājums. – Rīga : RPIVA, 2004. - 140. –
147.lpp.
Apsīte B., Rutka L. Agresivitātes ietekme uz mācību sasniegumu līmeni un savstarpējām attiecībām sākumskolā. // Decade of
Reform : Achievments, Challengs, Problems. ATEE konferences rakstu krājums. 4.daĜa. – Rīga : SIA „Izglītības soĜi”, 2002. 83. – 91.lpp.
Rutka L. Pēcdzemdību depresijas pārvarēšana kā viena no sievietes izaugsmes iespējām. // Personības brieduma psiholoăiskie
aspekti. Starptautiskas zinātniskas konferences rakstu krājums. – Rīga : RPIVA, 2001.- 51. – 56. lpp.

Pedagoăiskā darbība (par pēdējiem 6 gadiem).
Vadītie (aizstāvētie) maăistra darbi – 48
Vadītie (aizstāvētie) bakalaura un kvalifikācijas darbi – 23
Vadāmie promocijas darbi – 5
Docējamie studiju kursi :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

„Attīstības psiholoăijas teorijas” – 2KP, pedagoăijas maăistra studiju programma.
„Saskarsmes psiholoăija” – 2KP, pedagoăijas maăistra studiju programma.
„Saskarsmes psiholoăija” – 2KP, otrā līmeĦa prof. augstākā izglītības programma
„Pirmskolas skolotājs”.
„Attīstības psiholoăija” – 2KP, pedagoăijas bakalaura studiju programma.
„Vispārīgā psiholoăija” – 2KP, profesionālā programmā „Vidusskolas fizikas un
matemātikas skolotājs”.
„Saskarsme studiju procesā” – 4 st., profesionālajā tālākizglītības programmā
“Augstskolu didaktika : mūsdienu teorija un prakse”.
„Psiholoăijas un pedagoăijas pamati” – 2KP, tiesību zinātĦu maăistra studiju programma.
„Ārsta un pacienta saskarsmes specifika” – 2KP, ăimenes ārstu tālākizglītības programma.
„Pacienta personības attīstības īpatnības dažādos vecuma posmos” – 1KP, ăimenes ārstu tālākizglītības programma.

Kursu un semināru vadīšana:
01.10.2007. – 01.12.2007. – Supervīzijas studentiem, ESF projekts „MITS” (Mentorings, IT, Supervīzijas) – atbalsts LU PPF
augstākās profesionālās studiju programmas „Skolotājs” praksei.
01.09.2007. – 01.11.2007. – Darbs komandā un pedagoăiskā sadarbība. LU PPF tālākizglītības kursi „Darba organizācija un
metodika rajona metodisko apvienību vadītājiem, īstenojot vispārējās izglītības saturu”.
03.04.2007. – Mācību satura uztvere dažādos vecuma posmos un mācību prasmju veicināšana. Seminārs skolotājiem Franču licejā,
Rīgā.
03.01.2007. – 06.01.2007. - Mācību satura uztveres īpatnības dažādos skolēnu attīstības vecuma posmos. IZM ISEC organizētie kursi
mācību grāmatu veidotājiem un recenzentiem.
Mācību grāmatu, līdzekĜu izstrāde un recenzēšana :
1.
2.
3.

Rutka L. Mācību satura uztveres psiholoăiskie aspekti. //IZM ISEC brošūra „Ieteikumi mācību literatūras veidotājiem un
vērtētājiem. –Rīga: ISEC, 2008.
Rutka L. Psiholoăija pedagogiem. Monogrāfijas (darbs turpinās), 2007 – 2008.
Rutka L. Pedagogical communication. // Starptautiska projekta „Teacher Induction: Supporting the Supporters of Novice
Teachers” (projekta Nr. 128825-CP-1-2006-1-UK-Comenius-C21) izstrādātais mācību līdzeklis mentoru kursiem skolās, 2007.

Recenzētās monogrāfijas:
1. Medne Dace. Kā strādāt ar hiperaktīviem bērniem. –Rīga: Raka, 2007.
2. Veide MārtiĦš. Reklāmas psiholoăija. – Rīga: Jumava, 2006.
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Organizatoriskais darbs (par pēdējiem 6 gadiem).
2007.g. – 2008.g. - Starptautiskās zinātniskās ATEE konferences „Teacher of the 21st Century : Quality Education for Quality
Teaching” organizēšana – orgkomitejas sekretāre, sekcijas vadītāja, Rīga, LU.
2007. g. – piedalīšanās žurnāla “Skolotājs” redkolēăijas darbā.
2005.g. -2006.g. - Starptautiskās zinātniskās ATEE konferences „Teacher of the 21st Century :
Quality Education for Quality Teaching” organizēšana – orgkomitejas sekretāre, sekcijas vadītāja, Rīga, LU.
2003.g. laikraksta “Diena” rubrikas “Mājai un Ăimenei” un „Karjeras diena” konsultante psiholoăiskās pedagoăijas un
cilvēku resursu vadības jautājumos.
2002.g. - 2006.g. - Latvijas Profesionālo Psihologu asociācijas Ētikas komisijas vadītāja, LPPA apstiprināta konsultante
profesionālās ētikas jautājumos.
2002.g. – 2004.g. – LU Psiholoăijas doktorantūras sekretāre.
2001.g. – 2002.g. - ATEE konferences „Decade of Reform : achievements, challenges, problems” organizēšana, konferences
orgkomitejas locekle, Rīga, LU.
2000.g. Eiropas Profesionālo Psihologu Asociāciju Federācijas locekle, Latvijas profesionālo psihologu asociācijas biedrs.
Profesionālā pilnveide (par pēdējiem 6 gadiem).
01.09.2007. – 31.02.2008. – radošais atvaĜinājums – monogrāfijas „Psiholoăija pedagogiem” izstrāde.
11.01.2007. - 15.01.2007. - piedalīšanās projekta „Teacher Induction: Supporting the Supporters of Novice Teachers” (projekta Nr.
128825-CP-1-2006-1-UK-Comenius-C21) darba seminārā Lēvenē.
09.05.2005. – 13. 05.2005. – piedalīšanās Džo Mei Prussaka vadītajā psiholoăiskajā treniĦā „Group Facilitator Five Day Training”.
10.11.2004. – 1411.2004. – piedalīšanās starptautiska projekta „Educational Staff Training for Social Inclusion” COMENIUS 2.1.
sagatavošanas seminārā.
11.12.2004. – piedalīšanās Latvijas Profesionālo Psihologu Asociācijas (LPPA) seminārā „Skolas psihologa darba saturs, sadarbība
ar vecākiem un skolotājiem”.

09.01.2008.

Lūcija Rutka
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Dr.paed., asoc.prof. ELĪNAS MASLO
dzīves un darba gājums
CURRICULUM VITAE

Vārds:
Uzvārds:
Personas kods:
Dzimusi:
Adrese:
Telefons:
Mob. telefons:
E-pasts:
Pārvalda svešvalodas:

Izglītība:
1981. - 1991.
1991. – 1995.
1993. – 1994.
1995.– 1996.
1995.
1998. – 1999.
2002.
1997. – 2003.

ELĪNA
MASLO
231074-11806
1974. gada 23. oktobrī, Rīgā.
Lielgabalu 2-13, Rīga LV 1001, Latvija
+371 7295745
+371 28331039
elina@latnet.lv
dāĦu, vācu, angĜu.

Rīgas 12. vidusskola
Latvijas Universitāte, Svešvalodu fakultāte, dāĦu un vācu filoloăijas bakalaura studijas
Kopenhāgenas Universitāte, ZiemeĜu filoloăijas institūts, dāĦu valodas
studijas
Latvijas Universitāte, Pedagoăijas un psiholoăijas institūts, pedagoăijas maăistra studijas
Kopenhāgenas Pedagoăijas augstskola, dāĦu valodas kā otrās valodas māc. metodika
Odenses Universitāte, Ph. Doktora studiju programmas kursi un semināri
Leipcigas Universitāte, Pedagoăijas Institūts, Doktora studiju programmas semināri
Latvijas Universitāte, Pedagoăijas un psiholoăijas institūts, Pedagoăijas doktora studijas

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:
1995.
1996.
2003.
pedagoăijā

Latvijas Universitāte, Svešvalodu fakultāte, dāĦu un vācu filoloăijas bakalaura grāds
Latvijas Universitāte, Pedagoăijas un psiholoăijas institūts, pedagoăijas maăistra grāds
Latvijas Universitāte, Pedagoăijas un psiholoăijas institūts, Pedagoăijas doktora grāds (Dr.paed.) vispārīgajā

Profesionālā darbība:
1995.-1996.
1995. -1998.
1998.-2006.
1999.-2002.
1996. 2004. 2006. -

Vācu valodas docētāja asistente, Rīgas Pedagoăijas augstskola
DāĦu un vācu valodas skolotāja, ZiemeĜvalstu ăimnāzija
DāĦu valodas lektore, Latvijas Universitāte, Moderno valodu fakultāte
DāĦu valodas skolotāja, ZiemeĜvalstu ăimnāzija
DāĦu valodas kursu pasniedzēja: ZiemeĜvalstu informācijas birojs, Dānijas vēstniecība
DāĦu valodas kursu pasniedzēja, LKA Nordistikas centrs
Asociētā profesore, Latvijas Universitāte, Moderno valodu fakultāte

Organizatoriskā darba pieredze:
07. 2004.
2004. 28.08.2004
02.2005
18.03.2005

Eksaminācijas komisijas priekšsēdētāja norvēău valodas bakalaura grāda piešėiršanā
LKA Nordistikas centra koordinatore zinātniskā un pedagoăiskā darba jautājumos
ZiemeĜvalstu valodu pasniedzēju didaktikas semināra organizatore
Eksaminācijas komisijas priekšsēdētāja dāĦu valodas bakalaura grāda piešėiršanā
ZiemeĜvalstu valodu pasniedzēju semināra “Radošā domāšana ziemeĜvalstu valodu mācību un studiju procesā”
organizatore

Tālākizglītības kursi:
02.- 04.03.98.
Action research in Second Language Teaching
04. - 06.03.98.
Symposium on research methodology
15. - 19.06.98.
Neurolinguistics: the cerebral representation and processing of languages
14. - 18.06.99.
Language, ethnicities and late modernity
21. - 25.06.99.
Cognition, constructions and semantic development
19. - 23.06.00.
Using language
25. - 29.06.01.
Second language acquisition
21. - 25.11.01.
Seminar: Tertiärsprachendidaktik. Deutsch nach Englisch.
15.03.-31.04.02. Seminar: Europa im Gespräch.
27.-31.07.2004 Dānijas Izglītības un Zinātnes Ministrijas organizētie tālākizglītības kursi dāĦu lektoriem.
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Piedalīšanās starptautiskajās konferencēs:
1998. gada 22. maijā
1998. gada 3.-4. oktobrī

8. Tema Dag “Communication in the (Foreign Language) Classroom”, Odense, Dānija.
DāĦu valodu lektoru starptautiskajā konferencē ar referātu “Dansk som tredje fremmedsprog
i Letland” (DāĦu valoda kā trešā svešvaloda Latvijā), Kopenhāgena, Dānija.
1999. gada 26. oktobrī
Rīgas pilsētas Skolu valdes Rīgas Skolotāju izglītības centra organizētajā starptautiskajā
zinātniski praktiskajā konferencē “Valoda: skola, sabiedrība, vide” ar referātu “Dänisch als
Fremdsprache in Lettland” (DāĦu valoda kā svešvaloda Latvijā), Rīga, Latvija.
1999. gada 3.-4. decembrī
Starptautiskajā konferencē “Fortolkningsviden i filologien”, ViĜĦa, Lietuva
2000. gada 25.-26. martā
ZiemeĜvalstu un Baltijas DāĦu valodas un literatūras lektoru starptautiskajā konferencē,
Kopenhāgena, Dānija
2000. gada 20. jūnijā
“Conference on Language and Communication”, Syddansk Universitet, Odense, Dānija
2000. gada 12.-14. oktobrī
Apdāvināto pētniecības centra (Das Zentrum für Begabtenförderung und Begabtenforschung)
organizētajā starptautiskajā konferencē “Begabungen erkennen, Begabte fördern” ar referātu
“Kriterien zur Selbstbewertung der Lernfähigkeiten am Beispiel von Dänisch als 3.
Fremdsprache” (Kritēriji mācīšanās spēju pašvērtējumam uz dāĦu valodas kā svešvalodas
piemēra), Zalcburga, Austrija.
2001. gada 27.-30. septembrī ZiemeĜvalstu un Baltijas DāĦu valodas un literatūras lektoru starptautiskajā
konference, ViĜĦa, Lietuva.
2001. gada 4.-5. maijā
Rīgas Pedagoăijas un izglītības vadības augstskolas Vācu valodas katedras organizētajā 3.
starptautiskajā zinātniskajā konferencē “Svešvalodu skolotājs. Eiropa. Globalizācija” ar
referātu “Die Entwicklungsperspektiven von Sprachschulen in Lettland” (Valodu skolu
perspektīvas Latvijā), Rīga, Latvija.
2002. gada 9.-13. oktobrī
ECHA organizēta starptautiskajā konferencē “The 8th conference of the European council for
high ability: Development of Human Potential: Investment into our Future” ar referātu
“Criteria for the development of learning abilities” (Mācīšanās spēju attīstības kritēriji),
Rode, Grieėija.
2002. gada 8. novembrī
Liepājas Pedagoăijas akadēmijas organizētajā 3. starptautiskajā zinātniskajā
konferencē “Valodu apguve: problēmas un perspektīva” ar referātu
“Lernfortschritte im Dänischen (dritte Fremdsprache) als
Selbststeuerungsergebnis” (Mācību panākumi dāĦu valodas (trešā
svešvaloda) pašvadītās mācībās), Liepāja, Latvija.
2002. gada 29.-30. novembrī ŠauĜu Universitātes organizētajā starptautiskajā zinātniskajā konferencē
“Teacher education in XXI century: Changing and Perspectives” ar referātu
“Action research and language learning” (Darbības izpēte un valodu
mācīšanās), ŠauĜi, Lietuva.
2004. gada 20.-23. maijā
LKA Nordistikas centra organizētajā konferencē “Nordistika Baltijas valstīs”
ar referātu “At lære dansk ved at lære at lære” (Mācīties mācīties mācoties
dāĦu valodu)
2004. gada 17.-19. septembrī ViĜĦas Universitātes Svešvalodu fakultātes organizētajā starptautiskajā
konferencē “Innovation and tradition in contemporary language studies” ar
referātu “Language Learning as Action Research” (Valodas mācīšanās kā
darbības izpēte), ViĜĦa, Lietuva.
2004. gada 7.-8. oktobrī
Aarhusas Universitātes organizētajā starptautiskajā konferencē “10. Møde om
Udforskningen af Dansk Sprog” ar referātu “At lære dansk ved at lære at lære”
(Mācīties dāĦu valodu mācoties mācīties), Aarhusa, Dānija.
2004. gada 20.-24. oktobrī
Dānijas Izglītības un Zinātnes Ministrijas organizētajā reăionālajā tikšanās
dāĦu valodas lektoriem ZiemeĜvalstīs, Baltijā un Krievijā ar oponenta
uzdevumu pildīšanu, Helsinki, Somija.
2004. gada 4.-6. novembrī ZiemeĜvalstu ministru padomes organizētajā konferencē “ZiemeĜvalstis
jaunajā Eiropā” Krakovā, Polijā.
2004. gada 27.-31. jūlijā
Dānijas Izglītības un Zinātnes Ministrijas organizētajā dāĦu lektoru
konferencē, Hindsgavl, Dānija.
2005. gada 1.-12. augustā
VII International Summer School in Lifelong Learning: Lifelong Learning –
inside and outside school. Learning and Transformative Spaces ar raksta
prezentāciju “Language Learning as Action Research” (Valodu mācīšanās kā
darbības izpēte). Roskildes Universitāte, Dānija.

Publikācijas vispāratzītos recenzējamos izdevumos:
1.
2.
3.

“Die Entwicklungsperspektiven von Sprachschulen in Lettland” (Valodu skolu perspektīvas Latvijā) – Svešvalodu skolotājs.
Eiropa. Globalizācija. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. RPIVA. Rīga: ”RAKA”, 2002. 52-58.
“Spēju būtības izpratne psihologu un pedagogu darbos” – Decade of Reform: Achievements, Challenges, problems. Pētījumi
pedagoăiskajā psiholoăijā. ATEE Spring University. IV sējums. “Izglītības soĜi”, 2002. 294-302.
“Action research and language learning” (Darbības izpēte un valodu mācīšanās) – Teacher education in XXI century: Changing
and Perspectives. International Scientific Conference, Šiauliai University, Lithuania. Šiauliu universiteto leidykla, 2002. 109113.

168
4.

“ Warum lernen die Schüler so verschieden: einige theoretische Belege und Selbstreflexion des dänischsprachigen
Fremdsprachenunterrichts” (Kāpēc skolēni mācās tik dažādi: dažas teorētiskas atziĦas un dāĦu valodas svešvalodu mācīšanās
refleksija). Rīgas Tehniskā universitāte, Starptautiskās zinātniskās konferences “Svešvalodas profesionālai un zinātniskai
darbības” materiāli. Rīga: RTU izdevniecība, 2002. 184-189.
5. “Mācīšanās spēju saturs un to attīstības sekmēšana” – Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Izglītības un Lauksaimniecības
institūts, starptautiskās konferences “Lauku vide. Izglītība. Personība.” materiāli, Jelgava, LLU, 2003. 44-48.
6. “Critically reflection on the organisation of the process of learning in the form of self-evaluation of the process of learning and
results”. Lernen in Transformationsprozessen. Forschungsergebnisse und Erfahrungen in der Republik Lettland. Gestaltung der
regionalen Lernkulturen Heft 15/2004 ITFC Scwerin .37.-51.
7. “Language Learning as Action Research” (Valodas mācīšanās kā darbības izpēte) – ViĜĦas Universitāte, Starptautiskās
konferences “Innovation and tradition in contemporary language studies” materiāli, Vilnius University Press: ViĜĦa, Lietuva,
2005. 216-225.
8. „Lernfortschritte im Dänischen (dritte Fremdsprache) als Selbststeuerungsergebnis”. 3. starptautiskās zinātniskās konferences
“Valodu apguve: problēmas un perspektīva” materiāli. Liepājas Pedagoăijas akadēmija. Liepāja: LiePa, 2004, 245-250.
9. ”Language Learning as Action Research”, Starptautiskās konferences “Innovation and tradition in contemporary language
studies” materiāli. Vilnius: Vlnius University Press. 2005. 216-225.
10. Skolēnu, skolotāju un docētāju spēju pilnveidošanos savas mācīšanās izpētes procesā. No zināšanām uz kompetentu darbību.
Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2006. 46-49.
11. „Mācīšanās kā pašizpētes process – refleksija par pētījumu ”Jauniešu mācīšanās spēju pilnveide dāĦu valodas mācību procesā”.
No zināšanām uz kompetentu darbību. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2006, 81-101.
12. „Enfoque Socio-Cultural para el Tratamiento Educativo de la Diversidad Cultural en Situaciones Multiculturales”. (The socialcultural approach to educational treatment with cultural diversity in multicultural problem-situations). II Jornadas
Internacionales de Atencio`n Educativa a la Diversidad. Universidad Nacional De Educacion a Distancia, Madrid, 2005, s. 165176.
13. „Fremdsprachenlernen – ein lebenslanger Prozess“. Kruze, Aida; Iris Mortag, Dieter Schulz (Hg.): Sprachen- und Schulpolitik
in multikulturellen Gesellschaften. Leipziger Universitätsverlag, 2007, S. 83-100.
Vārdnīcas:
Vācu-angĜu-latviešu-krievu vārdnīcas “Themen neu” tulkošana krievu valodā un rediăēšana, RaKa/Max Hueber Verlag, 1991. 112
lpp.
Literatūras tulkojumi:
Vitas Andersenas (Dānija) grāmatas “Petruskas Laksko” tulkojums krievu valodā. Rīga: Atēna, 1998. 77 lpp.
Monogrāfijas:
“Mācīšanās spēju pilnveide”. Monogrāfija. Rīga: Raka, 2003. 150 lpp.

Līdzdalība LZA grantos:
2000. – 2004.
2005.-

2009

pētniece, LZA grants “Pedagoăijas metodoloăija”- pamats audzināšanas un izglītības kvalitātes
pilnveidošanai”, LU reă. Nr. 481.
pētniece, LZA grants “Izglītības reformas innovatīvo procesu metodoloăiskie pamati
Eiropas izglītības kontekstā”, LU reă. Nr. 482.

Līdzdalība projektos:
Darbs pie projekta pieteikuma izstrādes “eLearning through eLearning” sadarbībā ar VIFIN, Vejle, Dānija.
Darbs pie projekta izstrādes “E-Nordistika - Interesantās mācīšanās projekts”.
Dalība projektā „New Learners in the New Europe” - Lingua
Akadēmiskie kursi:
DāĦu valodā:

SKANDINĀVU VALODAS FUNKCIONĀLĀ KOMUNIKĀCIJA I-VII
SKANDINĀVU VALODAS FUNKCIONĀLĀ GRAMATIKA
SKANDINĀVU VALODAS NORMĀTĪVĀ FONĒTIKA UN FONOLOĂIJA
SKANDINĀVU VALODAS HERMENEITIKA I-II
SKANDINĀVU ĂEOGRĀFIJA
IEVADS SKANDINĀVISTIKĀ
SKANDINĀVU KULTŪRAS STUDIJAS (Dānijas sabiedrība un kultūra) I-II
SKANDINĀVU VALSTMĀCĪBA: Dānijas ăeogrāfija un vēsture III-IV
IEVADS SVEŠVALODU DIDAKTIKĀ (DāĦu valodā)
KONTRASTĪVĀS STUDIJAS
DĀĥU VALODA (E-KURSS)
Izstrādātās akadēmisko kursu programmas un mācību metodiskie materiāli:
DĀĥU VALODA (E-KURSS)
IEVADS SVEŠVALODU DIDAKTIKĀ (DāĦu valodā)
Moderno valodu mācīšanās metodika
IKT izmantošana moderno valodu mācīšanās
Studentu darbu vadība: bakalaura darbi: 3, kursa darbi: 4
Lekcijas citās augstskolās un izglītības institūcijās:
2004. gada 28. augustā
ZiemeĜvalstu valodu skolotāju seminārā ”Jauniešu un pieaugušo trešās svešvalodas
mācīšanās īpatnības. Difiriencēta trešās svešvalodas studiju procesa komponentu
mijiedarbība”
2004. gada augustā
Lekciju kurss “Mācīšanās spēju pilnveide un tās pašizpētes metodika” (20. stundas) IZM
licenzētajos tālākizglītības kursos skolotājiem bez augstākās pedagoăiskās izglītības Rīgas 3.
vidusskolā.
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Rīgā, 2008. gada 23. janvārī
Elīna Maslo
Dr.paed, asist. SVETLANAS SURIKOVAS
dzīves un darba gājums
CURRICULUM VITAE

I VISPĀRĪGĀS ZIĥAS

Vārds, uzvārds:
Personas kods:
Dzimšanas vieta:
Adrese:
Mājas tālrunis:
E-pasts:
Pārvaldu valodas:
Izglītība:
2004.-2007.
1998.-2000.
1995.-1998.
1995.-1998.
1990.-1995.
1990.-1995.
1982.-1990.

Svetlana Surikova
150975-11431
Rēzeknē
Rēzeknē, Mediėu ielā 7, LV-4601
64628293, 26899707
svesur@apollo.lv; svetlana.surikova@lu.lv
krievu, latviešu, angĜu

pedagoăijas doktora studijas (Latvijas Universitāte): pedagoăijas doktora diploms Nr.0135
pedagoăijas maăistra studijas (Rēzeknes Augstskola): maăistra diploms Nr.000043
pedagoăijas bakalaura studijas sākumskolas pedagoăijā un metodikās (Rēzeknes Augstskola): bakalaura diploms
Nr.000517
augstākās profesionālās izglītības sākumskolas skolotāja diploms Nr.000472, sākumskolas skolotāja kvalifikācija ar
tiesībām mācīt latviešu valodu kā otru valodu pamatskolā (Rēzeknes Augstskola)
apliecība Nr.047 mājturības papildspecialitātē (Rēzeknes Skolotāju institūts)
diploms Nr.041856 sākumskolas pedagoăijas specialitātē (Rēzeknes Skolotāju institūts)
apliecība par nepilno vidējo izglītību (Rēzeknes 2.vidusskola)

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:
2008.
pedagoăijas zinātĦu doktora grāds (Dr.paed.)
2007.
LU PPF PZI zinātniskā asistente
2000.
pedagoăijas maăistra grāds (Mg.paed.)
Profesionālās darbības pieredze:
Latvijas Universitātē
No 2007.
zinātniskā asistente (apakšnozare - sociālā pedagoăija) LU Pedagoăijas un psiholoăijas fakultātes Pedagoăijas
zinātniskajā institūtā.
Rēzeknes 6. vidusskolā
2006.-2007.
skolas izglītības metodiėe, direktores vietniece metodiskajā darbā
2002.-2007.
sākumskolas skolotāju metodiskās komisijas vadītāja
2002.-2006.
sākumskolas skolotāja klasē ar padziĜinātu latviešu valodas apguvi
1998.-2002.
LAT2 skolotāja sākumskolā, sākumskolas skolotāja klasē ar latviešu mācībvalodu

II ZINĀTNISKĀ DARBĪBA UN PUBLIKĀCIJAS
LZP un citu valsts finansēto pētījumu projektu, programmu dalībniece:
No 2008.
LU ZP grants Nr. 2007/ZP-41 „Jaunās paaudzes mācīšanās kvalitātes veicināšanas izpētes metodoloăija” (projekta
pētniece)
2007.
LU ZP grants Nr. 2007/ZP-42 „Sākumskolas skolēnu sociālās kompetences pilnveide mikrogrupu darbībā”
(projekta pētniece)
2005.-2007.
LZP grants Nr.843 „Integratīvo procesu teorija Latvijas integrācijas praksei”
Citu projektu dalībniece:
2006.-2007.
Eiropas Sociālā fonda nacionālās programmas 3.2.5.2. projekts „Izglītības iestāžu vadības komandu profesionālo
kompetenču pilnveide”.
2005.-2006.
IAC projekts „Mēs savai valstij” (Nr.2003/004-979-01-01/1-10/18).
2004.-2005.
Bērnu un ăimenes lietu ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas un Latvijas rajonu/pilsētu pašvaldību
sadarbības projekts „Bērniem draudzīga skola”.
2003.-2004.
Latvijas mazākumtautību skolu sadarbības projekts „Integrācijas procesu veicinoša skola”.
1999.-2002.
Sorosa fonda - Latvijas programmas „PārmaiĦas izglītībā” projekts „Soli pa solim”.
Nozīmīgākās publikācijas (pēdējie seši gadi):
Interaktīvā mācību procesa nodrošinājums bilingvālās izglītības jomā sākumskolas posmā. Sākums, 2004. – Nr.5(41) – 10.19.lpp. ISBN 9984-36-753-3
▪
The Development of Social Competence of Elementary School Students in the Small Groups on the Context of Sociocultural
Learning. Perspectives of the Multicultural Society. Experiences of Children and Youth in the Socio-cultural Context.
Hamburger Argument Verlag in Druck, 2006. Bērnu sociālās kompetences kā līdzsvara nodrošinātājas starp individuālo un
sociālo perspektīvu veidošanās sākumskolas mācību procesā. 3.starptautiskā zinātniskā konference „Teorija praksei mūsdienu
▪
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▪

▪
▪

▪

▪

▪

▪
▪

sabiedrības izglītībā” (6.-8.aprīlis, 2006). Zinātniskie raksti. – Rīga: RPIVA, SIA „ULMA”, 2006. – 444.-451.lpp. ISBN 9984569-60-8
Sākumskolas skolotāju un sākumskolēnu vecāku izpratnes izpēte par bērnu sociālās kompetences būtību un pilnveides iespējām
mazākumtautību skolā. ATEE Spring University. Teacher of the 21st Century: Quality Education for Quality Teaching. (2-3
June 2006). – Rīga: Izglītības soĜi, 2006. – 432.-447.lpp. ISBN 9984-617-95-5
Katram jāatrod savs vidusceĜš. Demokrātijas pamati. Projekta „Mēs savai valstij” pieredzes materiāls. – R.: IAC, 2006. – 56.62.lpp. ISBN 9984-785-07-6
Development of Children’s Social Competence as Establisher of Equilibrium between Individual and Social Perspective in the
Study Process of Primary School. Society. Integration. Education. Proceedings of the international scientific conference.
February 24th-25th, 2006. – Rēzekne: RA, 2007. – 130.-137.lpp. ISBN 978-9984-779-40-9
Sākumskolēnu sociālās kompetences pilnveides vērtēšanas kritēriju, rādītāju un līmeĦu sistēmas izveide. Sabiedrība.
Integrācija. Izglītība. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. 2007.gada 23.-24.februāris. – Rēzekne: RA, 2007. –
383.-393.lpp. ISBN 978-9984-779-41-6
Model of Developing Pupils’ Social Competence and Its Algorithm of Introducing in the Primary School Teaching/Learning
Process. ATEE Spring University. Changing Education in a Changing Society. (3-6 May 2007). Klaipeda University, Lithuania,
2007. – pp. 253-263. ISSN 1822-2196.
Sākumskolas skolēnu sociālās mijiedarbības pieredzes paplašināšanas iespēju nodrošināšana sociālās kompetences pilnveidei
Latvijas Universitātes raksti. 715. sējums. Pedagoăija un skolotāju izglītība. Latvijas Universitāte, 2007. – 83.-100.lpp. ISBN
978-9984-802-75-6; ISSN 1407-2157
Socio-educational Transaction Approach to Development of Social Competence for Primary School Students at Risk of Social
Exclusion. Klaipeda University. Tiltai, 2007. – No. 3(40) – pp.73-94. ISSN 1392-3137
Mikrogrupu darbības būtības izpratne zinātniskajā literatūrā. Sabiedrība. Integrācija. Izglītība. Starptautiskās zinātniskās
konferences materiāli. 2008. gada 22.-23. februāris. – Rēzekne: RA, 2008. – 263.-271. lpp. ISBN 978-9984-779-77-5

Līdzdalība konferencēs (pēdējie seši gadi):
22.02.2008.
piedalīšanās ar referātu un PowerPoint prezentāciju RA starptautiskajā zinātniskajā konferencē „Sabiedrība.
Integrācija. Izglītība” par tēmu „Mikrogrupu darbības būtības izpratne zinātniskajā literatūrā”.
15.12.2007.
piedalīšanās ar referātu un PowerPoint prezentāciju Rēzeknes Augstskolas devītajā ikgadējā maăistrantu
zinātniski praktiskajā konferencē „Pedagoăijas teorijas un mācīšanās process” par tēmu „Mikrogrupu darbības
organizēšana skolēnu sociālās kompetences pilnveidei”.
04.05.2007.
piedalīšanās ar referātu un PowerPoint prezentāciju Klaipēdas Universitātes starptautiskajā zinātniskajā
konferencē „ATEE Spring University 2007. Changing Education in a Changing Society” par tēmu „Model of
Developing Pupils’ Social Competence and It Algorithm of Introducing in the Primary School Teaching/Learning
Process”.
23.02.2007.
piedalīšanās ar referātu un PowerPoint prezentāciju RA starptautiskajā zinātniskajā konferencē „Sabiedrība.
Integrācija. Izglītība” par tēmu „Sākumskolēnu sociālās kompetences pilnveides vērtēšanas kritēriju, rādītāju un
līmeĦu sistēmas izveide”.
08.02.2007.
piedalīšanās ar referātu un PowerPoint prezentāciju Latvijas Universitātes 65.konferencē par
tēmu „Klases sociālkultūras konteksta analīze: sākumskolēnu savstarpējās attiecības un sadarbības iespējas”.
23.11.2006.
piedalīšanās ar referātu Klaipēdas Universitātes starptautiskajā zinātniskajā konferencē “Prevention of Children
Social Exclusion: Realia and Prospects” par tēmu „Socio-educational Transaction Approach to Development of
Social Competence for Primary School Students at Risk of Social Exclusion on the Socio-cultural Context of
National Minority (Russian) School”.
27.10.2006.
piedalīšanās ar referātu ŠauĜu Universitātes starptautiskajā zinātniskajā konferencē „Teachers’ Training in the 21st
Century: Changes and Perspectives” par tēmu “Investigation of Primary Teachers’ and Parents’ Understanding
of the Essence of Children’s Social Competence”.
03.06.2006.
piedalīšanās ar referātu ATEE starptautiskajā zinātniskajā konferencē „ATEE Spring University 2006. Teacher of
the 21st Century: Quality Education for Quality Teaching ” par tēmu „Sākumskolas skolotāju un sākumskolēnu
vecāku izpratnes izpēte par bērnu sociālās kompetences būtību un pilnveides iespējām mazākumtautību skolā”.
12.05.2006.
piedalīšanās ar PowerPoint prezentāciju programmas "Demokrātiskas valsts darbības pamati" ieviešanas
izvērtējuma konferencē Izglītības attīstības centra projekta „Mēs savai valstij” ietvaros.
26.04.2006.
piedalīšanās ar referātu un PowerPoint prezentāciju LVAVA darba izvērtēšanas 3.konferencē „LVAVA devums
izglītības reformas īstenošanā: pieredze, sadarbība, iespējas” par tēmu „Skolēnu sociālā kompetence un tās
pilnveides teorētiskie un praktiskie aspekti” (Rēzeknes 6.vidusskola).
07.04.2006.
piedalīšanās ar referātu un PowerPoint prezentāciju RPIVA starptautiskajā zinātniskajā konferencē „Teorija
praksei mūsdienu sabiedrības izglītībā” par tēmu „Bērnu sociālās kompetences kā līdzsvara nodrošinātājas starp
individuālo un sociālo perspektīvu veidošanās sākumskolas mācību procesā”.
24.02.2006.
piedalīšanās ar referātu un PowerPoint prezentāciju RA starptautiskajā zinātniskajā konferencē „Sabiedrība.
Integrācija. Izglītība” par tēmu „Development of Children’s Social Competence as Establisher of Equilibrium
between Individual and Social Perspective in the Study Process of Primary School”.
18.05.2005.
piedalīšanās ar referātu „Integrēto darba materiālu izstrādāšana un izmantošana sākumskolas mācību procesā”
Rēzeknes pilsētas izglītības iestāžu pedagogu radošo darbu konferencē (Rēzeknes 1.vidusskola).
05.03.2005.
piedalīšanās ar zinātnisko posteri par tēmu “The Development of Social Competence of Elementary School
Students’ in the Small Groups on the Context of Sociocultural Learning” EARLI starptautiskajā konferencē
„Perspektiven der multikulturellen Gesellschaft Erfahrungen Jugendlicher/Kinder im soziokulturellen Prozess“.

III PEDAGOĂISKĀ DARBĪBA UN TĀLĀKIZGLĪTĪBA
Tālākizglītības kursu vadīšana:
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04.11.2005.

15.10.2005.

12.06.2003.

vadīju praktiskās nodarbības Rēzeknes pilsētas IP rīkotajos skolotāju tālākizglītības kursos „Multikultūru aspekts
mācību priekšmetu – kultūras vēsture, vizuālā māksla un mūzika – satura apguvē etniski daudzveidīgā klasē” (7
stundas).
lasīju lekciju un vadīju praktiskās nodarbības Rēzeknes pilsētas IP rīkotajos skolotāju tālākizglītības kursos
„Multikultūru aspekts mācību priekšmetu – kultūras vēsture, vizuālā māksla un mūzika – satura apguvē etniski
daudzveidīgā klasē” (6 stundas).
vadīju praktiskās nodarbības ISEC rīkotajos skolotāju tālākizglītības kursos „Bilingvālā izglītība starpkultūru
kontekstā: sākumskolas un pirmsskolas skolotājiem, kuri strādā ar minoritāšu bērniem” (7 stundas).

Mana tālākizglītība:
2008.
Tālākizglītības programma „Interjera dizains” (24 st.)
2007.
Stažēšanās Madrides UNED universitātē, lai apgūtu starptautiskās maăistra studiju programmas „Educational Treatment
of Diversity” realizācijas metodiku (60 st.)
2007.
Tālākizglītības programmas kurss „Augstskolu didaktika: mūsdienu teorijas un prakse” (160 st.)
2007.
Semināru cikls “Karjeras plānošanas un veidošanas prasmju pilnveidošana Latvijas Universitātes studentiem” (20 st.)
2006.
Tālākizglītības programma „Izglītības metodiėa profesionālo kompetenču pilnveide kvalitatīva un efektīva metodiskā
darba nodrošināšanai” (40 st.)
2006.
Tālākizglītības programma „Audzināšanas darba aktualitāšu īstenošana 1.-3. klasē. Jēdzienu taisnīgums un privātums
apguve” (36 st.)
2006.
Tālākizglītības kursi „Pagarinātās dienas grupas skolotāji” (36 st.)
2006.
Tālākizglītības kursi „Mācību līdzekĜu izstrāde un demonstrācija izmantojot tehniskos līdzekĜus” (20 st.)
2005.
Tālākizglītības programma „Audzināšanas darba aktualitāšu īstenošana 1.-3. klasē. Jēdzienu vara un atbildība apguve”
(36 st.)
2005.
Tālākizglītības programma „Metodiskā atbalsta sniegšana pamatizglītības standarta īstenošanā matemātikā” (8 st.)
2005.
Tālākizglītības programma „Ētikas standarta īstenošana pamatizglītības 1.-3. klasē” (8 st.)
2004.
Tālākizglītības programma „Ētikas standarta īstenošana pamatizglītības 1.-3. klasē” (18 st.)
2004.
Tālākizglītības kursi „Skolēnu sasniegumu vērtēšana 10 ballu skalā 2.-4. klasē” (24 st.)
2004.
LVAVP Sākumskolas bilingvālo mācību metodikas kursi, 2.līmeĦa kursu programma (72 st.)
2003.
Tālākizglītības programma „Sociālo zinību mācību priekšmetu programmas īstenošana 1.-4.klasē” (36 st.)
2003.
Tālākizglītības programma “Bilingvālā izglītība starpkultūru kontekstā: sākumskolas un pirmsskolas skolotājiem, kuri
strādā ar minoritāšu bērniem” (36 st.)
2003.
Mācību seminārs „Mācīšanās traucējumi” (24 st.)

IV ORGANIZATORISKAIS DARBS
Starptautisku un Latvijas konferenču orgkomiteju locekle:
2006.
EARLI Workshop “Qualitative Psychology in the Changing Academic Context” (20.-22.10.2006.).
2005.
Starptautiskā projekta „Internationales Lernen” 15 gadu jubilejas konference „Multikulturālās sabiedrības perspektīvas”
(„Perspektiven der multikulturellen Gesellschaft Erfahrungen Jugendlicher/Kinder im soziokulturellen Prozess“) (04.06.03.2005.).

25.01.2008.

Svetlana Surikova
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Dr.paed., pētnieces INETAS LŪKAS
dzīves un darba gājums
CURRICULUM VITAE
I VISPĀRĪGĀS ZIĥAS
Vārds:
Uzvārds:
Personas kods:
Dzimšanas vieta:
Adrese :
Telefons:
E-pasts:
Valodu zināšanas:

INETA
LŪKA
301164-10624
Jūrmala
ZaĜenieku 24 – 1, Rīga, LV–1058
+371 26370934
ineta@turiba.lv
latviešu, angĜu, krievu

Izglītība:
2003–2008
1992–1993
1983–1988
1972–1983
Iegūtā kvalifikācija:
2008
1993
1988
1983
Nodarbošanās:
No 2005
2001–2005
1999–2001
1994–1999
1989–1994
1988–1989

Latvijas Universitātes Pedagoăijas un psiholoăijas fakultātes Pedagoăijas doktorantūras doktorante
Latvijas Universitātes Pedagoăijas fakultātes maăistratūra, maăistrante
Latvijas Valsts Universitātes Pedagoăijas fakultāte, studente
Rīgas 49. vidusskola

Pedagoăijas doktora grāds (Dr.paed.)
Pedagoăijas maăistra grāds (Mag. paed.), diploms Nr. 000289
AngĜu valodas skolotājs, audzinātājs – metodiėis, diploms ar izcilību ИB Nr.368825
Vidējās izglītības sertifikāts

Biznesa augstskola Turība; Valodu katedras vadītāja, ievēlēta par docenti Lietišėajā valodniecībā
(angĜu val.), angĜu valodas metodiėe
Biznesa augstskola Turība; Valodu katedras vadītāja, lektore, angĜu valodas metodiėe
Biznesa augstskola Turība; lektore, angĜu valodas metodiėe
Starptautiskā Tūrisma augstskola; angĜu valodas pasniedzēja, angĜu valodas pasniedzēju metodiskās
komisijas vadītāja
Rīgas 94. vidusskola; angĜu valodas skolotāja, svešvalodu metodiskās komisijas vadītāja
Rīgas 2. vidusskola; pionieru vadītāja, angĜu valodas skolotāja

Darba pieredze amatu apvienošanas kārtībā:
No 2008
LU PPF Pedagoăijas zinātniskā institūta pētniece
1994–1996
AngĜu valodas skolotāja Rīgas 94. vidusskolā
1995
AngĜu valodas skolotāja Turības Mācību centrā
1994
AngĜu valodas pasniedzēja Valodu firmā “Lated”
1993
AngĜu valodas pasniedzēja Starptautiskā Tūrisma koledžā
Apbalvojumi:
09.12.2006.
21.12.2006.
2001. dec.

Latvijas Studentu apvienības Atzinības raksts par izvirzīšanu Latvijas Studentu Gada balvas 2006
nominācijai Gada pētnieks.
Biznesa augstskolas Turība Atzinības raksts Par ieguldījumu zinātniskos pētījumos un to rezultātu
izmantošanu studiju procesā.
Biznesa augstskolas Turība Atzinības raksts par apzinīgu un pašaizliedzīgu pedagoăisko darbu.

II ZINĀTNISKĀ DARBĪBA UN PUBLIKĀCIJAS
Starptautisko pētījumu projektu dalībniece:
2008 janv.-mar.
Darba grupas dalībniece ES Leonardo da Vinci projekta pieteikuma izstrādei „TOURNEU: Kulturelle und
wirtschaftliche Aspekte des Incoming-Tourismus in den neuen EU-Ländern (Slowakische Republik, Estland,
Lettland) - Ausarbeitung internetgestützter multimedialer Lehr- und Lernmittel für Tourismuswirtschaft in Bezug
auf den Incoming-Bereich aus deutschsprachigen Ländern“ (Slovākija, Vācija, Latvija, Igaunija).
2008 febr.
Darba grupas dalībniece ES mūžizglītības programmas Grundtvig projekta pieteikuma izstrādē svešvalodu
apguves un starpkultūru izglītības jomā (Rumānija, Portugāle, Latvija, Vācija, Spānija, Polija, Turcija).
2007 nov.
Darba grupas dalībniece FR7-SSH-2007-1 pieteikuma CP-FP apakštēmas projekta „Teacher’s facilitator training
with ICT, University and Business: Challenges of Regional Development in Evaluating International Contexts”
(Spānija, Portugāle, Latvija).
2007–2008
Konsultants ESF finansētajā projektā VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.6.3./0074/0014 „Kvalifikācijas prakses
organizēšana Sabiedrisko attiecību specialitātes studentiem” aktivitātē „Atbalsts mācību prakses īstenošanai
profesionālās izglītības un augstākās izglītības studentiem".
2005–2006
Projekta vadītāja asistents no BAT ES finansētā Vācijas uzĦēmuma SIA „Comhard” un BAT Valodu katedras
sadarbības projektā „Eiropas ceĜojumu un tūrisma koordinators”.
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Starptautiskās zinātniskās publikācijas (ISSN grifs):
Lūka, I. Some Aspects of the ESP Curriculum Design for Tertiary Institutions // The New Educational Review. Poland, Czech
Republic, Slovak Republic, 2007, N 11, vol.1, p. 63-74. ISSN 1732-6729.
Lūka, I. Development of Students’ Intercultural Competence at the Tertiary Level // Polish Journal of Applied Psychology.
University of Wroclaw, 2007, vol. 5, N 1, p. 97-111. PL ISSN 1642-1892.
Lūka, I. Developing Communicative Competence in Teaching English for Students of Tourism Specialty // Latvijas Universitātes
Raksti, 700. sēj. Pedagoăija un skolotāju izglītība. Rīga: Latvijas Universitāte, 2006, 217.–227. lpp. ISSN 1407-2157, ISBN
9984-783-88-X.
Lūka, I. Studentu angĜu valodas kompetences veidošanās augstskolas studijās // LPA Zinātnisko rakstu krājums Valodu apguve:
problēmas un perspektīva V. Liepāja: LiePa, 2006, 160.–167. lpp. ISSN 1407-9739.
Lūka, I. A Social Constructivist Model for Developing Students’ ESP Competence // Spring University. Changing Education in a
Changing Society. Vol. II. Klaipeda: Klaipeda University, 2005, p. 128-134. ISSN 1822-2196.
Starptautiskās zinātniskās publikācijas (ISBN grifs):
Lūka, I. Development of Students’ ESP Competence // Research Papers of International Nordic-Baltic conference of the World
Federation of Language Teacher Associations (FIPLV). Innovations in Language Teaching and Learning in the Multicultural
Context. Rīga: SIA „Izglītības soĜi”, 2007, p.329-339. ISBN 9984-712-78-8.
Lūka, I., Smilga, S. Topošo speciālistu profesionālās kompetences veidošanās augstskolas studijās // 8. starptautiskās zinātniskās
konferences rakstu krājums Jauni tūrisma produkti reăionu attīstībai. Rīga: SIA “Biznesa augstskola Turība”, 2007. 81.–90. lpp.
ISBN 978-9984-766-93-5.
Lūka, I. Studentu kreativitātes atraisīšana lietišėās angĜu valodas rakstītprasmes veidošanā // Radoša personība IV. Zinātnisko rakstu
krājums. Rīga: Izdevniecība Kreativitātes centrs, 2006, 227.–233. lpp. ISBN 9984-39-067-5.
Lūka, I. Role-play as a tool for developing students’ ESP competence // Zinātnisko rakstu krājums Valoda kā identitāte. Language
as Identity. Riga: SIA “Mācību grāmata”,2004, p.104–111.ISBN 9984-18-152-9.
Lūka, I. ESP Syllabus Design for Tourism Students // Collection of the selected papers presented at the International conference of
Association for Teacher Education in Europe. European added value in teacher education: The role of teachers as promoters of
basic skills acquisition and facilitators of learning. Tartu: University of Tartu, 2004, p. 151-156. ISBN 9985-4-0415-7.
Lūka, I. English for Specific Purposes – Past, Present and Future // 5. starptautiskās konferences UzĦēmējdarbības iespējas,
problēmas un to risinājumi globalizācijas apstākĜos rakstu krājums. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2004, p. 223-232. ISBN
9984-766-05-5.
Lūka, I. Effective Teaching Means Effective Learning // Teorija un prakse skolotāju izglītībā II. II daĜa. Starptautiskās zinātniskās
konferences materiāli. Rīga:RPIVA,2004, p.200-209.ISBN 9984-689-29-8.
Lūka, I. Creative Tasks as Tools for Developing Students’ Language Skills // Zinātnisko rakstu krājums Radoša personība III. Rīga:
Izdevniecība RaKa, 2003, p. 196.-201. ISBN 9984-15-566-8.
Lūka, I. Task-based Learning Means of Improvement of Students’ English Language Skills // Starptautiskās zinātniskās konferences
Ilgtspējīga tūrisma attīstība: tendences, pieredze, iespējas rakstu krājums. Rīga: “Biznesa augstskola Turība” SIA, 2003, p. 196.
– 201. ISBN 9984-728-56-0.
Raksti, kas pieĦemti publicēšanai starptautisko zinātnisko rakstu krājumos:
Lūka, I. Development of Students’ ESP Competence and Educator’s Professional Activity in Tertiary Level Tourism Studies.
(pieĦemts publicēšanai ATEE starptautiskās konferences Teacher of the 21st Century: Quality Education for Quality Teaching
rakstu krājumā.)
•
Lūka, I. Development of Students’ ESP Competence in Tertiary Studies. (pieĦemts publicēšanai Zinātniskajā izdevumā
Dervin, F. & E. Suomela-Salmi. Assessing language and (inter-)cultural competences in higher education. Paris, 2009.)
Citas publikācijas:
•
Lūka, I. Jauni izaicinājumi profesionālās svešvalodas apguvē. BAT mājas lapā. www.turiba.lv Ievietots 2007.gada 5.septembrī.
•
Lūka, I. Pedagoăijas un psiholoăijas problēmu risinājumi Eiropā // Izglītība un kultūra. Nr.11 (3027). 2007.gada 22.martā.
•
Lūka, I. Case Studies – aktualitāte, priekšrocības, jaunas iespējas // Izglītība un kultūra. Nr.8 (3024). 2007.gada 1.martā.
•
Lūka, I. Language Case Studies seminārs Austrijā. BAT mājas lapā. www.turiba.lv Ievietots 2007.gada 22.februārī.
Piedalīšanās ar referātu starptautiskās zinātniskās konferencēs, kongresos, simpozijos:
2007.gada 30.augustā–1.septembrī referāts “Development of Students’ ESP Competence in Tertiary Studies” starptautiskajā
konferencē “Assessing language and (inter-) cultural competences in Higher Education”, Somija, Turku Universitāte (publicēts
referāta kopsavilkums, referāts iesniegts publicēšanai).
2007. gada 15.–16. jūnijā referāts “Development of Students’ ESP Competence” Pasaules moderno valodu asociācijas ZiemeĜvalstu
un Baltijas valstu reăiona starptautiskajā konferencē “Innovations in Language Teaching and Learning in the Multicultural
Context”, Rīga (publicēts referāts).
2007.gada 15.–18.martā referāts “Development of Students’ Intercultural Competence at the Tertiary Level” 1. starptautiskajā
pedagoăijas un psiholoăijas doktorantu simpozijā “Human relations and nowadays challenges”, Polija, Vroclavas Universitāte
(publicēts referāts).
2007.gada 15.–18.martā referāts “Some Aspects of the ESP Curriculum Design for Tertiary Institutions” 1. starptautiskajā
pedagoăijas un psiholoăijas doktorantu simpozijā “Human relations and nowadays challenges”, Polija, Vroclavas Universitāte
(publicēts referāts).
2006.gada 30.martā referāts “Development of Students’ ESP Competence in the Study Process of a Higher Educational
Establishment” V starptautiskajā konferencē “Valodu apguve: problēmas un perspektīva”, LPA, Liepāja (publicēts referāts).
2005.gada 5.–8.maijā referāts “A Social Constructivist Model for Developing Students’ ESP Competence” starptautiskajā konferencē
“Spring University. Changing Education in a Changing Society”, Lietuva, Klaipēdas Universitāte (publicēts referāts).
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2004.gada 12.–13.novembrī referāts “Studentu kreativitātes atraisīšana lietišėās angĜu valodas rakstītprasmes veidošanā” IX
starptautiskajā Kreativitātes konferencē “Kreativitātes atraisīšana”, Rīga, RPIVA Kreativitātes centrs (publicēts referāts).
2004.gada 14.–15.maijā referāts “Role-play as a Tool for Developing Students’ ESP Competence” starptautiskajā konferencē
“Valoda kā identitāte”, Rīga, Valodu mācību centrs (publicēts referāts).
2004.gada 6.–8.maijā referāts “ESP syllabus design for tourism students” starptautiskajā konferencē “Teacher Education 7th Spring
University”, Igaunija, Tartu Universitāte (publicēts referāts).
2004.gada 23.aprīlī referāts “English for Specific Purposes – Past, Present and Future” 5. Starptautiskajā zinātniskajā konferencē
“UzĦēmējdarbības iespējas, problēmas un to risinājumi globalizācijas apstākĜos”, Rīga, Biznesa augstskola Turība (publicēts
referāts).
2004.gada 5.–6.aprīlī referāts “Effective Teaching Means Effective Learning” starptautiskajā zinātniskajā konferencē “Teorija un
prakse skolotāju izglītībā II”, Rīga, RPIVA (publicēts referāts).
2003.gada 7.novembrī referāts “Creative Tasks as Tools for Developing Students’ Language Skills” starptautiskajā VIII kreativitātes
konferencē, Rīga, RPIVA (publicēts referāts).
2003.gada 6.–7.jūnijā referāts „Implementation of Task-based Learning Approach in Teaching English at School of Business
Administration Turiba” starptautiskā konferencē “Valoda starpkultūru komunikācijā”. Ventspils, Ventspils Augstskola
(publicēts referāta kopsavilkums).
•
2003.gada 25.aprīlī referāts „Task-based Learning Means of Improvement of Students’ English Language Skills” starptautiskā
zinātniskā konferencē “Ilgtspējīga tūrisma attīstība: tendences, pieredze, iespējas”. Rīga, Biznesa augstskola Turība (publicēts
referāts).
III PEDAGOĂISKĀ DARBĪBA
Docētie studiju kursi (pēdējie 6 gadi):
No 2007 Profesionālā leksika (angĜu valoda) Sabiedrisko attiecību studiju programma (8 KP).
No 2006
Profesionālā angĜu valoda Tūrisma un viesmīlības nozares uzĦēmumu vadības studiju programmā (10 KP).
2004–2005
Lietišėā angĜu valoda Tūrisma un viesmīlības nozares uzĦēmumu vadības studiju programmā (12 KP).
2003–2004
Lietišėā angĜu valoda Tūrisma un viesmīlības nozares uzĦēmumu vadības studiju programmā (9 KP).
2002–2003
Lietišėā angĜu valoda Tūrisma un viesmīlības nozares uzĦēmumu vadības studiju programmā (8 KP).
Darbs fakultātes domē:
No 2001
Biznesa augstskolas Turība Starptautiskā tūrisma fakultātes Domes pārstāvis
2005–2007
Biznesa augstskolas Turība Sabiedrisko attiecību fakultātes Domes pārstāvis
2002–2004
Biznesa augstskolas Turība Juridiskās fakultātes Domes pārstāvis
Izstrādātie studiju kursi (pēdējie 6 gadi):
2007
Profesionālā angĜu valoda (Tūrisma un viesmīlības nozares uzĦēmumu vadības studiju programma. 1., 2., 3. kursam. 10
KP).
2006
Profesionālā angĜu valoda (Tūrisma un viesmīlības nozares uzĦēmumu vadības studiju programma. 1., 2., 3. kursam. 12
KP).
2006
Lietišėā svešvaloda (Kopā ar Mag. phil. V. MaĜavsku, Mag. phil. A. Emsi; UzĦēmējdarbības vadības studiju programma.
11 KP).
2006
Profesionālā angĜu valoda (2. līmeĦa profesionālās augstākās izglītības maăistra studiju programma sabiedriskajās
attiecībās. 4 KP).
2005
Lietišėā angĜu valoda (Kopā ar Mag. paed. K. LiepiĦu; Sabiedrisko attiecību studiju programma. 1., 2. kursam. 10 KP).
2004
Lietišėā angĜu valoda (Tūrisma un viesmīlības nozares uzĦēmumu vadības studiju programma. 1., 2., 3. kursam. 12 KP).
2004
Lietišėā angĜu valoda (1. līmeĦa augstākās profesionālās izglītības studiju programma Viesnīcu vadība. 1., 2. kursam. 6
KP).
2003
Lietišėā angĜu valoda (Tūrisma un viesmīlības nozares uzĦēmumu vadības studiju programma. 1., 2., 3. kursam. 9 KP).
2003
Lietišėā angĜu valoda (Kopā ar Mag. paed. K. LiepiĦu; Sabiedrisko attiecību studiju programma. 1., 2. kursam. 8 KP).
2003
Lietišėā angĜu valoda (UzĦēmējdarbības vadības profesionālā maăistra studiju programma Tūrisma stratēăiskā vadība. 4
KP).
2002
Lietišėā svešvaloda (Kopā ar Dr. phil. D. Bulu; UzĦēmējdarbības vadības maăistrantūras studiju programma. 4 KP).
2002
Otrā (angĜu/vācu) svešvaloda (Kopā ar Dr. phil. D. Bulu; UzĦēmējdarbības ekonomikas studiju programma. 4. semestrim.
3 KP).
2002
Lietišėā angĜu valoda (Koledžas studiju programma Viesnīcu vadība. 1., 2. kursam. 6 KP).
2002
Lietišėā angĜu valoda (Tūrisma un viesmīlības nozares uzĦēmumu vadības studiju programma. 1., 2., 3. kursam. 8 KP).
Izstrādātie studiju metodiskie līdzekĜi:
2003
Studiju metodiskais materiāls Tūrisma un viesmīlības nozares uzĦēmumu vadības studiju programmas studiju kursa
“Lietišėā angĜu valoda 1” apgūšanai. “Biznesa augstskola Turība”, SIA, 2003., 96 lpp.
2003
Studiju metodiskais materiāls Tūrisma un viesmīlības nozares uzĦēmumu vadības studiju programmas studiju kursa
“Lietišėā angĜu valoda 2” apgūšanai. “Biznesa augstskola Turība”, SIA, 2003., 112 lpp.
Pieredzes apmaiĦa ārzemēs:
1994 nov.
dalība angĜu valodas pasniedzēju apmaiĦas programmā Nikobingā F., Dānijā.
Tālākizglītība:
2007
Starptautiskais seminārs “Master on “Educational Treatment of Diversity””Spānijā, UNED Universitātē, Madridē
2007
Starptautiskais metodiskais seminārs “Language Case Studies” (noslēgums) Austrijā, Grācā
2006
Tālākizglītības programma “Augstskolu didaktika: mūsdienu teorijas un prakse” LU Pedagoăijas un psiholoăijas fakultātē
2005
AngĜu valodas speciāliem mērėiem mācīšanas metodikas kursi LU Moderno Valodu fakultātē
2005
Starptautiskais metodiskais seminārs “Language Case Studies” Somijā, Oulu Universitātē
2004
Metodiskais seminārs angĜu valodas pasniedzējiem “TBE Methodology”
2003
Metodiskais seminārs angĜu valodas pasniedzējiem “The Development of Thinking Skills in the English Language
Classroom”
2003

Kursi “Microsoft Outlook izmantošana” BAT
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2001

Metodiskais seminārs angĜu valodas pasniedzējiem “Jaunākās metodes studentu sarunvalodas prasmju un iemaĦu
attīstīšanai angĜu valodā”
2000
Metodiskais seminārs angĜu valodas pasniedzējiem “Efektīvas metodes lietišėās angĜu valodas apguvē”
1996
Datoru apguves kursi Starptautiskā Tūrisma augstskolā
1995
AngĜu valodas kursi St. Giles koledžā Braitonā, Lielbritānijā
1993–96 Lielbritānijas Padomes organizētā angĜu valodas mācīšanas profesionālās attīstības programma “English Language
Teaching Professional Development Programme”
1993
LR IM Izglītības Attīstības institūta kursi “Modernā kultūra”
IV ORGANIZATORISKAIS DARBS
Dalība zinātnisko pasākumu organizēšanā:
• Starpuniversitāšu doktorantu simpozija par starptautiskā pētnieciskā tīkla izveidi ar UNED (Madrides Tālmācības universitāti
(Spānija) orgkomitejas locekle (2007. gada 1.–3. novembris).
•
Starptautiskās konferences “Assessing language and (inter-) cultural competences in Higher Education”, Somijā, Turku
Universitātē, “Assessing LSP” sekcijas vadītāja (2007.gada 30.augusts – 1.septembris).
•
Pasaules moderno valodu asociācijas ZiemeĜvalstu un Baltijas valstu reăiona starptautiskās konferences “Innovations in
Language Teaching and Learning in the Multicultural Context”, Rīgā, orgkomitejas locekle (2007. gada 15.–16. jūnijs).
•
Starptautiskā starpuniversitāšu doktorantu simpozija „Mācīšanās pētījumu uzbūve, metodes un rezultāti” orgkomitejas locekle
un dalībniece apaĜā galda diskusijā (2006. gada 22.–27. oktobris).
•
Eiropas Mācīšanās un mācīšanas izpētes asociācijas (EARLI) simpozija “Qualitative and Quantitative Approaches to Learning
and Instruction” orgkomitejas locekle (2006. gada 20.–22. oktobris).
Zinātnisko izdevumu redakcijas kolēăijas locekle:
•
Starptautiskās zinātniski praktiskās konferences “Tūrisma prakses, izglītības un pētniecības integrācija: pieredze un vērtējums”
Biznesa augstskola Turība, Rīga, Konferences rakstu krājuma redkolēăijas locekle (2000.g. marts).
Augstskolas katedras vadītājs:
•
No 2001. gada septembra Biznesa augstskolas Turība Valodu katedras vadītāja
Augstskolas Satversmes sapulces vadītājs:
2007
Biznesa augstskolas Turība Satversmes sapulces vadītājs
Latvijas zinātnisko, akadēmisko un profesionālo biedrību līdzdalībnieks:
•
Latvijas angĜu valodas skolotāju asociācijas biedre (LAVSA).
•
Business English Special Interest Group biedre (BESIG).
•
Pasaules valodu skolotāju asociācijas biedre (FIPLV).
2008. gada 31. janvārī

Ineta Lūka
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Dr.paed, pētnieces ANDRAS FERNĀTES
dzīves un darba gājums
CURRICULUM VITAE
Vārds:
Uzvārds:
Dzimšanas gads:
Adrese :
Telefons:
E-pasts:
Valodu zināšanas:

ANDRA
FERNĀTE
1971
Ozolciema 10/4 - 58, Rīga, LV–1058
+371 29595752
fernate@latnet.lv
latviešu, angĜu, krievu

Izglītība:
2005 – 2008
1995 – 2000
1993 – 1995
1989 – 1993

LU PPF pedagoăijas doktora studiju programma, doktora grāds – 2008.g.
Latvijas Sporta pedagoăijas Akadēmijas (LSPA) pedagoăijas doktora studiju
programma, beigusi pilnu kursu bez Promocijas darba iesniegšanas
LSPA maăistrantūra, maăistra grāds sporta pedagoăijā
LSPA sporta pedagoga specialitātes studiju programma, fiziskās audzināšanas
skolotāja, slēpošanas trenera, fiziskās rehabilitācijas speciālista kvalifikācijas,
bakalaura grāds sporta pedagoăijā

Nodarbošanās:
2007 – pašlaik
1998 – pašlaik
2000 – pašlaik
2006 – pašlaik
2000 – 2003

LU PPF Pedagoăijas zinātniskā institūta pētniece
lektore LSPA, Sporta un treniĦu teorijas, pedagoăijas, psiholoăijas un
pedagoăisko prakšu katedrā
vieslektore Latvijas Treneru tālākizglītības centrā, „A”, „B”, “C” kategorijas
treneru tālākizglītības programmās
vieslektore Rīgas StradiĦa universitātē (RSU) Sporta un pedagoăijas katedrā
vieslektore Rīgas Pedagoăijas un izglītības vadības augstskolā (RPIVA) Sporta
katedrā

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:
1. Fernāte A., Smila B.Trenera profesionālās attīstības pilnveide. 3. starptautiskā konference:
Pedagoăija: teorija un prakse; Skolotāju izglītība: tradīcijas un attīstība. Liepāja, 2004, 218. –
226. lpp.
2. Fernāte A., Grants J. Models of competition activity determinants in orienteering. LSPA
zinātniskie raksti 2004. Rīga: LSPA, 2005, 9. –16. lpp.
3. Fernate A., Smila B. Genes and training for performance in orienteering from an ecological
approach. IASK 9th International Sport Kinetics 2005 Conference: Scientific Fundaments of
Human Movement and Sport Practice”. The Conference will be held on 16–18 September, 2005
in Rimini, Italy, 297 – 300 pp.
4. Fernate A. Transdisciplinary approach to orienteer teaching–training process. ATEE Spring
University. Conference – Teacher of the 21 st century: Quality Education for Quality Teaching.
2006, 1027–1039 pp.
5. Fernate A., Smila B. „Orienteer physical and mental determinants for promoting sustainable
training process development from ecological approach”, X International Scientific Conference
“Physical activity of people at different age”. University of Szcecin institute of physical culture.
1–2 grudnia 2006. Szcecin – Brzozki, 43– 49 pp.
Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos
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Konferenču tēzes
11
Mācību grāmata
1
NodaĜu autors grāmatās 3
Zinātniski pētnieciskā darbība:
09.2007. – pašlaik
pētniece, LU pētniecības projektā „Jaunās paaudzes mācīšanās
veicināšanas kvalitātes izpētes metodoloăija: Kas veicina un kas kavē
pusaudžu mācīšanos?”
pētniece, LU PPF Pedagoăijas zinātniskajā institūtā (PZI) tēma
09. – 12.2007.
„Kvalitatīvo datu apstrāde ar AQUAD kolaboratīvajā pētniecības
procesā”
pētniece, LSPA pētniecības projektā „Sporta izglītības īstenošana skolā 01.2007.– 12.2007.
Latvijas skolēnu veselības sekmēšanai ilgtermiĦā!”
LU PPF Pedagoăijas nodaĜas Starptautiskā starpuniversitāšu doktorantu
22.-27.11.2006.
simpozija ”Design, methods and results of research of learning and
instruction” organizēšanas komitejas locekle
11.2005. – 11.2006. mentors, LSPA ESF projektā “Atbalsts mācību prakses īstenošanai
profesionālās izglītības un augstākās izglītības studentiem” (Nr.
2005/0210/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.6.3./0133)
Zviedru institūta stipendiāte zinātniskam darbam Stokholmas Sporta
09. – 10.1997.
universitātē
Akadēmiskie kursi LSPA:
Kursa nosaukums
Programmas
daĜa
A
Sporta treniĦu teorija
Sporta teorija
A
Sporta psiholoăija
A

Apjoms,
kredītpunkti
1,5
2
1,5

Papildus ziĦas par profesionālo darbību:
20.12.2007. − pašlaik
29.06.2007. – pašlaik
01.2007. - pašlaik
10.2006. – 09.2007.

01.2007. – pašlaik
2005 – pašlaik
03.08.2004. – pašlaik
2001 – pašlaik
1999 – pašlaik
1998 − pašlaik

IZM darba grupas locekle profesionālās ievirzes izglītības iestāžu standarta
izstrādē
ISEC ārštata metodiėis
ISEC mācību literatūras priekšmetā „Sports” zinātniskā recenzente
darba grupas locekle valsts vispārējās izglītības standarta mācību
priekšmeta „Sports” satura standarta un mācību programmas parauga
pilnveidošanā, ISEC
Starptautiskās Sporta psiholoăijas biedrības (ISSP) biedre
Eiropas Sporta psiholoăijas federācijas (FEPSAC) biedre
“Latvijas Sporta psiholoăijas asociācijas” dibinātāja, ievēlēta par
asociācijas Valdes priekšsēdētāju
Latvijas Sporta speciālistu tālākizglītības centra dibinātāja un aktīvi
iesaistās tā darbībā
Baltijas Pedagoăijas vēsturnieku asociācijas biedre
Eiropas Sporta zinātnes koledžas (ECSS) biedre

Andra Fernāte
29.01.2007.
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Mg.paed., asist. LINDAS DANIELAS
dzīves un darba gājums
CURRICULUM VITAE
Vārds, uzvārds: LINDA DANIELA
Personas kods: 191267-12768
Dzimšanas vieta: Rīga
Tautība:
latviete
Adrese:
Strauta iela 1c
Garkalnes novads
Rīgas rajons, tālr. 26408896, e-pasts: linda.daniela@ijsd.riga.lv
Svešvalodas
AngĜu - labi, krievu - labi
Izglītība:
No 2005. gada – Latvijas Universitāte – studijas doktorantūrā – pedagoăijas nozarē, skolu pedagoăijas apakšnozarē
„Pusaudžu mācību disciplīna kā pozitīvas attieksmes pret mācībām izpausme”;
2005. – Latvija Universitāte – Maăistra grāds vispārīgajā pedagoăijā;
1997. – Sociālā darba un sociālās pedagoăijas augstskola „Attīstība” – kvalifikācija – sociālais darbinieks;
1986. – Rīgas 7.vidusskola.
Darba pieredze:
No 2007. gada septembra – zinātniskais asistents Latvijas Universitātē, Pedagoăijas un psiholoăijas fakultātes
Pedagoăijas zinātniskajā institūtā;
No 1999. augusta – sociālais pedagogs Rīgas Juglas vidusskolā;
No 1997. gada septembra līdz 2001. gada martam – angĜu valodas skolotāja Rīgas Juglas vidusskolā;
1995. gada marts – 1998.gada marts – sekretāre Latvijas Krievijas kopuzĦēmumā „Latrostrans”;
1991. gada novembris – 1993. gada novembrim – audzinātāja 242. bērnu dārzā;
1986. gada septembris – 1991. gada novembrim – audzinātāja 103.bērnu dārzā;
Blakus darbs:
No 2007. gada 2. aprīĜa – Rīgas Bērnu tiesību aizsardzības centra galvenā speciāliste;
2006. gada 22. - 27.oktobris – orgkomitejas loceklis doktorantu starpuniversitāšu simpozijā „Design, methods and
results of research of learning and instruction”;
No 2005. gada decembra – žurnāla „Psiholoăija ăimeni un skolai” galvenā redaktore;
No 2005. gada septembra – Vidzemes priekšpilsētas sociālo pedagogu metodiskās apvienības vadītāja;
No 2004. gada janvāra līdz 2006. gada decembrim– sociālo pedagogu supervizors RDIJSD
Dalība projektos
LU pētniecības grants pētījumam „Pusaudžu mācību disciplīna kā pozitīvas attieksmes pret mācībām izpausme” (2007.
gada augusts – 2007. gada decembris)
Rīgas atkarības profilakses centra projekts „Rokasgrāmata darbam ar sociālā riska grupas pusaudžiem” (2007. gada
maijs – 2007. gada septembris)
Papildus izglītība:
2005. aprīlis - Treneru apmācība cīĦai pret cilvēku tirdzniecību – ASV vēstniecība un SDSPA „Attīstība”.
2002. aprīlis – Bērns un kriminalitāte – Centrs sociālajai integrācijai.
2001. novembris – Preventīvais darbs narkotiku apkarošanā skolās –Narkotiku apkarošanas centrs.
2000. gads, maijs - jūnijs – Darbs ar bērniem, kas cietuši no vardarbības. Sertifikāts Nr. 31.
2000.decembris – Bērnu tiesības – Rīgas Domes Izglītības, jaunatnes un sporta departaments.
1996. gada jūlijs – Supervīzoru apmācība – Monmauthas Universitāte un augstskola „Attīstība”.
1996. gada jūlijs – Individuālā un ăimeĦu konsultēšana - Monmauthas Universitāte un augstskola „Attīstība”.
1996. gada jūnijs – Incests un seksuālā vardarbība pret bērnu - Monmauthas Universitāte un augstskola „Attīstība”.
1996. gada jūnijs – Medicīniskais sociālais darbs- Monmauthas Universitāte un augstskola „Attīstība”.
1996. gada jūnijs – Sociālā darba prakses izvērtējums - Monmauthas Universitāte un augstskola „Attīstība”.
Dalība konferencēs:
2007. gada jūnijs - ATEE Spring University, 2007 – Conditions of creation of teeneagers’ attitudes and their
manifestations in behaviour, not observing conditions of classroom discipline - publikācija (10 lpp)
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2006. gada 22. – 27. oktobris - dalība Center for Qualitative Psychology un LU Pedagoăijas un psiholoăijas fakultātes
organizētajā darba grupā „Qalitative Psychology in the Changing Academic Context” – konsultēšanās par pētījumu
„Pusaudžu mācību disciplīna kā pozitīvas attieksmes pret mācībām izpausme”
2006. jūnijs – ATEE Spring University, 2006 – „Pusaudžu mācību disciplīna kā pozitīvas attieksmes pret mācībām
veidošanās un izpausme” – publikācija (14 lpp)
2006. februāris – LU 64. konference – „Bērnu mācību disciplīnas pamatprasmju apguve pirmskolā” - publikācija (13
lpp.)
Populārzinātniskās publikācijas:
2006. septembris – „Astoto klašu skolēnu neattaisnotie mācību stundu kavējumi un tos veicinošie faktori. Situācija
Vidzemes priekšpilsētā” – RBTAC avīze „Nākotnes vārdā”
2006. gada septembris – „Skolēnu, kuru vecāki aizbraukuši uz ārzemēm, problēmas sociālpedagoăiskā skatījumā”RBTAC avīze „Nākotnes vārdā”
2006. februāris, marts - „Skolēnu neattaisnotie mācību stundu kavējumi un tos veicinošie faktori” - žurnāls
„Psiholoăija ăimenei un skolai”
2005. gada septembris, oktobris, novembris – „Pusaudžu mācību disciplīnas veidošanās nosacījumi” – žurnāls
„Psiholoăija ăimenei un skolai”
2005. gada jūnijs – „Cilvēktirdzniecības aspekti sociālpedagoăiskajā skatījumā” – žurnāls „Sociālais darbs”

Linda Daniela
29.01.2008.
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Mg.paed., asist. DAIGAS KALNIĥAS
dzīves un darba gājums
CURRICULUM VITAE

VISPĀRĪGĀS ZIĥAS
Vārds:
DAIGA
Uzvārds:
KALNIĥA
Personas kods:
060378–11761
Dzīves vietas adrese: „Lāčplēši 1”dz. 3, Garkalnes pag., Rīgas raj., LV – 1024
Pieraksta adrese:
„Mežvidi”, Alsungas pag., Kuldīgas raj., LV – 3306
Telefons:
29474677
E-pasts:
daiga.kalnina@inbox.lv; daiga.kalnina@lu.lv
Pārvalda svešvalodas: krievu, angĜu
Izglītība:
kopš 2003. g.
Latvijas Universitāte, Pedagoăijas doktora studiju programmas doktorante
2003. g. Latvijas Universitāte, Pedagoăijas un psiholoăijas institūts, pedagoăijas maăistrs
2000. g. Latvijas Universitāte, Bioloăijas fakultāte, bioloăijas bakalaurs
Zinātniskie grādi:
2003. g. Izglītības zinātĦu maăistra grāds pedagoăijā
2000. g. Dabas zinātĦu bakalaura grāds bioloăijā
Nodarbošanās:
kopš 2005. g.
kopš 2005. g.
2005.-2006. g.
2000.-2006. g.
2000.-2004. g.
1998.-2006. g.
1996.-1999. g.

LU Pedagoăijas un psiholoăijas fakultāte, pasniedzēja
RD IJSD Bērnu un jauniešu vides izglītības centrs „Rīgas
Dabaszinību skola”, direktora vietniece
IZM ISEC, tālākizglītības kursu „Pamatizglītības standarta dabaszinībās īstenošana 5.-6. klasēs”, multiplikatore
Rīgas Universālā vidusskola, bioloăijas un veselības mācības skolotāja
IZM Valsts Jaunatnes iniciatīvu centrs, vides izglītības metodiėe
Privātā vidusskola „Laisma”, skolotāja, metodiskās komisijas vadītāja
SO „Bērnu Vides skola”, biroja vadītāja un projektu vadītāja

ZINĀTNISKĀ DARBĪBA UN PUBLIKĀCIJAS (par pēdējiem 6 gadiem)
Raksti recenzētos izdevumos:
1.
KalniĦa D. Pētnieciskas darbības pamatu apguve dabaszinībās. // Dabaszinību didaktika šodien un rīt (Starptautiskas
zinātniskās konferences materiāli). – Rīga: Rīgas Pedagoăijas un izglītības vadības augstskola (pieĦemts publicēšanai
2007. g.)
2.
KalniĦa D. Pētnieciskās mācības dabaszinībās. // Latvijas Universitātes raksti 700. sējums Pedagoăija un skolotāju
izglītība. – Rīga: Latvijas Universitāte, 2006. - 128. – 137. lpp.
3.
Žogla I., Černova E., KalniĦa D. Curriculum of teacher education. // Teacher education between theory and practice. The
End of Theory… The Future of Practice? (ATEE 29th Annual Conference, interactive CD-ROM). – Milan, 2005. - 16 p.
4.
KalniĦa D. Pētnieciskās mācīšanās prasmes attīstība dabaszinību apguves procesā. // Teorija un prakse skolotāju izglītībā
II. 2. daĜa (Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli). – Rīga: Rīgas Pedagoăijas un izglītības vadības augstskola,
2004. - 613. – 621. lpp.
Mācību grāmatas:
1. Birkenbauma D., Gaigale D., KalniĦa D., u.c. Dabaszinības. 6. klase. Mācību grāmata. - Rīga: RaKa, 2007. – 103 lpp.
2. Birkenbauma D., Gaigale D., KalniĦa D., u.c. Dabaszinības. 5. klase. Mācību grāmata. - Rīga: RaKa, 2006. – 88 lpp.
3. Birkenbauma D., Gaigale D., KalniĦa D., SiliĦš M. Ar gudru ziĦu 4. klasei. Dabaszinības. Mācību grāmata. - Rīga: RaKa, 2006.
– 87 lpp.
4. Milaša I., KalniĦa D., Hahele R., u.c. Ar gudru ziĦu 3. klasei. Matemātika. Dabaszinības. Mācību grāmata 1. daĜa. – Rīga: RaKa,
2005. – 98 lpp.
5. Milaša I., KalniĦa D., Hahele R., u.c. Ar gudru ziĦu 3. klasei. Matemātika. Dabaszinības. Mācību grāmata 2. daĜa. – Rīga: RaKa,
2005. – 124 lpp.
Mācību līdzekĜi:
1. Birkenbauma D., Gaigale D., KalniĦa D., u.c. Dabaszinības. 6. klase. Darba burtnīca. - Rīga: RaKa, 2007. –107 lpp.
2. Birkenbauma D., Gaigale D., KalniĦa D., u.c. Dabaszinības. 6. klase. Skolotāja grāmata. - Rīga: RaKa, 2007. –248 lpp.
3. Birkenbauma D., Gaigale D., KalniĦa D., u.c. Dabaszinības. 6. klase. Pārbaudes darbi. - Rīga: RaKa, 2007. –36 lpp.
4. KalniĦa D. Iepako, izpako un tālāk? Ko darīt ar iepakojumu? Darba burtnīca. - Rīga: RaKa, 2007. – 36 lpp.
5. KalniĦa D. Iepako, izpako un tālāk? Ko darīt ar iepakojumu? Metodiskais līdzeklis skolotājiem. - Rīga: RaKa, 2007. – 159 lpp.
6. Birkenbauma D., Gaigale D., KalniĦa D., u.c. Dabaszinības. 5. klase. Darba burtnīca. - Rīga: RaKa, 2006. – 95 lpp.
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Birkenbauma D., Gaigale D., KalniĦa D., SiliĦš M. Ar gudru ziĦu 4. klasei. Dabaszinības. Darba burtnīca. - Rīga: RaKa, 2006. –
95 lpp.
Birkenbauma D., Gaigale D., KalniĦa D., SiliĦš M. Ar gudru ziĦu 4. klasei. Dabaszinības. Skolotāja grāmata. - Rīga: RaKa,
2006. – 215 lpp.
Birkenbauma D., Gaigale D., KalniĦa D., SiliĦš M. Ar gudru ziĦu 4. klasei. Dabaszinības. Pārbaudes darbi. - Rīga: RaKa, 2006.
– 34 lpp.
Milaša I., KalniĦa D., Hahele R., u.c. Ar gudru ziĦu 3. klasei. Matemātika. Dabaszinības. Darba burtnīca. 1. daĜa. – Rīga: RaKa,
2005. – 104 lpp
Milaša I., KalniĦa D., Hahele R., u.c. Ar gudru ziĦu 3. klasei. Matemātika. Dabaszinības. Darba burtnīca. 2. daĜa. – Rīga: RaKa,
2005. – 120 lpp.
Milaša I., KalniĦa D., Hahele R., u.c. Ar gudru ziĦu 3. klasei. Skolotāja grāmata 1. daĜa. – Rīga: RaKa, 2005. – 396 lpp.
Milaša I., KalniĦa D., Hahele R., u.c. Ar gudru ziĦu 3. klasei. Skolotāja grāmata 2. daĜa. – Rīga: RaKa, 2005. – 360 lpp.

Populārzinātniskas publikācijas:
KalniĦa D. Pētnieciskā pieeja dabaszinību apguvē. // Žurnāls „Skolotājs” Nr. 2 (62). – Rīga: RaKa, 2007. (pieĦemts publicēšanai)
Piedalīšanās ar referātu starptautiskās zinātniskās konferencēs:
2007. gada 15. – 16. marts. Dabaszinību didaktika šodien un rīt. - Rīga, RPIVA. Referāts: Pētnieciskās darbības pamatu apguve
dabaszinībās. (Tēzes publicētas: KalniĦa D. Pētnieciskās darbības pamatu apguve dabaszinībās. // Starptautiskā zinātniskā
konference Dabaszinību didaktika šodien un rīt. Tēzes. – Rīga, 2007. – 23. lpp.)
2007. gada 8. februāris. Latvijas Universitātes 65. konference. - Rīga, LU. Referāts: Pētnieciskās mācību izziĦas struktūra
(procesuālais aspekts).
2004. gada 5. – 6. aprīlis. Teorija un prakse skolotāju izglītībā II. - Rīga, RPIVA. Referāts: Pētnieciskās mācīšanās prasmes attīstība
dabaszinību apguves procesā.

Papildus ziĦas:
Kopš 2005. g. 20. oktobra Baltijas Universitātes (Baltic University) projekta „Education for Change” darba grupas locekle.
PEDAGOĂISKĀ DARBĪBA (par pēdējiem 6 gadiem)
Docētie studiju kursi:
Didaktika (3 KP)
Vispārīgā pedagoăija (2 KP)
Kvalifikācijas celšana:
2007. g. 22. – 29. novembris, National University of Distance Education (Madride, Spānija), seminārs „Educational Treatment of
Diversity”
2007. g. 8. – 16. janvāris, Leipcigas Universitāte, seminārs „Europa im Gespräch: Lettland – Deutschland”
2006. g. 22 – 27. oktobris, Latvijas Univesritāte, Internacionāls Starpuniversitāšu doktorantūras studentu simpozijs „Design, methods
and results of research of learning and instruction”
2006. g. 20. – 22. oktobris, Center of Qualitative Psychology, dalība darba grupā „Qualitative Psychology in the Changing Academic
Context”
2006. g. 20. febr. – 19. jūnijs, Latvijas Universitāte, programma „Augstskolu didaktika: mūsdienu teorijas un prakse” (sertifikāts Nr.
1109)
2005. g. 4. – 6. augusts, Latvijas Universitāte, doktorantūras studentu zinātniskais seminārs „Analysis of qualitative data”
2005. g. 29. marts, British Council, praktisks seminārs „Zinātnes darbnīca”
2004. gada 23. – 24. jūlijs, Latvijas Universitāte un Tībingenas Universitātes Izglītības zinātĦu institūts, seminārs „Mixed methods
and analysis of qualitative data with AQUAD”
Papildus ziĦas:
2007. gada 12. janvārī iegūts pedagogu tālākizglītotāja – multiplikatora statuss dabaszinību mācību priekšmeta metodikā
pamatizglītības pakāpē (Sertifikāts Nr. 00-177).
ORGANIZATORISKAIS DARBS (par pēdējiem 6 gadiem)
2006. g. 22 – 27. oktobris, Latvijas Univesritāte, Internacionāls Starpuniversitāšu doktorantūras studentu simpozijs „Design, methods
and results of research of learning and instruction”, orgkomitejas loceklis

Daiga KalniĦa
2008. gada 29. janvārī
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Dr.habil.paed., prof. EMĪLIJAS ČERNOVAS
dzīves un darba gājums
CURRICULUM VITAE
1.

Vispārīgās ziĦas

Vārds, uzvārds
Personas kods:
Dzimšanas vieta:
E-pasts

EMĪLIJA ČERNOVA
160450 - 10218
Daugavpils raj., Latvija
emilija.cernova@lu.lv

Izglītība:
1968. g. atestāts par Daugavpils rajona Ilūkstes vidusskolas beigšanu.
1978. g. Daugavpils Pedagoăiskais institūts, kvalifikācija – bioloăijas skolotāja vidusskolā (diploms Nr. 405968 ).
1992. g. LR Izglītības Ministrijas, DPU skolotāju kvalifikācijas celšanas kursi, lai iegūtu papildspecialitāti: latviešu valodas un
literatūras skolotājs pamatskolā vai ăimnāzijā ar krievu vai citu mācībvalodu
(apliecība Nr. 629, Daugavpilī).
1990. – 93.g. Latvijas Universitātes Pedagoăijas un psiholoăijas katedras doktorantūra (pedagoăijas teorija un vēsture ).
1993.g. ar Latvijas Universitātes habilitācijas un promocijas padomes 1993. gada 2. aprīĜa lēmumu Nr. 3 piešėirts pedagoăijas doktora
zinātniskais grāds par promocijas darbu “ Studentu un mācību spēku sadarbība kā nosacījums nākamā audzinātāja veidošanās procesā”
(diploms C-D Nr. 000532 Rīgā).
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:
1980.g. DPI Pedagoăijas un psiholoăijas katedra, asistente.
1991.g. DPI, Pedagoăijas un psiholoăijas katedra, lektore (vecākā pasniedzēja).
1993.g. Pedagoăijas doktore (Dr.paed.).
1993.g. DPU Pedagoăijas un psiholoăijas katedra, docente.
Kopš 2003. g. 25. novembra LU Pedagoăijas un psiholoăijas fakultātes profesore
2.

Zinātniskā darbība un publikācijas (no 1999.gada):

LZP finansēto pētījumu projekti
Personības saturs un socializācijas koncepcija, finansē LR ZinātĦu akadēmija, 1998., 1999.g.,2000.g.(darbs pētnieciskā grupā).
Personības selektīvās aktivitātes īpatnības multikulturālās un multinacionālās vidēs 2001.-2002.g., Nr.342 (darbs pētnieciskā grupā).
Izglītības ilgspējīgas attīstības didaktiskais nodrošinājums, Nr.477 (darbs pētnieciskā grupā).
„Pirmsskolas pedagoăija: teorija un prakse” 01.01.2005-31.12.2007 Nr. 07-P8-1914/618
„LU Latgales filiāles Latgales kultūrai un izglītībai” Nr. 869
IZM finansēto pētījumu projekti
Rādītāji pirmsskolas vecuma bērnu gatavībai pamatizglītības uzsākšanai. 2000. Nr.376 (vadītāja).
Pirmsskolas vecuma bērnu sagatavošana pamatizglītības apguvei mājas apstākĜos. Sistēmas izveides principi. 2000. Nr.377 (vadītāja).
Pirmsskolēna personības darbības rotaĜu spēlē saturs un organizācija. 2001., Nr.406 (vadītāja).
Tālmācības kursa izstrādes projekts "Pirmsskolas izglītības iestādes menedžments"
Citi projekti:
Tālākizglītības kursi sociālajiem pedagogiem un klases audzinātājiem „Sociālo pedagogu un klases audzinātāju profesionālo kompetenču
paaugstināšana darbam skolā” Nr. 2006/0075/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2./0071/0030
„Sociālo pedagogu un klases audzinātāju profesionālo kompetenču paaugstināšana”01.11.2006-30.05.2007 (Eiropas Sociālā fonda finansējums)
LU projekts „LU Latgales filiāles Latgales reăiona attīstībai”
Publikācijas un dalība konferencēs:
•

•
•

•
•
•
•
•
•

“Sociālā pedagoăija: izglītības un sociālās vides mijiedarbības sociāli pedagoăiskais aspekts” Starptautiski zinātniskā
konference, Liepājas pedagoăiskā akadēmija, 2007. gada 9.-10.novembrī; referāts „Sociālā pedagoga profesionālās darbības
modelis”
Pre-school programme in the system of pre-school teacher’s training in Latvia, ATEE materials, Klaipeda, 2006
E. Černova, R.I. KaĦepēja „Pirmsskolas izglītības programma pirmsskolas skolotāju sagatavošanas sistēmā”. Pirmsskolas
skolotāju izglītības pilnveidošana ATEE (Eiropas skolotāju izglītības asociācija) Teacher of the 21st century: Qualitative
Education for Teaching Quality. Klaipēda (publicēts 2006. gada 3. ceturksnī)
Žogla I. prof., Černova E. prof., KalniĦa D. prof., Curriculum of Teacher Education. // Ed. by C.Scuratti (Italy,) A.Libotton
(Belgium) Italy, Milan, 2005.
Černova E., Žogla I., Andersone R. Lettland Schulsysteme Europas, Band 47 (izdots 2005 g. II ceturksnī)
Cernova E. „Games in the pre-school educational process” 14th annual conference on quality in early childhood education
quality curricula: the influence of research, policy and praxis. Malta, 2004
Cernova E., Zogla I., Kalnina D. „Curriculum of teacher education between theory and practice” 29th annual conference
„Teacher education between theory and practice. The end of theory… the future of practice?” Argentous, Italy, 2004.
Praktikums pirmsskolas sadarbības pedagoăijā. R.: SIA "Izglītības soĜi", Rīga, 2003. -45 lpp.
E. Černova Pirmsskolas pedagoăiskā procesa būtība, īpatnības, saturs „Es gribu iet skolā”. Rokasgrāmata skolotājiem. Rīga:
Puse Plus, 2003 17.-22. lpp.
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•

Problēmseminārs (6.-7.01.2000.) “Piecgadīgo un sešgadīgo bērnu sagatavošana skolai” (Izglītības un zinātnes ministrija) darba
grupas “Rādītāji bērnu gatavībai skolai”, vadītāja.

3. Pedagoăiskā darbība
Doktorantu zinātniski pētnieciskā darba vadība
Aina VasiĜenoka "Dzīves vides ietekme uz skolēnu bilingvālo mācību procesu"
Lidija Budaha „Ăimenes un pirmsskolas izglītības iestādes ietekme uz bērna attīstību agrīnā vecumā”
Ineta Aizporiete "Runas attīstības pedagoăiskie līdzekĜi bērniem līdz 5.dzīves gadam"
Maăistra darbu vadība (aizstāvēti norādītajos gados)
Kopskaitā novadīti 98 maăistra darbi, no tiem pirmsskolas pedagoăijā 72.
Studiju programmu izstrāde un vadīšana:
1. Profesionālā bakalaura studiju programma „Pirmsskolas skolotājs”
2. 1. līmeĦa augstākā profesionālā studiju programma „Pirmsskolas izglītības pedagogs”
Docējamie kursi:
Pirmsskolas izglītības teoriju attīstība pasaulē
Audzināšanas procesa organizēšana: teorija un prakse
Pirmsskolas skolotāja profesionālā kompetence
RotaĜspēĜu teorija
Pirmsskolas pedagoăijas I, II
Pirmsskolas bērna attīstības un audzināšanas mijsakarības
Didaktika
Skolotāja profesionālā ētika un kompetence

14.01.2008.

Emīlija Černova
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Dr.chem., prof. ANDREJA RAUHVARGERA
dzīves un darba gājums
CURRICULUM VITAE

VISPĀRĪGAS ZIĥAS
Uzvārds:
Vārds:
Personas kods:
Dzimšanas vieta:
Adrese, tālrunis, e-pasts:

RAUHVARGERS
ANDREJS
290452-10642
Rīga
Inčukalna ielā 3, LV-1014 Rīgā
telefons mājās 7518280, mob. 29224175;
e-pasts: andrejs.rauhvargers@lu.lv; rp@lanet.lv

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi
Profesors – ievēlēts LU Ekonomikas un Vadības fakultātes Profesoru padomē 2006. gada 15. maijā
Docents (ar PSRS VAK apstiprinātu diplomu), 1984.g.
Ėīmijas zinātĦu kandidāts, 1979, nostrificēts kā Dr.Chem, 1992.
Izglītība
09.1970- 06.1975
10. 1975 – 09.1978
08.1981 – 05. 1982

LVU ėīmijas fakultāte, absolvējis ar diplomu ėīmijā (radiācijas ėīmija)
LVU ėīmijas fakultāte, aspirantūra
Pēcdisertācijas zinātniskā stažēšanās Jiveskiles universitātē, Somijā

Akadēmiskā u.c. darba pieredze
2002 - pašlaik
2001 –pašlaik
1999- 2000
1994- 1999
1992- 1993
1980 - 1993
1975-1980
1972-1975

LU Pedagoăijas un Psiholoăijasfakultātes profesors, LU Rektora padomnieks
Ăenerālsekretārs, Latvijas Rektoru padome
Valsts sekretāra vietnieks izglītības stratēăijā un starptautiskajā sadarbībā, Izglītības un
zinātnes ministrija
Akadēmiskās informācijas centra direktors
Prorektors ārējā sadarbībā Latvijas Medicīnas akadēmijā
Vec. pasniedzējs, docents, katedras vadītājs Latvijas Medicīnas akadēmijā
aspirants, inženieris LVU ėīmijas fakultāte
(paralēli studijām), vec. laborants, inženieris LVU ėīmijas fakultātē

ZINĀTNISKĀ DARBĪBA UN PUBLIKĀCIJAS
Starptautiskie projekti
Socrates proj.
Nīderandes – Horvātijas projekts
MAT06/HR/9/1
Socrates proj. 2006-1443/001001 SO2 81AWB
1660/001-001 SO2-21BOPR
Socrates proj. 3503/001 SO2 61NAR
Socrates proj. 3786/001-001
SO2-81AWB
Socrates proj. 2005-0188/001001 SO2-21BOPR
Socrates projekts
Socrates projekts
Nīderandes – Polijas projekts

Bologna process Stocktaking 2009
Strengthening the Role of
Croatian ENIC/NARIC Office
Bologna process Stocktaking 2007
Promoting Bologna process in Latvia II
Baltic States seminar on using learning
outcomes and qualification frameworks for
recognition
Conference "Improving the Recognition
System" in terms of Bologna Work
Programme"
Promoting Bologna process in Latvia
Trends and Leaning structures in European
higher education IV
A qualifications framework for the
European higher education area
Strategy for Recognition of European

2008-2009
2007-2008
2006-2007

Vadītājs
Projekta sadaĜas
vadītājs
Vadītājs

2006-2007
2005-2006

Vadītājs
Atbild. Izp.

2004-2005

Pētīj. grupas dalībn.

2004-2005

Vadītājs

2004-2005

Dalībn.

2004-2005

Dalībn.

2003-2004

Projekta sadaĜas
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MATO2/PL/9/1
Nīderlandes-Latvijas projekts
MATO/LV/9/1
Somijas –Latvijas projekts

Professional Qualifi. Under the General
System
Profesionālo kvalifikāciju atzīšana Latvijā
saskaĦā ar ES nosacījumiem
Akadēmisko kvalifikāciju atzīšana Latvijā
saskaĦā ar ES nosacījumiem

vadītājs
2001-2002

Vietējais eksperts

2001-2002

Vad. no Latvijas puses

Latvijas un starptautisko projektu, programmu ekspertu komisiju loceklis
1. BoloĦas procesa starptautiskās vadības grupas dalībnieks (kopš 2000. gada)
2. Eiropas Universitāšu Asociācijas Eiropas kopīgo maăistra grādu projekta ekspertu padomes loceklis (2002-2003)
3. Eiropas Universitāšu Asociācijas Rektoru padomju ăenerālsekretāru grupas dalībnieks (kopš 2001)
4. Eiropas Universitāšu Asociācijas BoloĦas procesa konsultantu grupas dalībnieks (kopš 2002)
5. UNESCO Latvijas nacionālās komisijas izglītības apakškomisijas priekšsēdētājs (kopš 2000)
Publikācijas atbilstošajā zinātĦu nozarē
1. Rauhvargers, A. Recognition and Qualifications Frameworks. European Journal of Evaluation, 2008 (in press)
2. Rauhvargers, A. Implementation of the Lisbon Recognition Convention in the countries participating in the Bologna Process.
First findings from the 2007 National Action Plans for Recognition. Council of Europe Higher Education Series No 10, 2008 (in
press)
3. Rauhvargers A. Establishing the European Higher Education Area - progress made in the 2005-2007 period. Humanities and
social Sciences in Latvia, 2007, vol. 3 (52), pp. 5-32
4. Rauhvargers A, et.al. Bologna process Stocktaking Report 2007, ISBN: 978-1-84478-945-0, Department of Education and
Skills, London, Crown Copyright 2007, 80 p.
5. Rauhvargers A., Bergan S. (eds). Recognition in the Bologna process: policy development and the road to good practice.
Council of Europe Higher Education Series No 4, ISBN 10: 92-871-5943-2; ISN 13: 978-92-871-5943-4, Council of Europe
Publishing, Strasbourg, 2006, 202 p.
6. Rauhvargers A. Dementjeva O. Kvalifikāciju ietvarstruktūras izveides principi Latvijas augstākajai izglītībai. ISBN1 407 2157
LU Raksti No 697: Izglītības vadība, Rīga, LU, 2006, 27.- 36. lpp.
7. Rauhvargers A. Augstskolu absolventu bezdarba situācijas izvērtējums un pasākumi absolventu nodarbinātības paaugstināšanai
ISBN1 407 2157 LU Raksti No 697: Izglītības vadība, Rīga, LU, 2006, 129-137 lpp.
8. Rauhvargers,A., Dementjeva O. Attīstība Eiropas Augstākās izglītības telpas veidošanā: Panākumu izvērtējums līdz 2005.
gadam. Latvijas Kristīgās Akadēmijas zinātniskie raksti, ISBN 1691-3264, ISBN 9984-775-08-9 No 1, 2006, 17-28 lpp.
9. Rauhvargers, A. Tools for recognition: the legal framework of the Lisbon Recognition Convention. In: Making Bologna Work.
European University Association & Rabe Verlag, Stuttgart-Brussels, 2006, ISBN 3-8183-0209- X, pp.1-22
10. Bergan S., Rauhvargers A., The Council of Europe/UNESCO (Lisbon) Recognition Convention – what is it and how to use it.
In: Council of Europe Higher Education series No 3, ISBN 92-871-5903-3 (French edition ISBN 92-871-5902-5), Council of
Europe, Strasbourg, 2005, pp.7-24
11. Bologna working group on qualifications frameworks (Berg. M, Rauhvargers A., Gönczi E., MacKenna I., Saint-Gerand J.).
Framework for Qualifications of the European Higher. Education Area, ISBN 87-91469-54-6, Copenhagen, 2005, 200p.
12. Rauhvargers A., Dementjeva O. Bologna process developments in the period between Berlin and Bergen ministerial conferences
(2003-2005) and half-way stocktaking. Proceedings of the 27th Forum of the European Association for Institutional Research
(EAIR), Riga, University of Latvia, 28-31 Aug, 2005, 23 pages , publication on CD-ROM
13. Rauhvargers, A. Contribution of accreditation/ quality assurance to recognition of qualifications. International Conference
“Accreditation in the European Higher Education Area – Different Paths to Internationalisation” – Berlin-Brandenburg
Academy of Sciences, 6-8 July 2005, 8 pages // Internet http://www.hrk.de/eng/download/dateien/Rauvargers.pdf
14. Rauhvargers A. Augstskolu absolventu bezdarba situācijas izvērtējums un pasākumi absolventu nodarbinātības
paaugstināšanai.- Izglītības vadība. LU PPF zinātnisko rakstu krājums, Rīga, LU, 2005, 17 lpp. (iesniegts publicēšanai)
15. Rauhvargers A., Dementjeva O. Kvalifikāciju ietvarstruktūras izveides principi Latvijas augstākajai izglītībai, Izglītības vadība.
LU PPF zinātnisko rakstu krājums, Rīga, LU, 2005,15 lpp. (iesniegts publicēšanai)
16. Rauhvargers A., Dementjeva O. Progress Eiropas augstākās izglītības telpas veidošanā: panākumu izvērtējums līdz 2005.
gadam. Latvijas Kristīgās akadēmijas zinātnisko rakstu krājums (iesniegts publicēšanai), 25. lpp.
17. Rauhvargers, A. Improving the recognition of qualifications and study credit points in the European higher education area.
Official Bologna conference "Improving the Recognition system", University of Latvia, 3-4, Dec. 2004, 23 pages, Conference
CD-ROM
18. Rauhvargers, A. Berlin ministerial conference as a turning point in joint policies for higher education in Europe: new
assignments for Europe and Latvia. Humanities and Social Sciences Latvia. 2(42) 2004, pp.5-22.
19. Rauhvargers, A. Country report Latvia – in: Stefanie Schwarz, Don Westerhijden (eds.), Acreditation in the framework of
Evaluation activities. Proceedings of the international conference „Shaping the European Area of Higher Education and
Research”, Harnack Haus, Berlin, 10-13 April 2003, ISBN 3-930813-78-5, Publisher: Gewerkshaft Erziehung un Wissenschaft,
Frankfurt am Main, 2004, pp.245-294
20. Rauhvargers, A. Improving the Recognition of Qualifications in the Framework of the Bologna Activities. – European Journal
of Education, vol. 39 No 3, September 2004, pp.331- 348.
21. Rauhvargers, A. Latvia: Completion of the first accreditation round; What next? – in: Stefanie Schwarz, Don Westerhijden
(eds.) „Accreditation and Evaluation in the European Higher Education Area”, Kluwer Academic Publishers, DordrechtLondon-Boston, ISBN-1-4020-2796-6, 2004,. pp.275-297
22. Rauhvargers, A. Bergan, S. & Divis, J. United we stand: the recognition of joint degrees. - Journal of studies in International
education, 2003, Vol.7. No 4. pp. 342-353
23. Rauhvargers, A. Development of joint degrees - a tool for creation of European Higher Education Area, in Press. Planned for
2003. UNESCO Global forum on Quality assurance and recognition, Proceedings of the 1st Forum meeting, 5 pages
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24. Rauhvargers, A. Recognition: from acknowledgement of foreign diplomas to an essential part of the Bologna process. In:
Recognition issues in the Bologna process. Council of Europe publishing, 2003, pp 55-67.
25. Rauhvargers, A. Recognition and qualifications’ frameworks. Developments in the Recognition Field. European Association for
International Education, publication for 16th Annual Conference, Vienna, 2003, pp 15-16.
26. Rauhvargers, A. High Expectations: Joint Degrees as a Means to a European Higher Education Space– International Educator
(New York), Vol. XII No1, Winter 2003, pp-26-31.
27. Rauhvargers, A. Latvia in Bologna process. Report. – Latvian Rectors’ Council and Latvian Academic Information Centre,
2003, pp. 19-32, //Internet http://www.bologna-berlin2003.de/pdf/Latvia.pdf
28. Rauhvargers, A. Eiropas kopējā augstākās izglītības politika. Latvijas vēsture, 2002 No 1(45), pp. 9-22.
29. Rauhvargers, A. Joint degree study. In: C.Tauch and Rauhvargers, A. Survey on joint degrees and master degrees in Europe,
European University association, Geneva-Brussels, 2002, pp. 27-43
30. Rauhvargers, A. Joint degrees in Europe – EAIE Forum, European Association for International Education, Winter (November)
2002, vol.4. No3, pp 56-57
31. Rauhvargers, A. Recognition in the European region - response to recent challenges from inside and outside. Globalization and
the market in Higher Education: Quality, Accreditation and Qualifications, UNESCO Publishing & Economica, London-ParisGeneva, 2002 pp. 73-82
Piedalīšanās konferencēs ar referātiem
1. Rauhvargers A. Awarding and Recognition of Joint degrees. Nordic Council seminar “Developing Joint Programmes and
Degrees in Nordic and Baltic Countries”, Tampere, Finland, 13 - 14 December 2007
2. Rauhvargers A. Analysis of National Action Plans for Recognition. Meeting of EU Directors General for Higher Education,
Lisbon, November 5, 2007
3. Rauhvargers A. Bologna Process Stocktaking and National Action Plans for Recognition . XVIII Annual conference of the
European Asociation for International Education, Trondheim, 13-16 Sep 2007
4. Rauhvargers A. Results of the Bologna process stocktaking. Bologna 5th Ministerial Conference – Queen Elisabeth II
Conference Centre, London 17-18 May, 2007
5. Rauhvargers A. 2005-2007 Bologna Stocktaking exercise. Informal conference of Ministers from the new countries in the
Bologna process, Strasbourg, 12-13 December 2006
6. Rauhvargers A. 2005-2007 Bologna Stocktaking exercise. 4th Informal conference of Ministers of Education from the Western
Balkans, Strasbourg, 27-28 November 2006
7. Rauhvargers A. The Bologna process in Europe. Canadian Acssociation of Graduate Schools 2006 Conference, Quebec City, 13. Nov 2006.
8. Rauhvargers A. Quality assurance and recognition of qualifications, includingtrans-national provisions. Council of Europe
Higher Education Forum”The Legitimacy of Quality Assurance”in Higher Education: The Role of Public Authorities
andInstitutions”, Strasbourg, 19-20 Sep, 2006
9. Rauhvargers A. News in the Bologna process and recognition. Session 2.01, Annual conference of the European Asociation for
International Education, Basel 13-16 Sep 2006
10. Rauhvargers A. Various facets of quality assurance. Workshop XIX, Annual conference of the European Asociation for
International Education, Basel 13-16 Sep 2006
11. Rauhvargers A. Bologna Stocktaking exercise for the meeting of ministers in London in 2007. – Nordic seminar of the national
academic recognition centres, Reikyavik, Iceland, 17-18 Aug, 2006.
12. Rauhvargers A. Overview of Bologna process in Europe. - Annual conference of the Association of Registrars and Admissions
Officers of the Universities and Colleges of Canada, Montreal, 27-29 Jun, 2006
13. Rauhvargers A. Promoting Internationalisation and Global Education: Joint and Double Degree Programs in Engineering
Education: European Experiences. Seminar ”Promoting Internationalisation and Global Education: Joint and Double Degree
Programs in Engineering Education”, Chicago, USA, 16-18 Jun 2006.
14. Rauhvargers A. Bologna process -developments until 2005, work programme for 2005-2007 and 2007 stocktaking
methodology. International seminar of Higher Education administrators, St.Petersburg, Russia, 11-13 May, 2006
15. Rauhvargers A. Bologna Stocktaking exercise for the meeting of ministers in London in 2007. – Nordic seminar of the national
academic recognition centres, Reikyavik, Iceland, 17-18 Aug, 2006.
16. Rauhvargers A. Overview of Bologna process in Europe. - Annual conference of the Association of Registrars and Admissions
Officers of the Universities and Coleges of Canada, Montreal, 27-29 Jun, 2006
17. Rauhvargers A. Promoting Internationalisation and Global Education: Joint and Double Degree Programs in Engineering
Education: European Experiences. Seminar ” Promoting Internationalisation and Global Education: Joint and Double Degree
Programs in Engineering Education”, Chicago, USA, 16-18 Jun 2006.
18. Rauhvargers A. The Lisbon Recognition Convention., International Conference on Higher Education, 14-15 November 2005,
Ankara, Turkey (tiks publicēts pilns referāts)
19. Rauhvargers A. National qualifications frameworks and the overarching European framework. Workshop XXIII., Annual
conference of the European Association for International Education, Krakow, 14-17 Sep 2005, Conference programme., p.12.
20. Rauhvargers A. Bologna process developments in 2003-2005, Session 2.01. XVII Annual conference of the European
Association for International Education, Krakow, 14-17 Sep 2005, http://www.eaie.org/pdf/krakow/201.pdf
21. Rauhvargers A. Joint degrees: current practices and further developments Session 4.12. XVII Annual conference of the
European Association for International Education, Krakow, 14-17 Sep 2005, Conference programme., p.12.
22. Rauhvargers A. The external dimension of Bologna: the recognition of degrees to enhance mobility, Session 8.02. XVII Annual
conference
of
the
European
Association
for
International
Education,
Krakow,
14-17
Sep
2005
http://www.eaie.org/pdf/krakow/802.pdf
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23. Rauhvargers A. Dementjeva O. Bologna process developments in the period between Berlin and Bergen ministerial conferences
(2003-2005) and half-way stocktaking. 27th Forum of the European Association for Institutional Research (EAIR), CD-ROM,
Riga, University of Latvia, 28-31 Aug, 2005
24. Rauhvargers. A. Contribution of accreditation/ quality assurance to recognition of qualifications. International Conference
“Accreditation in the European Higher Education Area – Different Paths to Internationalisation” – Berlin-Brandenburg
Academy of Sciences, 6-8 July 2005, http://www.hrk.de/eng/download/dateien/Rauvargers.pdf
25. Rauhvargers A. Quality Assurance and Recognition in a Global Perspective. Conference of European Ministers Responsible for
Higher Education Bergen, 19-20 May 2005, Conference programme, p.7.
26. Rauhvargers A. Qualifications' framework and Bologna process. International conference "Bologna process and Higher
Education Institutions", Vilnius, May 5, 2005
27. Rauhvargers A. Joint degree courses: institutional strategies and useful tools., Workshop XXIII, XVI Annual conference of the
European Association for International Education, Turin, 15-18 Sep 2004. Conference programme, p.12.
28. Rauhvargers A. Council of Europe/UNESCO recommendation on the recognition of joint degrees, Conference Joint degreesfurther
development,
Stockholm,
6-7
May,
2004,
http://www.bolognabergen2005.no/EN/Bol_sem/Seminars/040506Stockholm/040506_Andrejs_Rauhvargers.pdf
29. Rauhvargers A. Towards institutional strategies for developing joint degrees, 5th EUA conference Working together: Joint
degrees, Cluj, Romania, Oct 23-25, 2003
30. Rauhvargers A. Developments of the recognition field 2001-2003, Session 2.01. XV Annual conference of the European
Association for International Education, Vienna, 10-14 Sep 2003; http://www.aic.lv/ace/about/vienna/vienna_ses.html
31. Rauhvargers A. The draft recommendation on the recognition of joint degrees, Session 8.13, XV Annual conference of the
European Association for International Education, Vienna, 10-14 Sep 2003; http://www.aic.lv/ace/about/vienna/vienna_ses.html
32. Rauhvargers, A. Country report Latvia, Accreditation in the framework of Evaluation activities. Proceedings of the international
conference „Shaping the European Area of Higher Education and Research”, Harnack Haus, Berlin, 10-13 April 2003 (publicēts
pilns teksts)
33. Rauhvargers A. Recognition and qualifications frameworks. Qualification Structures in European Higher Education. Bologna
process
seminar
in
Copenhagen,
27-28
March,
2003,
http://www.aic.lv/ace/ace_disk/Bologna/Bol_semin/Copenh/Recogn_QF.pdf
34. Rauhvargers A. European Joint Degrees - Do They Exist? Bologna Process International Seminar on Master-level Degrees,
Finlandia Hall, Helsinki, Finland, 13-14 March, 2003
35. Rauhvargers A. Bologna process developments in Latvia. International seminar “Latvian in the Bologna process”, Riga, Dec 4,
2002.
36. Rauhvargers A. Joint degrees in Europe. EUA launching conference of the Joint masters’ project. Brussels, 20 Oct, 2002
(publicēts viss pētījums)
37. Rauhvargers A. Impact of Globalization on Quality Assurance and Accreditation and the Recognition of Qualifications. First
Global Forum on International Quality Assurance, Accreditation and the Recognition of Qualifications in Higher Education,
UNESCO, Paris, 4 October, 2002, http://www.unesco.org
38. Rauhvargers A. Developments in the Recognition field. Session 2.01. XIV Annual conference of the European Association for
International Education, Porto, 12-15 Sep 2002, http://www.aic.lv/ace/about/Porto_pre/201_rauhv.ppt
Andrejs Rauhvargers
2008. gada 10. janvārī
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Dr.habil.paed, Dr.oec., prof.emeritus RASMAS GARLEJAS
dzīves un darba gājums
CURRICULUM VITAE
VISPĀRĪGAS ZIĥAS
Vārds, uzvārds
Personas kods:

RASMA GARLEJA
090936 - 12779

Izglītība:
1963.-1968.g. studijas Maskavas tautsaimniecības institūta Ekonomikas fakultātē
1970.-1973 .g. studijas LLA aspirantūrā, Ekonomikas ZPI
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:
2002.g. Emeritētā profesora diploms
1997.g. Valsts profesora diploms
1996.g. LU profesora diploms
1993.g. Ekonomikas doktora zinātniskā grāda diploms
1992.g. Dr.hab.ped. zinātniskā grāda diploms
1991.g. Pedagoăijas doktora zinātniskā grāda diploms
1979.g. Docenta akadēmiskā nosaukuma diploms
Nodarbošanās:
Kopš 1975.g. strādā Latvijas Universitātē. Sākumā Finansu un tirdzniecības fakultātē. Tagad Ekonomikas un vadības
fakultātē, kā arī Pedagoăijas un psiholoăijas fakultātē.

ZINĀTNISKĀ DARBĪBA UN PUBLIKĀCIJAS
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:
• R.Garleja, M. V.idnere. Psiholoăijas un sociālās uzvedības aspekti ekonomikā: lekciju kurss.
- 1 daĜa,- R.: Raka, 2000, 264. lpp.
• R. Garleja. Psiholoăiskās domāšanas attīstība. - R.: LU, 2000, 65. - 85. lpp.
• Attieksme
pret
organizācijas
psiholoăiju
studentu
vērtējumā.
//
Baltijas
reăiona
valstu
integrācijas problēmas ceĜā uz ES. - Rēzekne, 2000, 227. - 230. lpp.
• R.Garleja, M. Vidnere..Psiholoăijas un sociālās uzvedības aspekti ekonomikā: shēmas -1
daĜa - R.: Raka, 2001, 131. lpp.
• R.Garleja, M. Vidnere. Psiholoăijas un sociālās uzvedības aspekti ekonomikā: testi - 3
daĜa- R.: Raka, 2001,315. lpp.
• R.Garleja, M. Vidnere. Sociālā uzvedība patērētāja izvēles vadīšanā: mācību grāmata. - R.:
Raka, 2001, 179. lpp.
• R.Garleja. Psiholoăijas un sociālās uzvedības aspekti ekonomikā. - Id.- R.: RaKa, 2000,
264. lpp.
• R.Garleja, I.Spīča. Starptautiskās tirdzniecības un finansu mijattiecības LR - LU Finansu
institūta Zinātniskie raksti. Nr. 627 - R.: 2000, 47. - 55.1pp.
• R.Garleja, E.Skvorcova. Psychological changes in the Economy, Their Reflection in the
Context of Education.-Kauna: Organizāciju vadība, 2001, 7.1pp.
• R.Garleja, I.Ėērpe. Innovative changes in the Social Demand of Lifelong Education". Brno, 2002, 5.1pp.
• R.Garleja,
E.Skvorcova.
Organizācijas
psiholoăijas
aspekti
un
iespējas
tautsaimniecībā.
//
Ekonomikas un vadības zinību attīstības problēmas, 2002. - IV. 647.sējums.
• R.
Garleja,
E.Skvorcova.
Informācijas
vara
patērētāju
uzvedībā.Kauna:
Organizāciju
vadība, 2002, 7.1pp.
• R.Garleja,
E.Skvorcova.
Globalizācijas
tendences
Latvijas
sabiedrības
attīstībā//
Tradicionālais un novatoriskais sabiedrības ilgtspējīgā attīstībā". - Rēzekne, 2002,7.lpp.
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•
•
•
•
•

R.Garleja,
E.Skvorcova.
The
field
of
Economic
psychology
//
Marketing
methods.
ViĜĦa, 2002, 6.1pp.
R. Garleja. Darbs, organizācija un psiholoăija - Rīga : RaKa, 2003. - 200 lpp. ISBN 9984154882.
R.Garleja. Choise of the most appropriate individual learning style. - Proc.Int.Conf. "Scientific achievements for
wellbeing and development of society", Rezekne: Rezeknes Augstskola, 2004, p. 21-27.
R.Garleja. Determining an Individual Cognitive Style in the Study Process. - Humanties and Social Sciences.
Latvia: Education management in Latvia. - 2(42) 2004, vol. 2, N 42, pp. 82-89.
R. Garleja. Cilvēkpotenciāls sociālā vidē. - Rīga: RaKa, 2006. - 199 lpp. ISBN 9984158733

Zinātniski pētnieciskā darbība:
Zinātniski pētnieciskās darbības virziens: Atbilstoši zinātniskai kvalifikācijai pedagoăijā un sociālā ekonomikā.
Pētniecības problēmas: Augstākās izglītības humanitarizācija, profesionalizācija, satura integrācija.

Akadēmiskie kursi:
Lasa ekonomikas un vadībzinību bakalaura un maăistru programmās:
Sociālā psiholoăija (A daĜa, 4.k.p.) maăistrantūrā
Patērētāju uzvedība (A daĜa, 4 k.p.) maăistrantūrā
Psiholoăija ekonomikā (B daĜa, 4 k.p.) maăistrantūrā
Sociālā uzvedība un profesionālā kompetence (B daĜa, 2 k.p.) maăistrantūrā
Personības socializācija (B daĜa, 2 k.p.) maăistrantūrā
Psiholoăijas pamati (C daĜa, 2 k.p.) bakalauratūrā
Papildus ziĦas par profesionālo darbību:
Kopš 1990.g. LZA ZP 12.ekspertkomisijas eksperte.
Kopš 2001.g. LZA Augstākās atestācijas komisijas eksperte; Pedagoăijas promocijas padomes priekšsēdētāja, tagad
vietniece, Ekonomikas zinātnes promocijas padomes eksperte; Tirgvedības un kvalitātes vadības institūta profesoru
grupas vadītāja, VACR zinātniskā projekta dalībniece.

Rasma Garleja
2008. gada 4. janvārī
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Dr.paed., asoc. prof. AIVARA LASMAĥA
dzīves un darba gājums
CURRICULUM VITAE
Vārds, uzvārds
Dzimšanas datums
Adrese
Tālrunis, E-pasts
Izglītība:

AIVARS LASMANIS
1956. gada 8. aprīlis
Jūrmalas gatve 74/76-119
+371-7033862; Aivars.Lasmanis@lu.lv
1975.-1980.
1980.-1983.
1993.-1994.
1994.-1997.

DU Fizikas un matemātikas fakultāte (ar izcilību)
LU aspirantūra, RTU aspirantūra
LU pedagoăijas maăistrantūra
LU pedagoăijas doktorantūra

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:
1997.
Pedagoăijas zinātĦu doktors
1998.
LU docents
2004.
LU asociētais profesors
Nodarbošanās:
1980.-1989.
1989.-1994.
1994.-1995.
1995.-1996.
1998.-2004.
2004.

pasniedzējs, direktora vietnieks, direktors
Naukšēnu 23.arodvidusskolā (Valmieras rajons)
skolotājs, direktora vietnieks informātikas jautājumos
Kalnu vidusskolā (Saldus rajons)
skolotājs, direktora vietnieks informātikas jautājumos
Zemgales vidusskolā (Tukuma rajons)
Informātikas katedras vadītājs
Rīgas Pedagoăijas un izglītības vadības augstskolā
docents LU Pedagoăijas un psiholoăijas institūtā
asociētais profesors LU Pedagoăijas un psiholoăijas fakultātē

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra (pēdējie seši gadi):
1. Lasmanis A. (2002) Synergy in Education; 8TH International Conference of the European Council for High Ability
– ECHA 2002 , October 9-13, Rhodes, Greece, p. 26
2. Lasmanis A. (2003) Some specific features of vocational and further education in the information society
Proceedings "Weiterbildung in der Region" , Nr.36, 2003, Schwerin, Germany, Pyblishied by ITF
(Innovationstransfer und Forchungsinstitut für berufliche Aus- und Weiterbildung) , Schwerin, Germany pp.17-22
3. Lasmanis A. I.Žogla, J.Uzulāns, R.BirziĦa, S.Pešele (2004) ICT in Learning: Priorities and Problems (The Case of
Latvia) EISTA 2004 conference, Orlando (Florida, U.S.A.) International Conference on Education and Information
Systems Technologies and Applications
4. Lasmanis A. (2005) Informācijas un komunikāciju tehnoloăijas jurisprudences studiju procesā: pedagoăiskā
retrospektīva un perspektīva Administratīvā un kriminālā justīcija, zinātniski teorētisks žurnāls, Nr. 2 (31) / 2005,
ISSN 1407-2971 68.-75.lpp.
5. Lasmanis A. Margeviča I. (2005) Skolotāju izglītība Latvijas Universitātē – multikulturālai sabiedrībai LU
63.konferences materiāli Pedagoăijas nozarē
6. Baigozina S., Lasmanis A., Saveliev E., Mezis T., Filipova I. (2007) Model of Structure of Personal Innovativeness
in Education and Innovational Anxiety: Pilot Research Results International Joint Conferences on Computer,
Information, and Systems Sciences, and Engineering (CIS2E 07) December 3-12, 2007; Institute of Electrical &
Electronics Engineers (IEEE); University of Bridgeport
7. Lasmanis A. (2008) An Approach To The Integration Of Qualitative And Quantitative Research Methods In
Research Of Pedagogy The Conference "Teacher of the 21st Century: Quality Education for Quality Teaching of
Association for teacher education in Europe "; May, 2-3, 2008, University of Latvia, Riga, Latvia
Kopā: 94 publikācijas
Nozīmīgākā zinātniski pētnieciskā darbība (pēdējie seši gadi):
1)Latvijā
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2001.g. – 2004. LR Ministru kabineta zinātniskais projekts (grants) Nr.0499 "Pedagoăijas metodoloăija - pamats
audzināšanas un izglītības kvalitātes pilnveidošanai" ("Methodology Of Pedagogics As The Basis Of Perfection In
Upbringing And Education")
2006. LR Nacionālā programmas (Nr. 2005/0001/VPD1/ESF/PIAA/05/NP/3.2.6.1/0001/0154) projekts "Vienotas
metodikas izstrāde profesionālās izglītības kvalitātes paaugstināšanai un sociālo partneru iesaistei un izglītošanai"

2)Starptautiskā
2002.-2004. ES Socrates - Grundtvig 2 programmas projekts ”Best practice for the development of a learning culture
for lifelong learning - "LECU"
2002.-2008. UNESCO programmas projekts „The International Clearinghouse on Children, Youth and Media”
Nozīmīgākie sadarbības partneri:
2004.
IMSCI, EISTA, PISTA un SOIC (ASV) kopprojekts „Sabiedrība – Kibernētika - Informātika”
(Society, Cybernetics and Informatics)
2002.
„The Nordic Information Centre for Media and Communication Research” (UNESCO).
Akadēmiskie kursi:
Pedagoăiskā pētījuma process un metodes
A daĜa
Pedagoăijas metodoloăija un pētnieciskais process A daĜa
Datu apstrāde un analīze pedagoăijas pētījumos
B daĜa

4 kredītp.
2 kredītp.
2 kredītp.

Papildus ziĦas par profesionālo darbību:
Nav

2008. gada 31.janvārī
Aivars Lasmanis
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Dr.habil.psych., prof.emeritus ĀRIJAS KARPOVAS
dzīves un darba gājums
CURRICULUM VITAE
VISPĀRĪGAS ZIĥAS
Vārds:
Uzvārds:
Personas kods:
Dzimšanas vieta:
Adrese, tālrunis,
e-pasts:
Valodu zināšanas:

ĀRIJA
KARPOVA
280641-10546
Rīgā
Rēznas ielā 5-34, Rīgā
tālr. 67140986; karpova@lanet.lv
Latviešu – dzimta valoda; krievu – brīvi; angĜu – var komunicēt un tulkot tekstus.

Profesionālā un akadēmiskā izglītība:
1964.-1969.
Sanktpēterburgas Universitāte, Psiholoăijas fakultāte
1970.-1972.
Permas pedagoăiskais institūts, Psiholoăijas katedras aspirante
1984.-1986.
Latvijas Universitāte, Pedagoăijas un psiholoăijas katedras doktorante
Zinātniskie grādi un akadēmiskie nosaukumi:
1975.
Psiholoăijas zinātĦu kandidāte
1982.
Pedagoăijas un psiholoăijas katedras docente
1992.
LR psiholoăijas zinātĦu doktore
1995.
LR psiholoăijas habilitētā doktore
1995.
LU profesore
1996.
LR profesore sociālās psiholoăijas apakšnozarē
2006. LU profesore emeritus
Profesionālā darbība:
1972.-1975.
Permas pedagoăiskā institūta Psiholoăijas katedras asistente
1976.-1977.
Zaprības Rietumu Dzo filiāles galvenā speciāliste
1977.-1980.
Latvijas Universitātes Pedagoăijas un psiholoăijas katedras vecākā pasniedzēja
1980.-1995.
Latvijas Universitātes Pedagoăijas un psiholoăijas katedras docente
1995.-2003.
LU Pedagoăijas un psiholoăijas institūta profesore
No 2004. LU Pedagoăijas un psiholoăijas fakultātes Psiholoăijas nodaĜas profesore
Kvalifikācijas celšana un stažēšanās:
1986.
- Ščecinas universitāte (Polija), psiholoăijas katedra
1991.
Vöxje augstskola (Zviedrija)
1991.
Haltes augstskola (Dānija)
1992.
Gēringas jaunatnes iniciatīvu centrs (Dānija)
1994.
kvalifikācijas celšanas seminārs Baltijas valstu augstskolām, sertifikāts –
inovācijas augstskolu didaktikā
1995.
EU-PHARE administratīvo reformu programma, sertifikāts saskarsmes treniĦu
metodoloăijā
1996.
ViĜĦas humanitārais institūts (Lietuva), sertifikāts ăimenes psiholoăijā
1997.
Norvēăija, Kristiansanda, Latvijas augstskolu mācību spēku pieredzes apmaiĦa
vides izglītības programmas apguvē
1997.
a/s Mācību komercfirma “I.A.N. Praxis” Maskavas universitātes
Psiholoăijas fakultātes seminārs, sertifikāts “Kompetences saskarsmē”
1998.
Rīgā LPPA organizēts seminārs V. Satīras ăimenes terapijā
1998.
Alabamas universitātes ăimenes psiholoăijas katedra (ASV)
1998.-1999. Maskavas universitātes Psiholoăijas fakultātes “Meistarklase psihoterapijā
pie prof. A. Spivakovskas” (dipl. Nr. 2036)
2002.
Rīgā LPPA organizēts seminārs “Psiholoăiskais treniĦš ar pusaudžiem”
A. Līdera vadībā.
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ZINĀTNISKI ORGANIZĀTORISKĀ DARBĪBA
1991.-2006.
eksperte LZP Sociālo zinātĦu (12.) ekspertu komisijā psiholoăijas nozarē; no 2002. g. EK priekšsēdētāja
vietniece
2007. 1998.2000.2001.2003.1995.-2008.
1999.-2008.
1999.-2006.
1999.-2007.
1999.-2003.

LZP eksperte psiholoăijas zinātnē
redkolēăijas locekle psiholoăijas žurnālā “Ugdymo psichologija” ViĜĦā, Lietuva
redkolēăijas locekle žurnālā “Skolotājs”, Latvija
redkolēăijas locekle Journal of Baltic Psychology
konsultante žurnālam “Psiholoăijas pasaule”, “Psiholoăija mums” Latvija
Latvijas profesionālo psihologu asociācijas locekle un valdes locekle
LU Psiholoăijas Zinātnes promocijas padomes priekšsēdētāja
LU Psiholoăijas doktorantūras programmas direktore un doktorantūras padomes priekšsēdētāja
Psiholoăijas nozares profesoru padomes priekšsēdētāja
LU PSPP priekšsēdētāja vietniece

Pedagoăiskā darbība – akadēmiskie kursi
1. Ăimenes psiholoăija
2. Personības teorijas
3 Personības attīstības un socializācijas
mijsakarības psiholoăijā
4. Personības psiholoăija
5. Sociālā psiholoăija

Ped.B,M,Med B
Teol.prof.progr.
Ped B,M
Psih,Dokt.
Ăeo,prof.progr.

Vadu 2-3 profesionālās kvalifikācijas darbus, vidēji 10 maăistra darbus un 1-2 doktora darbus gadā (no 1996. g.). Doktora
disertācijas aizstāvējušas trīs manis vadītās doktorantes: Anita Pipere, Ludmila KaĜiĦĦikova, Māra Vidnere.
Zinātniskās pētniecības joma un darbība
Personības psiholoăija. Sociāla psiholoăija. Ăimenes psiholoăija.
Doktora disertācija: Funkcionālas attiecības starp temperamenta īpašībām kā nosacījums monotona darba operāciju sekmīgai
veikšanai (V. Merlina zinātniskā skola).
Habilitētā doktora disertācija: Personības attīstības individuālais stils agrā brieduma laikā.
Piedalījos granta pētījumā, kurš veltīts etnokompetences sociālpsiholoăiskajiem aspektiem saistībā ar sabiedrības integrācijas
problēmām. 2008. gadā paredzēts iesniegt projektu par pensionēto pedagogu pētniecību (uz 3 gadiem, kopā ar Karlinu J. un Lukšu
Z.)
Svarīgākās publikācijas (2002.-2008.g.)
Vispāratzītos recenzējamos izdevumos:
Karpova Ā.,Vidnere M., OzoliĦa-Nucho A. (2002). Adult Survivors Deported in their childhood by the Soviet Regime from
Latvia to Siberia. ATEE Decade of Reform: Achievements, Challenges, Problems, vol. IV, 91.-95. p.
2. Karpova Ā., Brande A. (2002). Ăimenes kreativitātes saistība ar jaunākā pusaudža radošajām izpausmēm. ATEE Decade of
Reform: Achievements, Challenges, Problems, vol. IV, 42.-49. lpp.
3. Karpova Ā., Sauka V. (2003). Piedošana kā personības garīgās izaugsmes iespēja.//ATEE Teachers, Students and Pupils in a
Learning Society, vol. IV, 70.-77. lpp.
4. Sauka V., Karpova A. (2004). Forgiveness as a Potential Source for the Spiritual Development of the Pesonality.// Žurnālā
“Ugdymo Psichologija”, nr.11-12, 235.-240.p.
5. Карпова А., Энгеле И. (2004). Взаимосвязь степени социализации сотрудников в культуре организации, лояльность к
организации и намерения сменить место работы на предприятиях самоуправления г.Риги. Международный конгресс –
Социальная психология ХХI столетия, Ярославль, том 1, 293-306 стр.
6. Биерне Е., Карпова А.(2005) Экзистенциальный интеллект: проблема определения и перспективы изучения.Журнал
“ЧФ:Социальный психолог”вып.1 (1Х), Ярославль, 50-57 стр.
7. Karpova Ā. (2006). Sociālie priekšstati par prioritātēm un izaicinājumiem strādājošiem un pensionētiem pedagogiem 60-95
gadu vecumā.//ATEE Teacher of 21 century: Quality education for quality teaching, Rīga, p.831-845.
8. Мартинсоне К., Карпова А. (2006) Интерпретация психологии в социокультурных взаимосвязях.Труды Ярославского
методологического семинара, том 4. Интерпретация психологии.Ярославль : МАПИ, 92-102 стр.
9. Karpova Ā.(2007) Pensionēto skolotāju radošās iedvesmas un atklāsmes brīžu iezīmes.// Krāj. Radoša personība - V, 59.-69.
lpp.
10. Karpova Ā. (2008) Pensionāru kreatīvie izaicinājumi un prioritātes Izraēlā un Latvijā./ PieĦemts publicēšanai krāj. Radoša
personība –VI,11lpp.
1.

Citas nozīmīgākās publikācijas:
1.
2.
3.
4.

Karpova Ā., ReĦăe V. (2002). Skolotāja lietpratība aug darbojoties un refleksējot.// Žurn. “Skolotājs” Nr.4, 4.-7. lpp. (kopā ar
V. ReĦăi).
Karpova Ā.(2003). Kreativitāte un individuālais stils.// Žurn. “Skolotājs” Nr.1, 21.-28. lpp.
Karpova Ā.(2003). Psihologs un pedagogs Imants Plotnieks.// krāj. “Laikmets un personība”, red. A.Krūze, ISBN 9984-15-4785, R.: RAKA, 217.-323. lpp.
Karpova Ā.(2005). Jaunie sociālās psiholoăijas pētnieki skolotājam.// Skolotājs, 2, 43.-49.lpp.

194
5.
6.
7.

Karpova Ā.(2005). Personības psiholoăiskie modeĜi izcilo pedagoăiskās domas kopēju dzīvesdarbības atspoguĜojumos.Krāj
.”Laikmets un personība” VI sēj.red. Krūze A. R.: RaKa, 9.-39.lpp.
Karpova Ā.(2006) Ăimenes psiholoăija. Lekciju kurss.R.:RaKa, 445 lpp.
Karpova Ā., Karlina J., Lukša Z. (2008) Novecošanās mainīgā seja./ sagatavots iespiešanai -14 lpp.

Visas publikācijas šajā periodā
Monogrāfijas
1
Recenzētie raksti 9
Citi raksti
14

Piedalīšanās ar referātu starptautiskajās zinātniskajās konferencēs (2002.-2008.g.)
2002
Rīgā ATEE Spring University “Decade of Reform: Achievments, Challenges,Problems” referāts “Mutual
Relations Between the Family’s Creativity and Appearances of Ten-Agers’ Creativity”.
2003
Rīgā ATEE Spring University “Teachers,Students and Pupils in a Learning Society” ar referatu “Piedošana kā
personības garīgās izaugsmes iespēja”.
2005
Starptautiska konference “Integratīvā psiholoăija” teorija un metode” ar referātu “Psiholoăijas attīstības
aktualitātes Latvijā”, JaroslavĜā /Krievija/.
2006
Rīgā ATEE Spring University “Teacher of 21 century:Quality education for quality teaching” ar referātu “Sociālie
priekšstati par prioritatēm un izaicinājumiem strādājošiem un pensionētiem pedagogiem 60-97 gadu vecumā”.
2006
International scientific and practical conference “Psychology, business and social field of Society: actual problems
of Modern World” ar referātu “No veco cilvēku /60-97/ prioritāšu un izaicinājumu pētījuma pieredzes”. Baltic
International Academy, Riga.
2006
Sanktpēterburgas Universitātes Psiholoăijas fakultātes 40.gadadienai veltīta zinātniski praktiska konference, ar
ziĦojumu “Par AnaĦjeva B. zinātniskas skolas nozīmi Latvijas psihologu pētījumos”.
2007
Sanktpēterburgas Universitātes ikgadējā zinātniski praktiskā konference – AnaĦjeva B. lasījumi- ar referātu
“B.AnaĦjeva idejas personības attīstības individuālā stila pētījumos”.
2007
12.starptautiskā Kreativitātes konference “Kreativitāte kā personības īpašība” referāts par tematu “Pensionaru
kreatīvie izaicinājumi un prioritātes Izraēlā un Latvijā”, RPIVA.
2008
Starptautiska LPPA konference “Krīze un tās sekas. Psiholoăiskās palīdzības veidi” ar referātu “Veco cilvēkuemigrantu identitātes krīze un tās pārvarēšana”.

Ārija Karpova
Rīgā, 2008. gada 10.janvārī
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Dr.phil., prof. VLADIMIRA KINCĀNA
dzīves un darba gājums
CURRICULUM VITAE
VISPĀRĪGAS ZIĥAS
Vārds:

VLADIMIRS

Uzvārds:

KINCĀNS

Dzimšanas gads:
Izglītība:
1971.-1975.
1978.-1983.
1983.-1986.

1956.

Rīgas industriālais politehnikums, AutomobiĜu tehniskās apkalpes un remonta
fakultāte, students
Kijevas Valsts Universitāte, Filozofijas fakultāte, students
Ukrainas ZinātĦu Akadēmija, Filozofijas institūts, aspirants

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:
1986.
Filozofijas zinātĦu kandidāts
1991.
Docenta zinātniskais nosaukums
1993.
Filozofijas doktora zinātniskais grāds
1997. Docenta akadēmiskais nosaukums
2001. Asociētā profesora akadēmiskais nosaukums
2007. Profesora akadēmiskais nosaukums
Nodarbošanās:
1986. - 1990.
1990. - 2000.
2000. - 2004.
2001. - 2004.
2005. 2007. -

Latvijas Universitāte, Filozofijas katedras vecākais pasniedzējs.
Latvijas Universitāte, Praktiskās filozofijas katedras docents
Latvijas Universitāte, Tēlotājas mākslas katedras vadītājs
Latvijas Universitāte, Tēlotājas mākslas katedras asociētais profesors
Latvijas Universitāte, Pedagoăijas un psiholoăijas fakultātes, Skolotāju
izglītības programmas direktors
Latvijas Universitāte, Pedagoăijas un psiholoăijas fakultātes profesors

ZINĀTNISKI ORGANIZĀTORISKĀ DARBĪBA
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:
1. Kincāns V. К вопросу о реабилитации обыденного восприятия. М. М. Бахтин и проблемы методологии гуманитарного
знания. Сборник научных статей. Издательство Петрозаводского Государственного
университета, Петрозаводск
2001, стр. 35.- 46.
2. Kincāns V. Some notes on kinesics features of Latvian national character. Intellect, Imagination, Intuition: Reflections in the
horizon’s of consciousness.“EIDOS”, St.Petersburg, 2001., 259. –263.
3. Kincāns V. Mākslas darba izpratne un pirmsizpratne. Homo aestheticus . No mākslas filozofija līdz ikdienas dzīves estētikas.
TAPALS, Rīga 2001., 279-288
4. Kincāns V. Моральная свобода и традиционные ценности. Ontology of dialogue: Historical and Existential Experience.
"Эйдос". Санкт-Петербург. 2002., 199-213
5. Kincāns V. Etiėete un Postmodernisms. LU zinātniskie raksti. 655. sējums. Izglītības zinātnes un Pedagoăija mūsdienu pasaule.
Rīga 2002., 217-227
6. Kincāns V. Uzvedības normas: Metodoloăiska analīze. Changing Education in a changing society. ATEE spring University.
Teachers, LU, Rīga. 2003. 212-224.
7. Kincāns V. Sabiedrība un skola brīvības apstākĜos. Izglītība 21.gadsimtā: teorija un prakse. Rakstu krājums., Informācijas
sistēmu augstskola. Rīga, 2003., 102-110.
8. Kincāns V. Evaluating Childhood Art: a New Approach to Teaching. XVI International Congress of Aesthetics. CHANGES IN
AESTHETICS. Rio de Janeiro. 2004, 66 pp.
9. Kincāns V. Televīzija un bērni. LU zinātniskie raksti. 678. sējums. Rīga, LU, 2005., 26-33.
10. Kincāns V. Compliment as a form of communicative competence in speech etiquette. In the book “Language and culture”,
volume 7, 1. Publishing house of Dmitry Burago, Kiev, 2004. 251-257.
11. Kincāns V. Особенности праздничного этикета у евреев (на примере субботы). ЛУ, Рига, 2005, 40-50
12. Kincāns V. Iztēle. bērna iztēle un mākslinieciskā jaunrade. ., RPIVA, Riga.2006., 226-232.
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13. Kincāns V. Apology as a form of communicative competence in speech etiquette. In the book “Language and culture”, volume
8, Nr.1. Publishing house of Dmitry Burago, Kiev, 2006. 210-220.
14. Kincāns V. Educational activity of pedagogue and field of hermeneutics. ATEE spring University. 2006, 1.
Klaipeda
University, Lithuania, 2006. 68-73.
15. Kincāns V. Mākslas izglītības būtība mūsdienu sabiedrībā. LU zinātniskie raksti 700. sējums. Rīga, LU, 2006. 9-18.
16. Kincāns V. Silence as element of etiquette communication. Язык и культура. Выпуск 9. Том 1. Философия языка и
культуры. Издательский дом Бураго, Киев, 2007. c.121-132.
17. Kincāns V. The Prospects of dialogical education in modern condition. Rēzekne, 2007, 167-177.
18. Kincāns V. Radošums dzīvē un mākslā: filozofiskā un metodoloăiskā analīze. LU Raksti, Izglītības vadība. Nr. 700.
Riga.2006., 7-12.
19. Kincāns V. Art education and formation of creative personality. Changing Education in a changing society. ATEE spring
University. 2007, 2. Klaipeda University, Lithuania, 2007. 103-107.
20. Kincāns V. Jautājumu - atbilžu procedūra un izpratne kā metodoloăiska un pedagoăiska problēma. Latvijas Universitātes Raksti,
Nr. 715. Rīga. 2007, 46-55.
Mācību literatūra
5
Grāmatas
6
Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos 98
Konferenču tēzes

52

Organizatoriskais darbs
•
2002., 2003., 2004., 2005. gados Galerijā „Bastejs” Mākslas izstāžu kurators.
•
LU Skolotāju izglītības un izglītības zinātĦu akadēmiskās komisijas loceklis.
•
LU Pedagoăijas un psiholoăijas fakultātes Domes loceklis.
•
LU Pedagoăijas un psiholoăijas fakultātes Skolotāju izglītības nodaĜas valdes loceklis.
•
LU Zinātnisko rakstu sērijā "Pedagoăija un skolotāju izglītība" redkolēăijas loceklis.
•
Vizuālās mākslas un mākslas vēstures skolotāja profesionālās studiju programmas direktors.
•
Vizuālās mākslas skolotāja profesionālās studiju programmas vadītājs.
•
Skolotāju izglītības profesionālā bakalaura studiju programmas direktors.
•
Pedagoăijas promocijas padomes loceklis.
•
LZP eksperts.
Docētie kursi
Estētika. Skolotāja profesionālo studiju programma, 32 KST / 2 KRP, A un B daĜa.
Ētika. Skolotāja profesionālo studiju programma, 32 KST / 2 KRP, A un C daĜa.
Saskarsmes un uzvedības kultūra. Pedagoăijas bakalaura, skolotāja profesionālo studiju programma, 32 KST / 2 KRP, A un C daĜa.
Lietišėā etiėete un protokols. Ekonomikas bakalaura studiju programma, 32 KST / 2 KRP, B daĜa.
Lietišėa saskarsme.
Skolotāja profesionālo studiju programma, 32 KST / 2 KRP, A daĜa.
Estētiskas kultūras veidošana. Maăistra studiju programma. 64 KST / 4 KRP, A daĜa.
Viesmīlība un etiėete. Ekonomikas maăistra studiju programma. 32 KST / 2 KRP, A daĜa.
Ētikas pamati biznesā. Ekonomikas bakalaura studiju programma 32 KST / 2 KRP, A daĜa. C daĜa.
Vladimirs Kincāns
2008. gada 14.februārī
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10.13. Akadēmiskā personāla līdzdalība projektos
N.p.k.

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

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.

Īstenošanas
Īstenotāji,
laiks
dalībnieki
LZP finansētais projekts Nr. 479 “Trimdas latviešu 2001.-2003. Aīda Krūze
Projekta nosaukums

pedagoăiskā doma” (1944-1970)”
LZP finansētais projekts Nr. 769 “Pedagoăija Latvijā
pēcpadomju periodā: salīdzinošā analīze”
Starptautisks projekts „ Teacher Induction: Supporting the
Supporters of Novice teachers in Europe (TISSENT), 128825CP-1-2006, Comenius C21
LZP finansētais projekts Nr. 848 „Vispārizglītojošās skolas
mācību saturs”
Starptautisks TNP projekts “Izglītības programmas inovācijas”
Starptautiskais pētījums projekta Nord Plus ietvaros
(ZiemeĜvalstis - Baltijas valstis „Pieaugušo pedagoga
kvalifikācijas starptautiskais salīdzinājums un izglītības
programma” (Latvija – Dānija – Somija)
Starptautiskā intensīvā doktorantūras programma „Salīdzinošā
izglītības politika”– Erasmus
Starptautisks projekts „ LANQUA”
ESF projekts „Skolotāju tālākizglītības metodiskā tīkla
izveide”
Britu Padomes projekts „Latvijas skolotāju tālākizglītības
kvalitātes nodrošināšana”
Starpautisks projekts CCN “Consumer Citizensship Network”
/Norvēăijā, Lilienhammerā
Starptautisks projekts ECHA „European Council for High
Ability” / BeĜăijā
Starptautiskā projekta FICE „Der Federation Intetrnationale
ales Communautes Educatives”/ Berlīnē
LZP projekts Nr.842 „Izglītības reformas inovatīvo procesu
metodoloăiskie pamati Eiropas kontekstā”
Starptautisks pētījumu projects OMEP par pirmsskolas
izglītības attīstības tendencēm Eiropā, pasaulē/ Lielbritānijā,
Redingas Universitātē
Starptautisks pētījumu projects OMEP “Pedagoăiskā procesa
organizācija Baltijas jūras valstīs”/ Zviedrijā
Starptautisks pētījumu projects ENEMU/ES

Kopš 2004.

Aīda Krūze

Kopš 2006.

Irēna Žogla
Lūcija Rutka

2004.-2007.

Irēna Žogla

2000.-2004.
2001.-2004.

Dainuvīte Blūma
Dainuvīte Blūma

Kopš 2004.

Dainuvīte Blūma

Kopš 2007.
2007.-2008.

Dainuvīte Blūma
Dainuvīte Blūma

2004.-2007.

Dainuvīte Blūma

Kopš 2003.

Zoja Čehlova

Kopš 2000.

Zoja Čehlova

Kopš 2000.

Zoja Čehlova

Kopš 2005.

Zoja Čehlova

Kopš 1999.

Ruta Ināra
KaĦepēja

Kopš 2000.

Ruta Ināra
KaĦepēja
Ruta Ināra
KaĦepēja
Irīna Maslo

Kopš 2005.

Proyecto EA2006-0004 titulado “Evaluación de la Kopš 2006.
colaboración española e internacional en programas de
formación de docentes: un modelo para un nuevo proyecto de
desarrollo futuro en el Espacio Europeo de la Educación
Superior (MOEES)”
LZP pētījums “Sociokulturālā mācīšanās. Pedagoăiskie 2001.-2004.
modeĜi. Teorētiskais pamatojums”
LZP pētījums “Integratīvo procesu teorija Latvijas integrācijas 2004.-2005.
praksē”

Zanda Rubene
Irīna Maslo
Zanda Rubene
Irīna Maslo
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21.
22.
23.
24.
25.

26.
27.

28.

29.

30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

40.

LZP pētījums “Izglītības filozofiskās problēmas. Kritēriji
pētījumiem pedagoăijā un izglītībā”
LU Pētnieciskais projekts „Totalitārisma vērtību implikācijas
postpadomju izglītības telpā”
LZP zinātniskais projekts “Trimdas latviešu pedagoăiskā
doma (1944.- 1970.).”
LZP zinātniskais projekts “Pedagoăija Latvijā pēcpadomju
periodā: salīdzinošā analīze”
ES struktūrfondu un valsts budžeta līdzfinansētais projekts
„Profesionālās
pilnveides
programmas
ekonomikas
skolotājiem „Komerczinības vidusskolā” izstrāde un
īstenošana” Nr. 2006/0096/VPD1/ESF/PIAA/
05/APK/3.2.5.2/0115/0202
IZM un LU projekts B 4352-730: augstskolu docētāju
tālākizglītības kursi “Augstskolu didaktika: mūsdienu teorijas
un prakse”
ESF projekts „MITS” (Mentorings, IT, Supervīzijas) – atbalsts
LU PPF augstākās profesionālās studiju programmas
„Skolotājs”praksei, projekta Nr. VPD1/ESF/PIAA/06/APK/
3.2.6.3./0113/0063.
ESF projekts „Sociālo pedagogu un klases audzinātāju
profesionālo kompetenču paaugstināšana darbam skolā”.
Tālākizglītības kursi sociālajiem pedagogiem un klases
audzinātājiem.
Madrides Humanitārās augstskolas Pedagoăijas fakultātes
(Spānija) un LU PPF projekts „Programma Intercultural
abierto y a distanci apara la formacion de competencis
socioprofesionales de docentes y discentes mediante las
pra’cticas y las TIC ”. Projekts. Nr. SEJ 2005-09268-C03-01
LZP Granta projekts „Emocionālie, intelektuālie un sociālie
procesi izziĦas darbībā un izglītības kvalitātē”
LZA grants “Pedagoăijas metodoloăija”- pamats audzināšanas
un izglītības kvalitātes pilnveidošanai”, LU reă. Nr. 481
LZA grants “Izglītības reformas innovatīvo procesu
metodoloăiskie pamati Eiropas izglītības kontekstā”, LU reă.
Nr. 482
LU pētniecības projekts Nr. 2007/ZP-42 „Sākumskolas
skolēnu sociālās kompetences pilnveide mikrogrupu darbībā”.

Kopš 2006.

Zanda Rubene

Kopš 2007.

Zanda Rubene

2000.-2003.

Iveta Ėestere

2004.-2007.

Iveta Ėestere

2006.-2007.

Iveta Ėestere

2002.

Iveta Ėestere

2007.

Lūcija Rutka

Kopš 2006.

Lūcija Rutka

2005.-2007.

Lūcija Rutka
Rudīte Andersone
Irīna Maslo

2004.-2007.

Lūcija Rutka

2000.-2004.

Elīna Maslo

Kopš 2005.

Elīna Maslo

2007.

Irīna Maslo
Svetlana Surikova

LZP grants Nr.843 „Integratīvo procesu teorija Latvijas
integrācijas praksei”
Eiropas Sociālā fonda nacionālās programmas 3.2.5.2. projekts
„Izglītības iestāžu vadības komandu profesionālo kompetenču
pilnveide”.
IAC projekts „Mēs savai valstij” (Nr.2003/004-979-01-01/110/18).
Bērnu un ăimenes lietu ministrijas, Izglītības un zinātnes
ministrijas un Latvijas rajonu/pilsētu pašvaldību sadarbības
projekts „Bērniem draudzīga skola”.
Latvijas mazākumtautību skolu sadarbības projekts
„Integrācijas procesu veicinoša skola”.
ESF
finansētais
projekts
VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.6.3./0074/0014 „Kvalifikācijas
prakses organizēšana Sabiedrisko attiecību specialitātes
studentiem” aktivitātē „Atbalsts mācību prakses īstenošanai
profesionālās izglītības un augstākās izglītības studentiem".
ES finansētais Vācijas uzĦēmuma SIA „Comhard” un BAT

Kopš 2005.
2006.-2007.

Svetlana Surikova
Irīna Maslo
Svetlana Surikova

2005.-2006.

Svetlana Surikova

2004.-2005.

Svetlana Surikova

2003.-2004.

Svetlana Surikova

Kopš 2007.

Ineta Lūka

2005.–

Ineta Lūka
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41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.

Valodu katedras sadarbības projekts „Eiropas ceĜojumu un 2006.
tūrisma koordinators”.
LU pētniecības projekts Nr.2007/ZP-41 „Jaunās paaudzes Kopš 2007.
mācīšanās veicināšanas kvalitātes izpētes metodoloăija”
LSPA pētniecības projekts „Sporta izglītības īstenošana skolā Latvijas skolēnu veselības sekmēšanai ilgtermiĦā!”
LSPA ESF projekts “Atbalsts mācību prakses īstenošanai
profesionālās izglītības un augstākās izglītības studentiem”
(Nr. 2005/0210/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.6.3./0133)
LU pētniecības grants pētījumam „Pusaudžu mācību disciplīna
kā pozitīvas attieksmes pret mācībām izpausme”
Rīgas atkarības profilakses centra projekts „Rokasgrāmata
darbam ar sociālā riska grupas pusaudžiem”
Baltijas Universitātes (Baltic University) projekts „Education
for Change”
LU pētniecības projekts Nr.2007/ZP-43 "Bērnu ar īpašām un
speciālajām vajadzībām iekĜaušanās vispārizglītojošā skolā
Latvijā"
LZP projekts, LU Nr.767 "Vidusskolas skolotāju
profesionālās kompetences veidošanās universitātē"
LZP projekts, LU Nr.477 "Latvijas vispārizglītojošo skolu
mācību programmas: teorija un prakse"
LZP projekta Nr.01.0498, LU Nr.480 "Nepārtrauktās
izglītības sociāli pedagoăiskie pamati globalizācijas
kontekstā"
Starptautiskais projekts Nr ВОЕ 299 „Diseno у evaluation de
las competencias de los estudiantes en el EEES desde un
enfoque comparado: Integration de contenidos у metodo"
Inter-university Program of Master on „Educational Treatment
of Diversity
International research project “International Learning”
(follows renamed in “Interculturallearning”.
UNESCO projekts „Izglītības visiem mērėu īstenošana
Baltijas jūras reăiona valstīs”
LR IZM projekta Nacionālā programma „Mūžizglītības
stratēăijas izstrāde un ieviešana”
Latvijas Zinātnes padomes (LZP) projekts „Vidusskolas
skolotāju profesionālās kompetences veidošanās Universitātes
studiju programmās”
Pasaules bankas projekts „Augstākā izglītība un inovācijas
Latvijā”
IZM lietišėais pētījums „Skolotāja profesijas standarts”
IZM un Pasaules Bankas projekts „Augstākā izglītība:
mainīgie apstākĜi, problēmas, uzdevumi un politikas
risinājumi”
LZP projekts „Nepārtrauktās izglītības sociāli pedagoăiskie
pamati globalizācijas kontekstā”
Starptautiskais projekts ar ZiemeĜvalstīm „New Module- based
Teacher Training Education for Baltic Adult Educators”
LZP finansēto pētījumu projekts Nr. 07-P8-1914/618
„Pirmsskolas pedagoăija: teorija un prakse”
Tālākizglītības kursi sociālajiem pedagogiem un klases
audzinātājiem „Sociālo pedagogu un klases audzinātāju
profesionālo kompetenču paaugstināšana darbam skolā” Nr.
2006/0075/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2./0071/0030
(Eiropas Sociālā fonda finansējums)

2007.

Irīna Maslo
Andra Fernāte
Elīna Maslo
Andra Fernāte

2005.-2006.

Andra Fernāte

2007.
2007.

Rudīte Andersone
Linda Daniela
Linda Daniela

Kopš 2005.

Daiga KalniĦa

2007.

Irīna Maslo

2004.-2007.

Rudīte Andersone

2004.-2007.

Rudīte Andersone

2001.-2003.

Rudīte Andersone

Kopš 2006.

Rudīte Andersone
Irīna Maslo

2003.-2007.

Irīna Maslo

1992.-2007.

Irīna Maslo

2005.

Tatjana Koėe

2005.

Tatjana Koėe

2004.-2006.

Tatjana Koėe

2004.

Tatjana Koėe

2003.
2003.

Tatjana Koėe
Tatjana Koėe

2001.-2003.

Tatjana Koėe

2000.-2003.

Tatjana Koėe

2005.-2007.

Emīlija Černova

2006.-2007.

Emīlija Černova
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64.

Socrates projects “Bologna process Stocktaking 2009”

Kopš 2008.

65.

Nīderandes – Horvātijas projekts MAT06/HR/9/1
Strengthening the Role of Croatian ENIC/NARIC Office
Socrates projekts 2006-1443/001-001 SO2 81AWB “Bologna
process Stocktaking 2007”
Projekts 1660/001-001 SO2-21BOPR “Promoting Bologna
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1. DOCTORAL SCHOOL OF EDUCATIONAL SCIENCES
In Tallinn University, the institution organising the doctoral studies of educational sciences is the
Doctoral School of Educational Sciences, founded in 2003, as a structural entity within the Faculty of
Educational Sciences and is, at the same time, the organizing body of doctoral studies within the area of
educational sciences in the university.
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The creation and foundation of doctoral schools is a new stage in the development of doctoral
studies in Estonian universities. Their aim is to create organisational conditions for ensuring the quality,
performance and continuity of doctoral studies.
Doctoral studies, including the doctoral studies of educational sciences in Tallinn University, have
quite a short history. Tallinn Pedagogical Institute was granted the right to become a university only in 1992.
The history of the doctoral studies of educational sciences is the same as that of the Faculty of Educational
Sciences, founded in Tallinn Pedagogical University in 1993. The right of the university, especially of the
Faculty of Educational Sciences, to run doctoral studies, its organization, but also the formation and
development of the curriculum of the doctoral studies, is one of the most important indicators of the
scientific and academic potential of the faculty and its development.
In the first years, the doctoral studies of the educational sciences constituted an individual study of
the doctoral student, which was organized by the units of the faculty; the person in charge of the doctoral
studies in the faculty was the Head of the Unit of Educational Philosophy, Prof. Maie Tuulik. The first selfanalysis of the faculty was completed and presented for international scrutiny (expert group led by Prof. P.
Kansanen from Helsinki University) in the area of teacher training in 1996, which already included an
analysis of doctoral studies. In the same year, the council of Tallinn Pedagogical University adopted the first
regulations to govern doctoral studies and the defence of doctoral theses. These regulations became the basis
for the further development of the doctoral studies of the educational sciences, first and foremost for the
transference from individual study to a curriculum which required 40 credit points for compulsory subjects
and electives. Another important aspect was the establishing of requirements for the doctoral thesis (120
credits) and the regulation for the defence of doctoral thesis.
The academic year 1997/1998 can be considered a breakthrough in the development of educational
sciences, including doctoral studies. At that time, the faculty had developed and begun to implement a
uniform system for the study of educational sciences, which involved educational sciences’ curricula from
bachelor’s studies to doctoral studies. Until that time, doctoral studies were primarily viewed within the
context of teacher training, but due to the new curricula, the base of doctoral studies was expanded, including
a great number of educational sciences’ disciplines from pre-school education to adult education. The
curriculum for the doctoral studies of educational sciences was accredited on the basis of the decision of the
Higher Education Quality Assessment Council with the Minister of Education’s decree, 27 April, 2000,
together with the curricula for bachelor’s and master’s studies in educational sciences.
At the same time, it became more and more obvious that doctoral studies and its organisation, which
were at that time handled by the vice Dean for research and the structural units, needed a new organisational
approach. In the academic year 1999/2000, discussions were begun at the university concerning the need for
doctoral schools and the possibilities for their creation. The first in TPU to participate in these discussions
were the representatives of the faculties of social sciences and educational sciences. Real outcomes were
reached in 2000 when the Doctoral School of Social Sciences was founded, financed by the Open Estonia
Foundation. At first, educational sciences were meant to be represented in that doctoral school as well, but
this idea did not gain enough support, and this finally led to the creation of the Doctoral School of
Educational Sciences in the autumn semester of 2003. The doctoral school statute was approved by the
council of the Faculty of Educational Sciences on 22 October, 2003. By decision of TPU council, the
Doctoral School of Educational Sciences belongs offcially, since 1 January 2004, to the Faculty of
Educational Sciences.
The experience of the Doctoral School of Social Sciences proved to be very useful. Although the
two doctoral schools are organizationally separately, cooperation between them in organizing summer and
winter schools as well as scientific conferences for doctoral students has been fruitful, resulting in
interdisciplinary convergence and mutual enrichment.
The first scientific conference of the doctoral students of social and educational sciences, called “The
Dialogue and Common Interests of Social and Educational Sciences”, took place in April 2002, the second
called “Interdisciplinarity in Social and Educational Sciences” in April 2003, and the third called “From
Doctoral Students to Social and Educational Sciences” in April 2005. The topics of these conferences reveal
the endeavours of the doctoral schools in directing and organising the research activity of doctoral students.
The presentations made by doctoral students at these conferences were issued as articles, which passed
through tight reviews and were published in three collections of articles. In 2004, an international conference
“Sustainable Development. Culture. Education” took place in Tallinn, attended also by doctoral students.
The materials of the conference were published on a CD; articles were reviewed on an international scale.
The next scientific conference on the subject of “Social and Educational Sciences within the Baltic
and Nordic Cultural Space” will take place on 13-14 March, 2007, and is international.
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The need to establish a Doctoral School of Educational Sciences grew out of the earlier experience
of organizing doctoral studies. On the basis of the current analysis and following the example of other
doctoral schools, the Doctoral School of Educational Sciences was appointed the following tasks:
• organizing the studies on the basis of common principles;
• coordinate educational sciences’ research at the level of doctoral studies;
• function as an information and counselling centre of doctoral studies;
• organize and support coordination related to doctoral studies between Estonia and universities and
research institutions of other countries.
These tasks are in line with the provisions governing the responsibilities of doctoral schools
stipulated in the regulations concerning the doctoral studies and defence of doctoral theses at Tallinn
University (latest version 8 April, 2006). The prerequisites for establishing a doctoral school were the
following:
• the need to coordinate the doctoral studies in educational sciences within the university;
• the existence of the necessary intellectual and organisational resources for establishing a doctoral
school;
• foreign and Estonian experience in this field.
Although the task of the doctoral school is only to coordinate the research of the doctoral students,
the first prerequisite for the creation and functioning of the doctoral school is the required level of
educational scientific research for opening and developing a doctoral curriculum. Meeting those
requirements is discussed below in item 3. It is also important to point out that although the doctoral school
belongs to the Faculty of Educational Sciences, the doctoral curriculum applies within the whole university
and can thus rely on research done outside the faculty. An important part is played by the subject-based
didactic research undertaken by different faculties, and by educational research undertaken by the Institute
for Educational Research and the Institute of International and Social Studies.
The objective of the school, as set by the council of the doctoral school of the educational sciences,
is to ensure and develop such a system of doctoral studies that will support the continuous development of
educational sciences, responding to the needs of Estonian society, especially those of the educational system,
and on an internationally recognised level. An an important step toward specifying and realising this
objective is a project financed by the European Social Fund and called “Improving the Quality of Doctoral
Studies in Educational Sciences” (from 1 October, 2005 to 30 June, 2008), which is devised and realised in
cooperation with the universities of Tartu and Tampere. The 12 tasks presented in the project are to create
the conditions for improving the quality and efficiency of doctoral studies (see details in the discussion of
curriculum development!). The project manager is Priit Reiska, the Dean of the Faculty of Educational
Sciences of TLU, who is also the Head of the project council, composed of Prof. L. Talts, Prof. M. Veisson,
Prof. A. Pulver and Prof. emeritus J. Orn. The project leader in TLU is Jarmo Karing.
Since 1 September, 2006, the Doctoral School of Educational Sciences in TLU is headed by Prof.
Leida Talts, who is also the chairperson of the doctoral school council.
The members of the doctoral school council are the following:
Karin Lukk – doctoral student
Katrin Niglas – associate professor, Head of the Department of Computer Science,
graduate
Jüri Orn – professor emeritus
Priit Reiska – senior research fellow
Maria Tilk – associate professor, Head of the Chair of Educational Sciences
Marika Veisson – professor, Head of the Chair of Pre-School Education
Raivo Vettik – professor, director of TLU Institute of International and Social Studies
The responsibilities of the doctoral school also include organising the annual attestation of doctoral
students and the preliminary defence of the doctoral theses, as well as ensuring the technicalities of the work
of the doctoral council. According to the decision of the TLU Senate, a doctoral council has been formed for
the defence of doctoral theses, which involves the following members:
Head: Marika Veisson – professor, Head of the Chair of Pre-School Education
Members: Leida Talts – professor, Head of the Chair of Primary Education
Markku Sakari-Hannula – professor, Department of Mathematics
Karin Sepp – master of educational sciences, coordinator of the doctoral school
In addition to the core members, up to four extra members are co-opted onto the doctoral council for
each doctoral defence. The co-opted members are experts in the field of the thesis to be defended. At least
two members of such a defence council are required to be from outside Tallinn University, one of which is
the opponent of the thesis to be defended.

229
Up to September 2004, the Head of the doctoral council was Prof. J. Orn, who currently works as a
counsellor for the doctoral school. The work of the doctoral school is organized by the coordinator Karin
Sepp. She also manages the home page of the Doctoral School of Educational Sciences. The home page
holds complete materials about the doctoral school councils, the documents regulating the doctoral studies,
curriculum, and important information for both doctoral students and teachers. The same home page also
leads to “Science Forum”, which presents doctoral students’ presentations for upcoming seminars as well as
the feedback to those presentations. The relevant mailing lists have been created to efficiently inform
doctoral students, teachers and members of different councils.
Thanks to the doctoral school, the organization of the doctoral studies in educational sciences has
become more purpose-oriented. The conferences, seminars and work-related meetings organised by the
doctoral school have had a good impact on improving the quality of doctoral studies. All this is clearly
revealed by the performance indicators. Since 2003, eleven doctoral theses have been defended in front of
the TLU council of educational sciences, plus four theses defended in foreign universities.
2. COMPILING THE SELF-ANALYSIS REPORT
In organizing the self-analysis and compiling the report of the self-analysis of the curriculum, the
guiding material called “Guidelines for drafting a self-analysis”, composed by TLU Department of
Academic Affairs, has been followed. Since the report concerns the curriculum of doctoral studies, the selfanalysis aims, first and foremost, at presenting an analysis that takes into account the particularities of
doctoral studies, and not so much at following the guidelines precisely.
Organization of work
In order to draft the self-analysis report, a working group was formed by order of the Dean of the
Faculty of Educational Sciences from 20 April, 2006 nr 1-/16-125, comprised of the following members:
Leader of the working group: Leida Talts, Head of the Department of Teacher Education, professor
Members: Marika Veisson, Head of the Chair of Pre-School Education, professor
Jüri Orn, Counsellor of the doctoral school, professor emeritus
Priit Reiska, Dean of the Faculty of Educational Sciences, senior research fellow
Katrin Niglas, Head of the Department of Computer Science, associate professor
Katrin Karu, Lecturer of the Chair of Adult Education, doctoral student
Karin Sepp, Coordinator of the doctoral school
The working group meetings took place:
2 May, 2006
Approval of the time schedule for the drafting of the self-analysis report by L. Talts,
the leader of the working group, and the discussion of the particular tasks of the
working group members.
27 Sept, 2006
1. Discussion of the formula of the self-analysis report considering the specific
nature of doctoral studies.
2. Appointing the drafters/writers for each sub-section of the report
18 Oct, 2006
1. Reporting the progress of the sub-sections
24 Oct, 2006
1. Reporting the progress of the sub-sections
Main activities of the working group in drafting the self-analysis report:
Defining the activities and tasks related to self-analysis and drafting the time schedule
Defining the principles of self-analysis and the structure of the self-analysis report
Drafting the questionnaires necessary for feedback
Collecting the necessary material for self-analysis from:
doctoral students
teachers related to the curriculum
graduates and employers
Analysis of the feedback from doctoral students and generalisations
Analysis of the feedback from teachers and generalisations
Analysis of the feedback from graduates and generalisations
Analysis of the feedback from employers and generalisations
Evaluation by the curriculum council and their suggestions
Submitting the first draft of the self-analysis report to the Dean of the Faculty and to the accrediting
specialist of the Department of Academic Affairs
Submitting the revised version of the report to the Dean, to the accrediting specialist of Department of
Academic Affairs, to the academic vice rector, and to the members of the Senate’s study committee
Introducing the self-analysis report to teachers, doctoral students and to the curriculum council.
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3. CURRICULUM
The complete text of the curriculum is presented in Appendix 4. The doctoral curriculum council of
the educational sciences, which is in charge of the curriculum and its development, consists of the following
members:
Head: Leida Talts – professor, Head of the Chair of Primary Education, Head of the curriculum
Members: Karin Lukk – doctoral student
Katrin Niglas – associate professor, Head of the Department of Computer Science
Jüri Orn – professor emeritus, Counsellor of the doctoral school
Priit Reiska – senior research fellow, Dean of the Faculty of Educational Sciences
Maria Tilk – associate professor, Head of the chair of educational sciences
Marika Veisson – professor, Head of the Chair of Pre-School Education
Raivo Vettik – professor, Director of TLU International and Social Studies

3.1 Quantitative figures of the doctoral curriculum of educational sciences
Nominal period of study: 4 years
Study load: 160 (AP), of which the doctoral thesis comprises 120 credits
Registration number: 80551
The qualification: doctor of philosophy (educational sciences)
The number of compulsory subjects is 4 (not including the doctoral thesis), each one gives, on
average, 4 credits.
Electives comprise 22 credits, which is 55%, and practical work 4-13 credits, which is 10-32% (not
including the doctoral thesis).
The relative structure of the curriculum (including the doctoral thesis): lectures 7%, seminars 12%,
research 81%.
The total number of examinations in the curriculum: 6 graded assessments (not including the
doctoral thesis). Types of examinations: written examinations (tests, essays), presenting the results of the
research and reviewing them, compiling and presenting the portfolio of a teacher.
3.2. The curriculum’s compliance to requirements
The following documents are followed in assessing the compliance of the curriculum of doctoral
studies with requirements:
The Higher Education Standard
The Quality Agreement of Estonian Public Universities concerning curricula, academic positions
and academic degrees (The Universities Act). The agreement was first signed on 11 June, 2003, the new
version on 12 June, 2006.
The Regulations for Doctoral Studies and the Defence of Doctoral Theses at Tallinn University.
Tallinn University Senate regulation from 8 May, 2006 nr 12.
3.2.1. The curriculum’s compliance to the Higher Education Standard
The curriculum of doctoral studies of educational sciences was first accredited on the basis of the
decision of Higher Education Quality Assessment Council of the Republic of Estonia on 27 April, 2000
together with the curricula for bachelor’s and master’s studies. The doctoral curriculum of educational
sciences analysed in the current report meets the following standards set by the Higher Education Standard:
• guarantees that by means of the doctoral studies, research and defence of the thesis, the doctoral student
becomes an independent professional;
• the nominal study period of doctoral studies is 4 years and study load is 160 credit points;
• research comprises 120 credit points which means 75%;
• all teachers involved in doctoral studies hold a relevant doctoral degree;
• the prerequisite for entering doctoral studies is a master’s degree or equivalent qualification.
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3.2.2 The curriculum’s compliance to TLU Regulations for Doctoral Studies
The requirements set in the regulations are in accordance with The Universities Act. The regulations
stipulate that the prerequisites for opening a doctoral curriculum are the following:
• the presence of a positively evaluated field of science for the respective curriculum’s profile in the
university;
• at least three teachers who have the right to supervise work in the respective field of the curriculum;
• it is recommended that there is a functioning or developing research group which meets the requirements
of targeted financing.
The doctoral studies of educational sciences meet the requirements stipulated in the regulations.
1. Educational sciences together with subject didactics received the grade “good” from the international
expert group at the evaluation of the field of educational sciences in December 2001;
2. Teachers and research fellows supervising the doctoral theses have the right to supervise;
3. The research themes and groups of targeted financing in the field of science of educational sciences:
• “The Development of a Learning Human Being and Educational Reality in Cultural Space”
(1998-2000), supervisor Prof. J. Orn,
• “School as the Developmental Environment and Students` Coping” (2003-2007), supervisor
Prof. M. Veisson,
• “Pedagogical Foundations and Implementation Models for Constructivist Web-Based
Environments in Estonian Higher Education Context” (2003-2005), supervisor Prof. P. Normak,
• “Towards a Philosophy of Relevance in Science Education and Factors Influencing its
Operationalisation” (2003-2007), supervisor senior research fellow P. Reiska.
The teachers involved in doctoral studies have held or been members of grants financed by Estonian
Science Foundation on the following topics:
• “ The Impact of Kindergarten, Home Environment and Different Upbringing Methods on the
Development of Pre-School Children’s Intellect and Social Competence” (2000-2003) – grant
holder M. Veisson, member M. Vikat;
• “Prerequisites for Developing a Learning Society in Estonia upon Joining the European Union”
(2001-2003) – grant holder T. Märja, member L.Jõgi;
• “Socio-Pedagogical Mechanisms for Pre-Empting and Alleviating Social Rejection” (20012004) – grant holder I. Kraav (the University of Tartu), members U. Kala and L. Talts;
• “Efficiency of Preschool Education and its Sustainable Development in School”
(2005-) –
grant holder L. Talts;
• “The Combined Use of Qualitative and Quantitative Methods in Social and Educational
Research” (2005- ) – grant holder K. Niglas;
• “Theoretically Justified Model of the Relationship Between the Nature of Science and the
Education of Natural Sciences in School: the Role of the Teacher in Developing the Attitude to a
Career Related to Natural Sciences” (2006- ) – grant holder M. Rannikmäe, member P. Reiska.
3.3 The goal of the curriculum
In setting and wording the goal of the curriculum, the requirements of the higher education standard
and the need for doctoral studies in educational sciences have been taken into consideration, as well as the
approach that the aim of doctoral studies is to create, for the doctoral student, learning conditions for
developing the relevant competences for professional activity.
The goals of the curriculum have been formulated as follows: The doctoral studies create conditions
for gaining professionalism for independent research that is at an internationally recognised level and for
preparing qualified teachers and researchers in the field of educational sciences.
The achievement of these goals is indicated by the defence of the doctoral thesis. The doctoral thesis
is allowed for the defence if the main results of the research have been published and if at least one of the
publications is at an internationally recognised level. The qualification requirements for applying for the
position of a university teacher or research fellow have also been defined.
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In order to guarantee the realisation of the goals of the curriculum, the doctoral school organises an
annual attestation of doctoral students. For attestation, the doctoral student submits a report to the attestation
committee. The goals of the curriculum have been formulated in an output and learner-oriented way. This is
expressed in more detail in the formulation of the curriculum modules and course descriptions. The goals
presented in course descriptions are still mostly formulated in terms of the learning outcomes of the doctoral
student, which include knowledge, skills, etc, that are gained by the student during the courses.
Competences can be classified in various ways. In the creation of learning conditions, the current
curriculum is based on instrumental, social and reflexive competences. In terms of content, they are the
generic competences described in the project “Tuning Educational Structures in Europe”. Instrumental
competences, or in other words, competences necessary for activity, are those abilities in the doctoral
curriculum which are necessary for professional research, i.e. methodological, methodical and linguistic
competences. Subject-specific competences in educational sciences can also be considered instrumental
competences. Social competences are interpersonal competences, which are expressed as social skills in
interaction and cooperation and which are necessary for work in research groups and for teaching. Reflexive
competences are expressed in the ability to analyse and evaluate one’s work and its results, to plan one’s
activities in a purposeful way, etc.
The recently adopted “Estonian Higher Education Strategy 2006-2015” stipulates that curricula in
higher education are redefined as competence-based. Discussing the competences of the curriculum under
analysis is the first step towards realising the provisions of the higher education strategy.

3.4 The structure of the curriculum and doctoral studies
According to the university’s regulations for doctoral studies, the doctoral curriculum has the
following requirements:
• doctoral studies comprise 160 credit points and the nominal period of study is four years.
• doctoral studies shall take place according to the curriculum approved by the University Senate.
• the curriculum includes:
o studies in general subjects worth 16-24 credit points (including a minimum of 4 credit
points in the education of higher education);
o studies in the area of specialisation (core subjects) worth 16-24 credit points;
o doctoral thesis worth 120 credit points.
The doctoral studies curriculum of educational sciences is presented as three modules: general
subjects (21 CP), core subjects (19 CP) and doctoral thesis (120 CP). General and core subjects are further
divided into compulsory and elective subjects. The difference from the previous curriculum does not lie only
in renaming area subjects into general subjects, but also in the fact that in the new TLU regulations for
doctoral studies, educational sciences have acquired the status of an independent area. This also results in a
renewed approach to the interpretation of the goals and content of general and core subjects. The recognition
of educational sciences as an independent area of doctoral studies means that in the previous version of the
curriculum, social sciences formed the basis of the curriculum and educational sciences represented one area
of knowledge within social sciences, whereas the current curriculum is based on educational sciences and
social sciences included in electives.
General subjects
The module of general subjects comprises a little more than half of the required study of doctoral
studies. The compulsory subjects of this module comprise the biggest part of the curriculum – namely 12
credit points. The goal of this module is to create conditions for the doctoral students to develop:
• competences needed for posing and justifying problems inherent in educational sciences
• competences related to methodology and to the use of methods of research and data analysis
• competences necessary for working as a teacher.
For developing first competence, the curriculum includes, as a compulsory subject, a doctoral
seminar in educational sciences and as an elective, a doctoral seminar in social sciences.
The doctoral seminar in educational sciences (4 CP) gives the doctoral students a chance to
familiarize themselves with the latest issues in the area of educational sciences under the supervision of
foreign teachers. Doctoral seminars are organized as study sessions, for the preparation of which the doctoral
student has to work through the required reading. The work of the student is assessed on the basis of written
work. The doctoral seminar in social sciences (3 CP) gives the student a chance to interpret the issues of
educational sciences within the broader context of social sciences.
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For developing the second competence, the curriculum includes a compulsory course on research
methodology (4 CP) and four electives. The electives support the development of the relevant competences
according to the needs and interests of the doctoral student. Introductory lectures and seminars constitute the
main form of study. The preparation for seminars requires student involvement in independent work with
literature.
The course on higher education didactics (4 CP) is a compulsory subject in the current curriculum
and is thereby meant to realise the third goal of the curriculum, i.e. the education of qualified teachers. As the
majority of doctoral students are working as teachers, the development of reflexive competences forms an
important part of this course. For example, the course involves the compilation of portfolios by doctoral
students and their analysis.

Core subjects
Core subjects support the development of the student’s competences in the area of specialisation in
order to reach a level that meets the requirements set for a doctoral thesis in educational sciences. Central
here is the seminar in the area of specialisation, which is worth 6 CP and is compulsory. The goal is to
develop competences in one’s speciality in groups composed for more restricted areas of specialisation.
Areas of specialisation include various disciplines in educational sciences like adult education, school
education etc. This means that depending on the affiliation of the supervisor, the seminar groups belong to
different chairs of the faculty. The students’ presentations and their reviews compose the main form of study.
For the discussion of the presentations to be more substantial, the presentations and their reviews are
published beforehand in the electronic Science Forum.
Elective core subjects are meant to give doctoral students the chance to gain relevant knowledge
through special courses at home or abroad. As such, the elective subjects support the development of
competences in educational sciences. The second part of the electives aims to develop the relevant
competences for research via the making of presentations and the writing of articles. As such, they support
the development of both research-related and interpersonal competences. The role of the supervisor of the
thesis is very important. One task within the ESF project requires the development of a peer-review system.
The third part of the electives is composed of subjects related to the activity of the teacher. Electives
related to the supervision and reviewing of students’ work as well as to other speciality-related activities
support the professional development of the teacher. This also means that in the present situation, in which
the majority of doctoral students are formed by higher school teachers, the curriculum is based on the
learning by doing principle. The issue of transferable skills discussed in Europe is thereby solved.
Doctoral thesis
The doctoral thesis is usually regarded as a product of scientific research and creative work, which is
evaluated on the basis of research criteria. At the same time, the doctoral thesis is the most important part of
doctoral studies. The research and the publication of the results in the form of presentations and publications
comprise 81% of the doctoral curriculum. This means that the writing and defending of the doctoral thesis
are an inherent part of the student’s learning process under the supervision of the supervisor.
The curriculum is formulated as follows: by completing research that meets the requirements of a
doctoral thesis and by its presentation, the doctoral student acquires the competency for research at such a
level that meets internationally recognised criteria and the results of which have great theoretical and
practical implications for educational sciences.
The Guidelines for the TLU Doctoral Council of Educational Sciences stipulate the following:
The doctoral thesis in the area of educational sciences is an independent theoretical, empirical or
design research, which provides a solution to an important issue related to education or upbringing.
The doctoral thesis in educational sciences may be presented for defence in the form of:
• an independent research paper published as a thesis together with its analytical review. The web version
of the thesis is also accepted as a doctoral thesis;
• a series of research publications with an analytical review;
• a monograph with an analytical review.
The main results of the thesis must be published in scientific publications. As an independent
research, the doctoral thesis requires that the main arguments and results are published as scientific
publications. A scientific publication is:
• an article published in internationally disseminated, peer-reviewed journals and compilations, which
have a registered ISSN or ISBN code, an international editorial office, peer-review with an international
editorial board, international circulation and availability, as well as openness to contributions; also, an
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article published in an online internet journal. The publication is considered published if there is an
official confirmation of the acceptance of the article for publication.
• publications in Estonian that have been published in peer-reviewed journals
• in case of design research, Estonian-language study materials, curricula, development projects, etc.
In case the thesis is presented as an article it has to be in the form of a series of scientific articles,
including at least three articles in a unified format. It is required that the articles be published, or accepted
for publication in peer-reviewed journals with an international circulation. The acceptance of an article for
publication is certified by a written certification issued by the editorial board of the journal.
The grading of doctoral theses is based on the Guidelines for the grading of the manuscript of the
doctoral thesis, which can be found on the home page of the Doctoral School. It is meant for members of the
doctoral council, but also for the reviewers of the manuscript at the preliminary defence and for opponents so
as to assist with giving the thesis an evaluative overview and a general evaluation.
As a research paper or design research project, the thesis has to address the following main
questions:
• what are the main research questions and goals, and on which theoretical approaches and research are
they based ?
• how is the question going to be examined (methodological premises and methods)?
• what are the results or solutions of the research?
• what is the theoretical and practical significance of those results?
Upon evaluating the manuscript of the doctoral thesis, the following criteria that are relevant for any
type of research are followed:
• importance or relevance and ethics – meaning that the research questions and goals are necessary/topical
from the viewpoint of someone or something, and therefore the thesis has an obvious theoretical or
practical value, and no stage of the thesis is in conflict with ethical norms;
• the extent to which the argumentation is convincing – meaning that there is harmony between the
research questions, the chosen methods and the conclusions, and that all methodological aspects and
choices are sufficiently described and justified;
• a competent use of methods – meaning that, for example, the collection and use of data is competent and
successful; depending on the nature of research it might also include the correctness of gathering the
sample, the quality of research instrument or conducting interviews, etc.;
• substantial content and complexity – meaning that the paper offers original knowledge or solutions; the
paper has a sufficiently broad but not vague scope (for example, research done outside the specific
school in which the researcher work is also taken into consideration); the content and form (i.e. the
number of pages), as well as the theoretical and empirical parts, are in accordance;
• the correctness of presentation and formatting – meaning that the paper is written linguistically correctly,
tables/graphs/diagrams/charts are relevant and flawless both in content and form, the paper is formatted
according to the requirements.
In order to improve the quality of doctoral theses, one of the tasks of the ESF project requires the
improvement of supervision. To do that, a questionnaire has been completed among doctoral students and its
analysis has been presented to supervisors. Further action requires the elaboration of a manual for
supervising doctoral theses and the training of supervisors.
3.5 Curriculum development
Compared to the first version completed ten years ago, the doctoral curriculum of educational
sciences has undergone important changes. The following aspects have been considered important in the
development of the curriculum:
• changes in the educational political context with regard to Estonia joining the European Union and the
Bologna process;
• changing needs for the doctoral studies in educational sciences;
• changes in approaches to educational sciences and its system.
Changes in the educational political context
Estonian accession to the European Union, and especially to the Bologna process, have been the
factors that have shaped the new educational political context for higher education. In the development of
doctoral studies of educational sciences, this impact is revealed in the following paragraph.
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The transition to the new system of curricula (3+2+4) required the remaking of the earlier, already
accredited, doctoral curriculum that was based on the 4 or 5+2+4 system. Up to that time the admission to
doctoral studies required a master’s degree either in educational sciences or pedagogy, whereas in the new
system, a master’s degree is considered sufficient. Based on this, it was necessary to pay much more
attention to 1) the module of general subjects and to its relation to other modules, 2) the need to take into
consideration the previous studies of the doctoral student. The development of the module of general
subjects is included in the ESF project called “Increasing the Quality of Doctoral Studies in Educational
Sciences” by means of the task “Harmonisation and combination of the module of general subjects to
increase its quality”. As for taking into consideration the previous study experience of the student, it is done
via the individual syllabus composed by each doctoral student.
Thanks to the European Union, several projects have been launched in Estonia that are financed by
European funds and are meant to improve the doctoral studies. The most important of those in educational
sciences is the above-mentioned project “Increasing the Quality of Doctoral Studies in Educational Sciences”
(duration: 1 Oct, 2005 to 30 June, 2008), which is devised and realised in cooperation with the universities of
Tartu and Tampere. The 12 tasks included in the project are to create the conditions for improving the quality
and efficiency of doctoral studies. These tasks are the following: 1) increasing the quality of the supervision
of the doctoral theses, 2) improving the cooperation between doctoral studies and the private and public
sector, 3) the joint use of research databases, 4) launching a common peer-review scheme, 5) the
harmonising and combining of the module of general subjects, 6) organising joint research events, 7) foreign
research-related assignments for doctoral students, 8) launching a common counselling service, 9) creating
jobs for doctoral students and granting access to electronic journals, 10) re-involving doctoral students who
have exceeded the nominal study period, 11) elaborating the system for the material support of doctoral
students, 12) improving the informing of doctoral students. These tasks aspire to follow the Estonian Higher
Education Strategy and one step toward realising this strategy is the project “System for Ensuring the
Quality, Efficiency and Continuity of Doctoral Studies in Estonia”, led by Tartu University and involving
Estonian universities.
Another important fact is that the project launched to improve the quality of doctoral studies in
educational sciences also creates better conditions for following the principles of two projects: European
University Association’s project “Doctoral Programmes for the European Knowledge Society” (final report
2005) and the pilot project “Tuning Educational Structures in Europe”, begun in 27 European countries in
the year 2000. These projects provide the opportunity for comparison and for discovering common
perceptions and understandings which are essential for the further development of the curriculum of
educational sciences, above all for realising the globalisation principle of the curriculum. The ESF project
creates opportunities for doctoral students to go on short-term assignments abroad. In addition, involving
foreign teachers in doctoral studies can also be considered beneficial in terms of moving towards
globalisation.
Prof. Samuel Mathews (The University of West Florida) organised courses on writing a research article
within the autumn and winter school of the doctoral school from 2004 to 2005;
Prof. Peter Järvis held lectures on adult education;
Prof. Seja Mahlamäki-Kultanen (the University of Tampere) conducted training on the data processing
program Nvivo;
Prof. Helen Hurme (Abo Academy) Nvivo training;
Prof. Fan Yang-Wallentin (Uppsala University) conducted training on modelling non-linear data using
LISREL.
The changed needs for the doctoral studies in educational sciences
Doctoral studies have to create conditions for the preparation of highly qualified university teachers
and researchers, in order to ensure the continuous and innovative development of the respective field of
education. By the turn of the century, the situation in educational sciences can be described as follows:
• for several reasons, there was insufficient intake for about ten years (1985 to 1996), and therefore the
research degrees of the teachers in educational sciences dated from soviet times, their average age was
the highest in the university, and from 1995 to 2004, eight professors retired and became professors
emeriti;
• the number of higher education institutions that required specialists with doctoral degrees in educational
sciences had increased;
• the requirements for the selection of academic positions had changed;
• in addition, interest toward doctoral studies in educational sciences had been, demonstrated by the fierce
admission competitions.
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Today, the situation is improving. Fifteen teachers and researchers have defended a doctoral degree,
four of them in foreign universities. The Faculty of Educational Sciences of TLU has gained four teachers
who have defended their degree abroad: P. Reiska at the University of Kiel, M.Veisson at the University of
Göteborg, T. Kuurme at the University of Oulu, and A. Ugaste at the University of Helsinki. In addition, the
following teachers of the faculty have defended in front of the doctoral council of educational sciences: M.
Muldma, M. Müürsepp, A. Uusen and V. Nagel. Those who defended in front of the same council and are
working at other institutions include K. Loogma as the Head of TLU Institute for Educational Research, E.
Eisenschmit as the Head of TLU Haapsalu College, K. Niglas as the Head of TLU Department of Computer
Science, H. Tooman as a teacher at Tartu University Pärnu College, I. Järva as a teacher at the Pedagogical
Seminar of Tallinn, M. Pullerits as a teacher at the Estonian Academy of Music and Theatre and V. Paatsi as
a research fellow at the Estonian Literature Museum in Tartu.
At the moment, 13 teachers in the faculty are doctoral students of educational sciences.
Just like the traditional disciplines such as pre-school education, primary school education and
school education, new and fast developing disciplines like special education, adult education, educational
sciences and philosophy, curriculum theory, also need teachers with doctoral degrees. It has to be
emphasized that the need for specialists in special and adult education, curriculum theory, vocational
education, etc derives directly from the changed needs in the Estonian educational system: the increased
number of people with special needs, the fast development of adult education and the creation of new
curricula essential for Estonian educational system. Such changes in needs and interests are clearly revealed
by the topics of doctoral theses.
The current stage of curriculum development in the doctoral studies of educational sciences deals
with the analysis of the needs and opportunities for educating education officers, specialists in curriculum
development, and researchers for conducting research relevant for the state. Basically, it means the
diversifying of the curriculum profile, following the lead of other European countries in their doctoral
studies. Unfortunately, the state-budgetary education does not provide much opportunity for such a
development. In 2002, the state allocated 10 places for doctoral studies, whereas in 2005 only four and in
2006, five. The Estonian Ministry of Education and Research has so far not supported the proposal made in
June 2003 by a working group including representatives from different universities, suggesting the
elaboration of a nationally financed programme for educational research. The Ministry considers educational
research necessary, but there are insufficient qualified researchers to conduct such research. Therefore, the
ESF project “Increasing the Quality of Doctoral Studies in Educational Sciences” proposes the task
“Improving cooperation with the private and public sector”. Tampere University has an important role in
realising that task, since they have excellent experiences in this area.
Another important factor is the research of doctoral students, which, in the form of articles and
doctoral theses, makes a valuable supplement to our scanty educational scientific literature, needed both by
educators and students, not to mention the importance of such research for the development of educational
sciences.
The changed approaches to educational sciences
Questions about what educational sciences are and what is educationally scientific have remained
topical and debatable throughout the decades and until this day in different European countries. When in
2003 the Faculty of Educational Sciences was created, it did not mean simply changing the name from the
earlier faculty of education, but it meant changing the whole curricula system that derived from the soviet era
into a new one. Basically, it meant an “educational scientific turn”, during which the school pedagogical
disciplines that had been dominant earlier were replaced by a new educational scientific system. This new
system gained the meta-theoretical level relevant for its defining and understanding from educational
sciences and educational philosophy. The following issues became central in the development of the doctoral
studies and its curriculum.
The issue concerning what belongs to the field of educational sciences, and what are the needs and
opportunities for developing different areas of research has been important for the curriculum council of the
doctoral studies of educational sciences. It is also important to what extent the topics and areas of research of
doctoral theses are interesting for future doctoral students. In admitting students to doctoral studies, the
committee has to decide whether the proposed topic of the thesis and its research plan belong to educational
sciences. The topics of doctoral theses have become very diverse, with an interdisciplinary approach being
dominant.
Educational scientific knowledge is interdisciplinary in its formation and development, but
expressed as trans-disciplinary. Therefore, the ability to pose and solve educational scientific problems and
to differentiate the educational scientific subject expresses the researcher’s professionalism and serves as the
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most important criterion for evaluating the thesis and its defence. In the analysis of Finnish doctoral studies
in education, the first and foremost criterion for evaluating the thesis and its defender is the ability and skill
to present and justify the educational-scientific issues.
The issue concerning how to achieve the educational scientific knowledge has been, and still is, one
of the central issues in doctoral studies, especially in the doctoral studies of educational sciences, because the
legacy of the soviet approach to methodological bases and methods was no longer appropriate for the
mentality and research practice of the present-day community of educational sciences. Therefore, the studies
of the methodological bases of educational sciences, of different research paradigms and their methods, are
central in the curriculum and in the application of research for doctoral studies. As a result, qualitative
research methods are employed more and more often in the doctoral theses, but especially approaches
combining qualitative and quantitative research methods.
For the initial introduction to these issues, guidelines have been developed for students. Katrin
Niglas’ successfully defended doctoral thesis “The Combined Use of Qualitative and Quantitative Methods
in Educational Research” (2004) also serves as a valuable material.
The following aspects have had considerable impact on the development of the curriculum:
• research concerning learning and a learning person that was positively recognised by foreign experts in
the evaluation of educational sciences in TLU ;
• curriculum-related research in TLU Institute for Educational Research that has, within teacher training,
also involved educational sciences;
• the approaches to adult education developed by the Adult Education unit;
• establishing the principles of a virtual university in Estonian universities and in Tallinn University as eeducation.

3.6. Comparison with the doctoral curricula of other countries
The following analysis compares the doctoral curriculum of TLU with the curricula of the
universities in Finland. The basis of this analysis is the so-called Vokke-project (Valtakunnallinen
opetajankoulutuksen ja kasvatustieteiden tutkintojen kehittämisprojekti), the report of which
Kasvatustieteelisen alan tohtorikoulutuksen kehittäminen (The Development of Doctoral Studies in
Educational Sciences) was published in 2006 and the proposals of which are followed in the development of
doctoral studies in Finland. For a more specific analysis, comparison with the curriculum of the University of
Jyväsküla is used. In addition, the respective curriculum from the University of Latvia also provides
opportunities for comparison.
The study load of doctoral studies is the same in Finland and Estonia: 240 ECTC that in Estonia
corresponds to 160 credit points as specified by the Higher Education Standard. The period of study is also
the same in both countries – 4 years. The doctoral studies in the University of Latvia are worth a little less,
namely 144 credit points.
The comparison of the curricula reveals that there are differences in the study loads of doctoral
studies and theses between the three universities. In the TLU curriculum, the doctoral thesis is worth,
according to the Higher Education Standard, 120 credit points, in Finland 107 (translated into credit points)
and in the University of Latvia 100 credit points. Actually, the difference between the Finnish curricula and
those of Estonia and Latvia is even bigger, because the TLU curriculum and the Latvian one provide the
option of receiving credit points for publishing articles related to the dissertation. Publishing articles is a
significant part in the writing of the thesis. Publishing a research article related to the dissertation is worth 3
credit points. Since it is an elective that can be taken during the whole period of study, the doctoral student
has the possibility to gather up to 13 credit points with articles; in the University of Latvia this is even more
and corresponds to 15 credit points.
Basically that means that the study load of doctoral studies in the Finnish curricula is larger than in
the TLU curriculum. In Finland, it is 53 credit points, in Estonia 40. This applies to formal indicators. But
taking into consideration what was mentioned above, the difference can be claimed to be even bigger. Out of
40 credit points in the TLU doctoral studies, 27 comprise general subjects and seminars in the area of
specialisation, to which can conditionally be added 8 credit points for electives. The number of credits for
general studies in the University of Latvia is smaller, namely 19 credit points.
As the analysis above reveals, Estonian and Finnish curricula are based on somewhat different
premises. In Estonia, the efficiency of doctoral studies is evaluated on the basis of the theses defended and
on their quality. The determining factor in awarding doctoral degrees is the quality of the thesis and the
success of its defence. The issue of how competent the doctor is in his or her activity after the defence is
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considered important, but receives less attention. In the further development of our doctoral curriculum it is
important to hold discussions to interpret such differences in the curricula. As analysed in the previous
chapter, in relation to the transition to a new system of curricula, changes in doctoral studies within the
development of the curricula are inevitable.
Considering the proposals made in the Vokke project, it can be claimed that the TLU and Finnish
curricula are more or less similar in terms of their content, only the position and load of subjects in the
curriculum remains an issue. Just like in the above-mentioned project, doctoral studies in TLU are presented
as general subjects and core subjects. Research methodology, educational theories, research methods and
data analysis also belong to the doctoral curriculum of the University of Latvia. The curriculum of the
University of Jyväsküla is different from that in TLU in its organisation, but quite similar in its content. One
area that is covered less in the TLU curriculum is scientific communication. Another significant difference
lies in the fact that the proportion of study in the area of specialisation is much bigger in other curriculum.
As for the doctoral thesis, the TLU requirements are similar to those in Finland, both in terms of the
various forms of the dissertation, the main evaluation criteria and in terms of formatting.
In the preparation for the defence and in the defence itself, differences are almost non-existent. The
doctoral theses pass through preliminary defence, which in the TLU case is a public discussion with two
reviewers. The defence of the thesis is a public occasion, in front of the doctoral council, with the
participation of two opponents, one of whom has to be from outside the university. There are some
differences in the set of rules of the defence, but the principles are the same.
For the further development of the TLU doctoral curriculum, the comparison with the Finnish
curricula is an important starting point for the curriculum council and for the ESF project council in planning
specific tasks.

3.7 The strengths and weaknesses of the curriculum and the tasks that follow
The curriculum has been in constant development which means that the doctoral school and
curriculum council have followed the principle of openness and have considered it important to react as
adequately as possible to the challenges presented to doctoral studies by the European educational context,
by the Estonian needs for doctoral studies in educational sciences, by the opinions of doctoral students and
supervisors, and by the evaluations of the doctoral studies. At the same time, the development of the
curriculum is too dependent on external factors; internal factors are taken into consideration to a much lesser
extent.
Proposition: To pay more attention to the coherence of content and goals in the further development
of the curriculum, which means formulating the goals of the curriculum as the system of competences. For
that, a unified system of curriculum goals has to be elaborated.
The relatively keen admission competition proves the need for, and attractiveness of, the curriculum.
Unfortunately, the Ministry of Education and Research has not acknowledged the importance of doctoral
studies in educational sciences for the Estonian educational system to create the necessary conditions for its
development.
The choice of topics of doctoral theses that takes into consideration the interests of the students and
by so doing also increases the attractiveness of doctoral studies, leads to thematic fragmentation that makes
it difficult to follow the collective nature of present-day research.
Proposition: Intensive and well-argued explanatory work about the importance of doctoral studies
needs to be promoted in the Ministry of Education and Research and in the Parliament.
Topics have to be elaborated that take into consideration the developmental needs of educational
sciences and according to which the suggested topic of the doctoral thesis can be judged. Relying on the
suggestions from staff and supervisors, topics proposed for doctoral theses can be elaborated by the doctoral
school.

4. TEACHING PROCESS
Like doctoral studies as a whole, the teaching process is more and more regulated. In the doctoral
studies of educational sciences, the teaching is organized as follows: the doctoral school is in charge of
organizing the general subjects, the supervisors is in charge of the seminars in the area of specialisation. The
supervisor is responsible for studies in individual subjects and the completion of the doctoral thesis.
Out of 160 credit points in the curriculum, class work as lectures or seminars comprises 21 credit
points, to which can be added 6 credit points for courses in the area of specialisation in Estonia or abroad.
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A course description has been drafted for each subject in the curriculum. A course description
informs the doctoral student about the objectives of the subject, about its content, about the learning methods
used, about grading, teachers and compulsory literature.
The teaching of general subjects takes place according to the schedule drawn up by the doctoral
school; the seminars in the area of specialisation take place according to the schedule drawn up by the
teacher supervising the seminar. The timetable for general subjects shall reach the students electronically. A
mailing list created for doctoral students serves as the main information channel for them. Information
relevant for doctoral students can also be found on the home page of the doctoral school.
An important part in improving the content and format of the teaching process is played by the tasks
proposed in the ESF project. One task, for example, suggests organising research events for doctoral students
and their supervisors. During the project (2005 to 2008), summer schools take place, of which the first lasted
for three days and took place in August last year. Fan Yang-Wallentin, a professor from Uppsala University,
introduced the program LISREL on modelling non-linear data. In addition to such summer schools,
conferences shall take place, of which the first will be an international conference in Tallinn on the topic of
“Social and Educational Sciences in the Baltic and Nordic Cultural Context” on 13-14 March, 2007. In
addition to summer schools and conferences, the project also proposed the organisation of master’s classes.
The main part of the doctoral studies still involves individual work of the doctoral student, which
includes conducting research relevant for the thesis and writing the thesis, but also writing scientific articles,
making presentations at conferences, and teaching students. The role of the supervisor, the learning
environment created for the doctoral student and the guiding materials composed for the student are all
important factors in facilitating the individual work.
Supervising and supervisors are discussed in the chapter of the report concerning teachers, and in the
analysis of the material gathered from doctoral students, supervisors, and graduates. In addition to individual
consultations, seminars in the area of specialisation also offer opportunities for supervision. Different studies
and discussions have shown that improving the quality of supervision is one of the most important factors in
increasing the research level of theses. Therefore, the task of improving the quality of supervision is a
priority in the ESF project that supports the TLU doctoral studies. Within the same project, the launching of
a counselling service has already begun. The questionnaires competed by doctoral students in Tallinn and
Tartu reveal that counselling is needed in methodological and theoretical issues, in the design of the research,
as well as in the choice and use of research methods and data analysis. The creation of a database of foreign
and domestic experts to whom the doctoral students can turn when they need counselling is in the making.
An important aspect in improving the quality of doctoral theses is the analysis and evaluation of doctoral
research output. One task in the ESF project involves launching a unified peer-review system. For that
reason, another database is in the making including experts who can be employed for peer-reviewing and
reviewing the articles and presentations, or thesis statements, of doctoral students. The thesis statements for
the international conference in March have thus already been reviewed by experts from Estonia, Latvia,
Lithuania, Finland and Sweden.
An overview of the learning environment of the doctoral studies is presented in the chapter about the
faculty. What is important in the further development of the learning environment is the more efficient use of
research databases by doctoral students. The ESF project includes a separate task for that. The first step
involves carrying out a study to find out the informational needs of the doctoral students and the ways in
which they use electronic databases. Further steps include the organising of training on electronic
information sources and on conducting information searches for doctoral students.
The intellectual environment is of great importance for doctoral students. Doctoral students wish to
be more actively involved in various research and project groups, especially internationally.
As mentioned above, relevant information for doctoral students is posted on the home page of the
doctoral school. The information includes guiding materials, such as bulky guidelines for planning,
composing, formatting and defending of students papers in educational sciences. This guideline has been
adjusted to the needs of doctoral students. At the planning stage, issues concerning methodology are central;
in composing and formatting the requirements for content and form are discussed, and parts about defending
analyses the tasks of the doctoral student from the preliminary defence until the defence.

5. STUDENTS
5.1. Students’ quantitative figures for the last three years
Competition at admission:
2004 – 19 applicants, state-budgetary 3, admitted 10 (3 state-budgetary + 7 non-state-budgetary)
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2005 – 13 applicants, state-budgetary 3, admitted 6 (3 state-budgetary + 3 non-state-budgetary)
2006 – 19 applicants, state-budgetary 5, admitted 10 (5 state-budgetary + 5 non-state-budgetary)
The Doctoral School of Educational Sciences has 51 students, 32 of them are state-budgetary and 19
non-state-budgetary.

5.2. Admission
Admission to doctoral studies takes place once a year via public competition on the basis of “The
Conditions and Procedures for Admission to Tallinn University”. The person applying for admission to
doctoral studies are required tol submit the following documents:
- a written application;
- a doctoral thesis plan;
- CV with the list of publications;
- a Master’s diploma or a document certifying equal qualification.
Diplomas issued by foreign universities must be appended with an evaluation issued by the Estonian
ENIC/NARIC Centre.
Admission is organized by the Doctoral School of Educational Sciences. To do that, the Head of the
doctoral curriculum proposes to the Dean an admission committee of at least three members. The Dean’s
directive about approving the committee is submitted to the Department of Academic Affairs.
Admission starts with a conversation with the applicant in order to find out about the applicant’s
previous studies and research. This is followed by the applicant presenting and defending the plan for his or
her prospective thesis, which includes the following:
- the topic of the thesis and the main issues to be tackled;
- a description of the resources required for completing the thesis;
- a time schedule for the completion of the thesis.

5.3. Counselling
Counselling of applicants is offered by the Career and Counselling Centre of TLU.
In drawing up the plan for the thesis, the applicant is assisted by the prospective supervisor, as well
as by the guidelines on the homepage of the doctoral school.
The coordinator and counsellor of the doctoral school counsel doctoral students. Students can also
find assistance from the large amount of guiding materials on the homepage of the doctoral school.

5.4. Analysis of students’ progress
Students admitted to doctoral studies are required to submit a time schedule for completing the
studies according to a certain form to the Head of the doctoral school for approval. In addition to that, one
month after the beginning of the school year, the student is required to submit an individual study plan for
the upcoming school year according to a certain form to the Head of the doctoral school for approval; the
student is expected to follow this study plan in his/her work.
In an analysis of the student’s progress, the doctoral school shall rely on the attestation of the
students. The student is required to submit an attestation report to the attestation committee, which includes
an evaluation of the studies. In the first part of the report, the student is asked to present data about fulfilling
the curriculum; the second part requires a detailed analysis of the progress of the doctoral thesis. The
supervisor of the thesis is required to provide a written estimation of the progress. The third part of the report
includes data about which articles the student has published, or submitted for publication and which
presentations the student has made. The last part of the report focuses on the student’s work as a teacher of
students. These reports provide the basis for the attestation committee to analyse and evaluate the progress
made on individual study plans by doctoral students. During the first two years, the main emphasis is on the
completion of the subjects of the curriculum, the final years pay more attention to the publication of research
results, to making presentations at conferences and to the progress of completing the thesis.
Doctoral students are attested once a year during the week preceding the autumn semester. If the
attestation committee considers it necessary, final year students can be attested twice a year.
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5.5. Analysis of dropping out
During the last three school years, 10 doctoral students have been ex-matriculated, seven of them
because they did not submit their thesis for defence on time. As revealed by the questionnaires completed by
students (see also chapter 7.1.) one third of current doctoral students believe that they will not be able to
defend their thesis on time. They regard the lack of time and the lack of money as the greatest obstacles.
Inefficient supervision and insufficient motivation are considered unimportant factors.
Although in recent years the government has proposed measures for the material support of doctoral
students, the measures are not yet sufficient. In a questionnaire conducted by Tartu University in January
2006 “The Opportunities and Ways of Improving the Efficiency of Doctoral Studies”, 20 respondents,
composed of the vice rectors and Deans of six universities, considered the financial support by the state to
doctoral studies insufficient, just as the social guarantees for students are inefficient, which is why this is
viewed as one of the greatest obstacles in doctoral studies. Significant differences exist between specialities.
Doctoral students in educational sciences are bound to combine their studies with work in their position. The
majority are university teachers. The relatively high average age of doctoral students – 40 years – refers to
the fact that most of them have a family. Especially complicated is the situation for those students who live
and work outside Tallinn. Their opportunities for participating in existing research groups are limited;
therefore, they have difficulties in publishing the results of their research.
Unfortunately, it is not yet possible in Estonia to realise the position of the Association of European
Universities that a doctoral student is not a student, but a researcher at the beginning of his or her career who
has a salary and social insurance and who is, as a researcher, a full member of the academic community. The
vice rectors and Deans of Estonian universities support the idea that doctoral studies would be more efficient
if the doctoral student could work in the university as a researcher within a research group.
The efficiency and quality of doctoral studies could improve if the Ministry of Education and
Research was more active in launching the long-planned national programme for educational research.
Within this programme, several students would definitely obtain an opportunity to work as researchers; at the
same time, it would be a good landmark for students in choosing the topic of their thesis, making the topics
more relevant for the educational needs of the republic.

6. ACADEMIC AND ADMINISTRATIVE PERSONNEL
The Doctoral School of Education Sciences lacks its own regular teaching staff; therefore, this
analysis covers those teachers who fulfil the curriculum of doctoral studies by auditory work or by
supervising dissertations. According to the Regulations, teachers or researchers with a Doctorate or a similar
degree can be on the doctoral school’s staff.
6.1. Quantitative figures
All teaching staff is selected by competition basis.
Average load of teaching per person is 3 AP
Average age of teaching staff is 57 years
Average length of service in higher education is 27 years
Qualification of teaching staff: Dr. Sci. – 1; PhD – 8; Cand. Sci. – 12
Average amount of scientific publications per member of staff last year – 4
Average presentations made at international scientific conferences last year – 3
Administrative personnel – 4 persons.
The qualification of teachers elected to posts in the university is regulated by the following
documents:
• Higher education standard
• The Quality Agreement of Estonian Public Universities concerning curricula, academic positions and
academic degrees (The Universities Act)
• Regulation on filling official positions
• Tallinn University doctoral studies and dissertations defence regulation (states the right on dissertation
supervision)
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6.2. Research activities of teaching personnel
According to item 3.2.2 of this report, a specific degree of academic and research activity is a
prerequisite for launching and developing the curriculum of doctoral studies. Personnel involved in
educational sciences research in Tallinn University are positively evaluated, work on target-financed themes,
or work in research and grant groups sponsored by Estonian Science Foundation (ETF).
•
•
•

•

“The Development of a Learning Individual and Educational Reality on Cultural Field” (1998 to
2000), supervisor Prof. J. Orn;
“School as a Developmental Environment and Student’s Performance” (2003 to 2007), supervisor
Prof. M. Veisson;
“Educational Foundations and Implementation Models of a Web-Based Constructivist Teaching
Management System in the Context of Estonian Higher Education” (2003 to 2005), supervisor Prof.
P. Normak;
“The Conception of Relevance in Natural Science Education and Factors Influencing Relevance in
General Education Schools” (2003-2007), supervisor senior fellow researcher P. Reiska.

Teachers involved in doctoral studies have been the holders or are members of grants supported by
the Estonian Science Foundation on the following topics:
•

“The Influence of the Kindergarten and Home Environment and the Influence of Different
Educational Methods on the Development of Intellect and Social Competence at Pre-School Age”
(2002 to 2003), grant holder M. Veisson, member M. Vikat;

•

“The Preconditions of Developing Learning Society in Estonia While Acceding to the European
Union” (2000 to 2003), grant holder T. Märja, member L. Jõgi;

•

“Socio-Pedagogical Mechanisms for Preventing and Relieving Social Exclusion” (2001 to 2004),
grant holder I. Kraav (the University of Tartu), members U. Kala and L. Talts;

•

“Efficiency of Pre-School Education and Its Sustainable Development” (2005-), grant holder L.
Talts;

•

“The Combined Use of Qualitative and Quantitative Methods in Social and Educational Scientific
Research” (since 2005), grant holder K. Niglas;

•

“Promoting Teachers’ Understanding of the Nature of Science and Its Relationship With the Nature
of Science Education as a Step for Improving Student Attitudes Towards Career in Science (since
2006), grant holder M. Rannikmäe, member P. Reiska.

It is essential that supervisors are involved in scholarly work and its level. In selecting a dissertation
supervisor the primary criterion is that the supervisor must be an acknowledged expert in the area being
researched in the dissertation.
Professor Marika Veisson
At the moment Professor Marika Veisson is supervising seven doctoral students: Kristina Nugin
(‘Intellectual Development of 3 to 6 Year Old Children With Regard to Their Environment on the Basis of
WPPSI-R Test’;, this dissertation has passed the pre-defence stage and is approved for defence to be held on
2 March, 2007); Maarika Pukk (‘Estonian Kindergarten Culture and the Future Perspectives’, fourth year of
studies); Tiiu Tammemäe (‘Development of Speech and Language of Estonian Preschool Children and its
Dependence on the Environment’, fourth year of studies); Karin Lukk (‘Influence of Intellectual Climate in
Different Types of Home Developmental Environment on Child’s Intellectual Development’, fourth year of
studies); Monika Sakk (‘Learning Environment in School and Child’s Performance at the Second Stage
(grades 2 to 6) in Regular, Multicultural, and Russian Basic Schools Assessed by Students, Teachers, and
Parents’, third year of studies); Mai Sein (‘Professional Profile of a Teacher Working with Young Children
(up to 3 years of age.) and its Modernization Through Educational Training (With Stress on Different Types
of Educational Creative Therapy)’, first year of studies); Silvi Suur (‘Cooperation Between Teachers in Child
Care Institutions and Parents as Educational Environment Development Factor’, first year of studies).
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Research themes of doctoral students are related to the areas of expertise and published works of M.
Veisson: among these are pre-school children, teachers of pre-school child care institutions and parents, as
well as school children and their parents.
M. Veisson has been the head of a grant supported by Estonian Science Foundation and been the
main member of other two.
Since 1996 she has been working under the Estonian Science Foundation grant on the topic
‘Influence of the environment on intellectual development of babies and young children’ (grant holder Prof.
V. Kolga, main member M. Veisson), and since 2000 she has been working under its follow-up grant on the
topic ‘Influence of developmental environment in pre-school institutions and at home, along with different
educational methods on formation of intellect and social competence of pre-school children’ (grant holder
Prof. M. Veisson, main members – Kristina Nugin and Silvi Suur). Within the framework of this grant,
Kristina Nugin wrote her doctoral dissertation.
From 1999 to 2001, M. Vikat was the holder and M. Veisson was the main member of the Estonian
Science Foundation grant for research on the topic ‘Gifted children in Estonia and in Finland’.
Since 2003, Prof. M. Veisson has headed the target-financed research topic ‘School as a
development environment and students’ performance’. Within the framework of this grant Karin Lukk and
Monika Sakk are working on their doctoral dissertations.
In 2003, M. Veisson started cooperating with Prof. P. K. Smith from the University of London,
Goldsmith College, who is the head of the European Commission project ‘Grandparents’ relations with their
grandchildren in ageing Europe’ working together with M. Veisson and a master student, K. Rohtla. An
article discussing this project appeared in ‘European Journal of Ageing’.
In 2004, the project ‘Cooperation of pre-school child care institution teachers and parents’ was
initiated by Prof. E. Hujala from the University of Tampere. M. Veisson and a doctoral student, S. Suur have
supported the project on behalf of Tallinn University. The project is being financed by the Tallinn Education
Department.
In 2005, the European Structural Fund project ‘Modernization of Degree and Continuous Education
of the Teachers in Pre-School Institutions’ was launched under the direction of Prof. E. Kikas from the
University of Tartu with the participation of Prof. H. Rasku-Puttonen from the University of Jyväskylä and
S. Mõttus from the Estonian Union of Kindergarten Teachers. This project was coordinated by M. Veisson
(Tallinn University), project researcher is K. Kööp.
Four out of seven doctoral students are involved in research projects. Together with her doctoral
students, M. Veisson has introduced the results of her research in scientific publications and in several
international and local conferences (JTET conferences 2002, 2003, 2004, 2005, 2006; ECER conferences
2000, 2006; EERA conferences 2004, 2005, 2006, ISSBD conferences 2003, 2005, 2006, and others).
Besides conferences held abroad, the unit led by M. Veisson has organized several international conferences
in Tallinn University and published collections of scientific publications.
Together with doctoral students and teachers from Tallinn University, M. Veisson has participated in
joint seminars organized by the University of Helsinki and Tallinn University, and published scientific
articles in joint collections ‘Children’s Developmental Environment in Estonia and Finland’ (three
collections have been published so far). M. Veisson has also organized several joint seminars: with Göteborg
University in 2002; with the University of Jyväskylä and the University of Tartu in March and October in
2006; with the Copenhagen College in 2006 (see M. Veisson’s CV).
Professor Leida Talts
Presently Prof. Leida Talts is supervising three doctoral students: Airi Kukk (‘Achieving the Goals
of Curriculum in Preschool and Primary Education (1st Stage of Studies)’; second year of studies); Mare
Tuisk (‘Teacher as the Supporter of the Subject Development’, third year of studies) and Mai Normak
(‘Reasons of School Defy of the Students in the Higher Stage of Basic School’, third year of studies). Three
university teachers have defended their doctoral dissertations under the supervision of L. Talts. In 2005, a
teacher in the TLU unit of Primary Education Mare Müürsepp, defended her doctoral dissertation on the
topic ‘The Meaning of the Child in Estonian Culture of 20th Century: Educational Sciences and Children’s
Literature’. In 2006, Anne Uusen defended her doctoral dissertation entitled ‘Writing Skills of Students in
the 1st and 2nd Stage of Basic School’. Also in the same year, Eve Eisenschmidt successfully defended her
dissertation ‘Applying the Vocational Year as the Support Program of Junior Teacher in Estonia’.
The research topics of the doctoral students were related to research interests of Professor Talts and
these have been published with scientific publications, which focus on the professional development of a
teacher in the early stages of studies and students’ learning motivation, value judgments, and life style.
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A main research area is the sustainability and coping of children’s development at different stages of
the educational system. L. Talts is the leader of the project ‘The Effectiveness of Pre-School Education and
its Sustainable Development in Basic School’, which is supported by a grant from the Estonian Science
Foundation. A number of doctoral students A. Kukk and M. Tuisk and teachers of Special Education and
Pre-School Education are involved in realising this project.
The results of research have been introduced at several international and Estonian conferences (JTET
conferences in 2002, 2003, 2004, 2005, 2006; ECER conferences in 2004, 2005, 2006; EERA conferences in
2005, 2006, etc.)
In cooperation with the Teacher Education Department in the University of Helsinki, L. Talts has
launched joint seminars for teachers and doctoral students. These seminars take place regularly, both in
Tallinn University and the University of Helsinki. Since 2001, L. Talts along with her colleagues in the
University of Helsinki, has compiled a collection of articles ‘Child’s Developmental Environment in Estonia
and in Finland’. So far three collections have been published and the fourth is in press. Also doctoral
students publish the result of their research in the collection.
Professor Martin Ehala
Presently professor Martin Ehala is supervising two doctoral students: Katrin Aava
(‘Communication of Value Judgments in Native Language Learning’, fourth year of studies) and Merle
Kaldjärv ('Argumentation in State Exam Essays', second year of studies). These topics are related to research
areas and topics of scientific publications of professor Ehala – theoretical and practical research of ethnolinguistics groups’ viability, among others. Educational system is one of the important aspects of developing
viability, and first of all native language teaching. Martin Ehala’s research in native language didactics is
aimed principally at text-oriented integrated native language teaching and value judgment communication
through the teaching of native language. Martin Ehala is directing a target-financed research topic ‘Analysis,
modelling and supervision of Estonian language environment development’. Together with his doctoral
students, he presented outcomes from this research during the Eudora summer schools from 2004 to 2006,
and in conferences and seminars.
Professor Mati Heidmets
Professor Mati Heidmets is supervising the doctoral dissertation of M. Udam (‘University
Management Models: Comparative Analysis’ (first year of studies). Two other doctoral dissertations have
also been defended under his supervision: Maaris Raudsepp, PhD ‘Environmentalism as a Regulative Idea:
Socio-psychological Analysis’, Tallinn Pedagogical University, in 2002; and Mare Leino, PhD ‘Social
Problems in School and Teacher’s Performance’, Tallinn Pedagogical University, in 2002.
Mati Heidmets is heading a target-financed research topic ‘Cautious development as a regulative
idea and action normative’, ERIS 658, from 2002 to 2007 (financed at the rate of 457 000 EEK per year).
In 2006, he also led the following research and development projects in TLU: Project TA 12 306,
“Developing Measurers for Economising Estonia 21” commissioned by the Ministry of Environment, 65 000
EEK; Project TA 13 106 ‘Human development in Estonia report 2006’, commissioned by the Public
Understanding Foundation, 225 000 EEK.
From 2004 to 2005 Mati Heidmets participated in developing a new education strategy of the
Republic of Estonia and in elaborating quality agreements of Estonian public universities, as well as in
further development of a TLU management model.
Professor Peeter Normak
Presently Professor Peeter Normak is supervising two doctoral students: Reelyka Läheb (‘Assessing
e-Learning Quality’, fourth year of studies) and Vladimir Tomberg (‘Potential for Cooperation Between elearning Systems’, first year of studies). Under his supervision, Katrin Niglas defended her doctoral
dissertation in 2004 on the topic “The Combined Use of Qualitative and Quantitative Methods in Educational
Research”.
The above research topics of doctoral students are related to Professor Normak’s areas of expertise.
From 2002 to 2005 he directed a target-financed research topic Nr. 0132492s03 ‘Educational Foundations
and Implementation Models of a Web-Based Constructivist Teaching Management System in the Context of
Estonian Higher Education’; presently he is directing a research topic entitled ‘Framework of Learning
Management System Qualitative Analysis’. Professor. Normak was also involved in researching problems
related to quality of higher education study programmes. He is currently the director of the study programme
named ‘Multimedia and study systems’, a member of the Quality Management Board in CEPIS (Council of
European Professional Informatics Societies) Harmonise project and an Estonian representative for the
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European Union programme ‘Education and Training 2010’ in the ICT information and communication
technology sector. Professor Normak is a doctoral defence opponent and doctoral board member in different
Estonian and Finnish universities.
Professor Emeritus Maie Vikat
M. Vikat’s research activities are mainly related to the development of student’s creativity, child’s
growth in society and possibilities of music education at pre-school and lower stages of studies. In 2004,
three doctoral students defended their dissertations under her supervision: Inna Järva ‘Educational Changes
in Three Generations of Russian Families Living in Estonia: Socio-cultural Approach’; Moonika Pullerits
‘Musical Drama in Primary Education - A Conception and Applications Deriving from Carl Orff's System’;
and Maia Muldma ‘The Phenomenon of Music in the Dialogue of Cultures’.
Tiina Selke awaits the defence of her doctoral dissertation ‘Trends in Music Education in the second
half of the 20th Century’. Presently M. Vikat is supervising one doctoral dissertation ‘Formation and
Development of Children Choirs Network in Estonia from 1919 to 2000’ (by doctoral student Kristi Kiilu),
and acts as a consultant for doctoral student Vaike Kiik-Salupere, whose topic is ‘Performance Anxiety and
Coping Skills in Vocal Education of Classical Performers’.
Professor Emeritus Viive-Riina Ruus
From 2003 to 2007, three doctoral dissertations have defended under the supervision of V-R. Ruus:
Heli Tooman (‘Service Society, Service Culture and Conceptual Bases of Customer Service Education’, in
2003); Krista Loogma (‘The Meaning of Learning in Work Environment in Adaption to Work Changes’, in
2004) and Tuuli Oder (‘Modern Model of Foreign Language Teacher’s Professionalism’, in 2007).
Presently, V.-R. Ruus is supervising two doctoral dissertations that are related to the topic of
vocational education. From 2003 to 2007 she has also served as an opponent for three doctoral dissertations
defences: V. Kalmus ‘School Textbooks in the Field of Socialization’, in 2003 (TU, supervisor M.
Lauristin); K. Niglas ‘The Combined Use of Qualitative and Quantitative Methods in Educational Research’,
in 2004 (TLU, supervisor P. Normak); and E. Eisenschmidt ‘Applying the Vocational Year as the Support
Program of Junior Teacher in Estonia’, in 2006.
Besides supervising doctoral dissertations and serving as an opponent, Professsor Ruus has also
supervised 10 master’s theses on topics related to vocational education, teacher’s professionalism, curricula
theories and educational policy.
V.-R. Ruus is participating in a target-financed project ‘School as the Developmental Environment
and Students' Performance and is one of the main members in the project ‘Developing the Scientific Trends
of the Curriculum’.
Priit Reiska, Senior Researcher, Dean of TLU Faculty of Educational Sciences
Priit Reiska’s area of expertise is didactics of physics and natural science subjects. He also directs
the target-financed project related to: ‘Concept of Natural Science Education Relevance and Factors
Influencing Such Relevance at School’. Two doctoral students are involved in undertaking research for this
project: Kai Rohtla (‘Influence of Constituent Natural Science Teaching on Students’ Knowledge and
Goals’), and Imbi Henno (‘Natural Science Teacher in Estonian School as a Developer of Students’ Writing
Skills Related to Natural Science and Technology’).
Associate Professor Ene Mägi
The areas of expertise of associate professor E. Mägi are related to educational policies, including
those related to the European Union. Inclusive education possibilities and forming of a positive school
behaviour are also her research fields. From 1999 to 2006, 23 (4+2) master theses were defended under E.
Mägi’s supervision, the majority of them in the subjects outlined above. Especially in the early years of
master’s theses defences, it was necessary to create new data, bring in new people who in the future
themselves would be able to lecture and supervise students. All six teachers in the unit of Special Education
had their master’s theses supervised by E.Mägi. Now they are competent supervisors in their own right,
further developing their areas of expertise. Presently the following doctoral students, supervised by E. Mägi,
are about to defend their doctoral theses: lecturer in the unit, I. Mutso, will defend (9 March, 2007) her
dissertation “Possibilities of Further Studies for Students of Special Education Schools in Estonian
Vocational Training Institutions”; E. Varik is finishing her dissertation “Writing Skills in Adults as a
Prerequisite for Social Performance”; P. Kula is also completing her dissertation “Performance of Lefthanded Children in School”. Also the following among the members of the unit are in the final stage of their
doctoral dissertations: M. Pandis “Development of Reading Skills and Factors Influencing It in Basic
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School”, supervisor Prof. emeritus J. Mikk, TU) and M. Martinson (“Learning as a Possibility for SelfDetermination on the Examples of Teachers’ and Specialist Teachers’ Training”, supervisor Prof. Emeritus J.
Orn, TLU).
E. Mägi’s participation in Grundvig 1 and Grundvig 3 projects from 2002 to 2006 resulted in
bringing to Estonia such contemporary research themes as writing skills in adults and dyslexia in adults.
These themes where further developed by doctoral student E. Varik and master student L. Merkulova (2006
master thesis “Writing Skills Level in Prisons”). Participation in Leonardo da Vinci project “European
Passport on Professional Education in Early Intervention” resulted in further research on this topic and
served as a foundation for a methodological dissertation defended by doctoral student T. Lukanenok (“Rapid
Automatic Naming Skills in Children from 6 to 9 Years”).
As a principal researcher for Estonian Science Foundation grant project “Efficiency of Pre-School
Education and Its Sustainable Development in Basic School’ (grant holder L. Talts) E. Mägi has worked on
the following topics: possibilities of applying individual study programs (master thesis of K. Uustalu) and
the effectiveness of remedial education (master thesis of K. Levin).
Associate Professor Aino Ugaste
The areas of research of associate Professor A. Ugaste are related to basic education. She has
researched basic activities of pre-school children (play, interaction with adults, studying) in the context of
preschool child care institutions and family. Also She has been involved in research related to educational
culture of parents of young children in Estonia, Russia and Finland.
Associate Professor A.Ugaste was the head of a grant from the Estonian Science Foundation from
1998 to 2000. The topic of this grant was “Educational culture of parents of young children in Estonia and
Finland (comparative study)”. Bachelor and master students assisted in performing this research.
The cooperation continues with teachers from the University of Jyväskylä and the University of
Joensuu in Finland.
The research work of associate professor A. Ugaste is strongly linked to supervising bachelor’s and
master’s theses as well as doctoral dissertations. From 2002 to 2006, 17 master students defended their
dissertations. Three students defended their dissertations in 2006. Presently, A. Ugaste is supervising one
doctoral student (Tiia Õun), whose dissertation topic is “The Quality of Pre-School Institutions Assessed by
Interest Groups’. Various questions on professional development of primary education teachers, problems of
multiculturalism, quality of child care institutions and educational values of parents have been the topics of
A. Ugaste’s scientific publications both in Estonian and English.
The outcomes of associate professor A. Ugaste’s research has been presented at many Estonian and
international conferences. International Children's Play Conference (in Erfurt, 2001); Finland Association for
Childhood Education International (FACEI) conference (in Jyväskylä, 2001); 13th European Conference on
Reading (in Tallinn, 2003); Journal of Teacher Education and Training (in 2004, Tallinn; in 2006, Helsinki),
International Society for Cultural and Activity Research (in Sevilla, 2006), European Conference on Early
Childhood Education (in Reykjavik, 2006).
Associate Professor Larissa Jõgi
Larissa Jõgi is supervising doctoral dissertations related to the topic of adult education. Her areas of
expertise include adult education and adult learning. Her doctoral students’ dissertations topics are: M. Karm
'Competence and Professional Development Possibilities and Perspectives of an Adult Education Specialist’;
K. Krabi ‘Interpretation of Studying and Teaching in the Context of Professional Development and Identity’;
R. Liivik ‘Vocational Teachers’ Professionalism and its Support in the Basic and Continuous Education’; K.
Karu ‘Adult Learning as an Educational Problem and Perspective in the Context of Meaningful Experience’;
and B. Kuldvee ‘Developing the Organizational Awareness in the Context of Teaching and Scholarly
Activities in Estonian Universities from 2002 to 2007’.
L. Jõgi and her doctoral students are actively participating in international projects. Among those
are: the research on the topic ‘Characterization and Analysis of the Joint Influence of Adult Education,
Social and Psychological Factors of the Adult’s Readiness to Study and Learning Activity in the Context of
Life-Long Education’ ordered by the Estonian Ministry of Education (from 2003 to 2005); the EU
Educational Program Socrates project ‘Learning-Centred Didactics in Higher Education’ (from 2005 to
2008); an international project ‘Recognition and Accreditation of Experimental Learning: A Way for Better
Accessibility of Adult Education’ (from 2005 to 2008).
Associate Professor Maria Tilk
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The fields of research of M. Tilk are related to education in different cultures, childhood theories,
educational ethics and history of educational policy. In 2006, her doctoral student Veronika Nagel
successfully defended her dissertation entitled ‘Educational Policy and General State of Education in Estonia
from 1940 to 1991’. M. Tilk has also supervised several master’s theses on the subjects of educational ethics,
cultural history and childhood.
The variety of doctoral dissertation themes in recent years resulted in higher numbers of supervisors,
mostly coming from other faculties in the university. University rector R. Raud has made a proposal to
enlarge the number of supervisors by inviting them from other universities, initially from overseas.
Krista Loogma, Researcher, Director of TLU Institute of Education
Krista Loogma’s research activity is related to vocational education and studying at the workplace.
In 2004, she successfully defended her doctoral dissertation ‘The Meaning of Learning at Work in Adaption
to Work Changes’ (supervisor Prof. Emeritus V-R. Ruus). She also has extensive experience of participating
in different projects. She is supervising the doctoral dissertation of A. Roosipõld ‘Learning Strategies and
Their Influence on Returning the Unemployed to the Labor Marker (the case of the Hotel Business)’.
It is important to note that supervision of doctoral dissertations havs tended to develop in a way that
supervisor form special research groups with students whose research topics are closely related to the
supervisor’s research topic. Essentially it means that development of the curriculum is being enriched by
theme-based, rather than subject-based, education.
Presently the main system of study divides doctoral students into subject seminar groups. Subject
seminars bring together doctoral students with research topics focused on a particular educational sciences
area. In this manner, Professor Leida Talts is supervising topics related to primary education; Professor
Marika Veisson – topics on pre-school education; Senior Researcher Priit Reiska – topics related to natural
sciences; Associate Professor Ulve Kala – topics in school education; Associate Professor Maria Tilk –
educational sciences topics; Professor Rein Haljand – topics of research related to sports; Associate
Professor Larissa Jõgi – topics in adult education; and Associate Professor Ene Mägi - topics related to
special education.
6.3 Requirements and solutions related to improving the quality of supervision
The European University Association and Estonian universities regard development of professional
competence of supervisors and raising overall quality of supervising among the most important requirements
for improving quality and successfulness of doctoral studies. Vice-rectors and deans of Estonian universities
find that most attention is required in dealing with the following concernss:
• absence of a system for assessing and evaluating the supervisor’s work;
• supervisors’ activity in organizing the research groups is not sufficient;
• absence of a common understanding of the nature of supervising and of possibilities for improving
the supervising quality;
• possibilities of cooperation between the supervisor and doctoral students are not fully realized
because doctoral students do not belong to the university staff;
• supervisors are often overburdened with administrative tasks;
• supervisors need assistance in applying counselling possibilities.
These shortcomings are also characteristic to the doctoral studies in Educational Sciences. The ESF
project ‘Improving Quality in the Field of Educational Sciences Doctoral Studies’ is aimed to remedy this
situation and one of the first steps provided for in this project is ‘Raising the Level of Supervision’. Last year
in the Spring Semester, a survey was conducted among the doctoral students from Tallinn University and the
University of Tartu in order to assess the situation with respect to supervisors and supervision. Results of this
survey are analyzed in the first part of the next chapter. The developing of a training programme for
supervisors has been initiated. This training is aimed at young and perspective scientific doctorates, who are
to be more involved in co-supervision in order to improve their supervision skills. Developing a consultancy
system within the framework of the ESF project is also intended to help supervisors.
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7. GUARATEEING THE QUALITY OF TEACHING
The following is a brief summary of opinions and evaluations offered by doctoral students,
supervisors, graduates and employers to the doctoral studies of the educational sciences in order for the
council of the curriculum would to draw the final conclusion and make proposals for further development.

7.1. Feedback from doctoral students
Feedback received from doctoral students plays an important role in development of the curriculum
of doctoral studies in Educational Sciences. Necessary information was obtained from the supervisors of
doctoral students, as well as from the discussions organized by Doctoral School for doctoral students and
supervisors.
The following summary is based on results from three sources
- a survey conducted among the doctoral students of TLU and TU within the framework of ESF
project ‘Improving the Quality in the Field of Educational Sciences Doctoral Studies’. The survey was
conducted last year in the Spring Semester. The present analysis focuses on the answers of 17 TLU doctoral
students. Comparison possibilities are provided by the answers of 24 TU doctoral students.
- Opinions of doctoral students, who participated in a survey organized by the Doctoral School in
June 2006 are also included in the following summary.
- Information from the doctoral students’ questionnaires completed by 36 TLU and 40 TU (UT)
students was also used in the analysis. Questionnaires of multiple-choice and open-answer questions, were
completed by doctoral students enrolled in different years.
Opinions of doctoral students on the state of their knowledge
How do doctoral students evaluate their skills in research work?
Answers from TLU doctoral students demonstrate that in the areas related to methodology of
research work they consider their knowledge to be sufficient or mostly sufficient:
• in writing the theoretical pieces, and
• in raising hypotheses and research questions.
Such is the opinion of 80% of all respondents, thus only 1/5 of them think that their knowledge in
raising hypotheses and research questions is slightly insufficient.
Based on doctoral dissertations it is safe to say that if theoretical aspects are handled reasonably
well, dealing with the practical part is, however, problematic. The knowledge of qualitative and quantitative
methods used in research work was considered to be insufficient or mostly insufficient by more than half of
the respondents.
Doctoral students find that their knowledge regarding writing of scientific articles is sufficiently
good in:
• writing of the text as such,
• outlining the text to match the requirements as to the form while their knowledge is mostly
insufficient in:
• writing articles in proper English,
• finding suitable journals.
Opinion of doctoral students that they have enough knowledge to write the article text as such is
somewhat surprising. There was no serious difference in answers of TLU and TU doctoral students.
What subjects of the curriculum doctoral students do you consider to be useful and important?
The following is the list of subjects and courses that were most often named by doctoral students.
The subjects that doctoral students consider to be most useful and important are: Scientific
Methodology, Research Methods, Data Analysis, Research and Special seminars, and University Didactics.
Doctoral students indicated that there was no single inappropriate course offered for them.
In answering the question ‘What subjects are doctoral studies lacking?’ the following were most
frequently mentioned: a General Course on Educational Sciences, Philosophy of Education, Methodology,
Writing Scientific Texts, Writing Scientific Texts in English, Educational Policy.
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Interestingly enough, doctoral students from the University of Tartu named Data Processing as one
of the first among the lacking courses, while TLU doctoral students did not name it at all.
Opinions of doctoral students on the obstacles and shortcomings they faced in preparing their
dissertations
Factors that prevent students from completing their dissertations in time.
One third of the respondents think that their doctoral dissertation will not be ready in time. Of the
five choices given, TLU doctoral students list lack of time and family problems as the most important
factors, with the lack of funding following the third place; the most unimportant factors were weak
supervision and insufficient motivation.
What else did doctoral students feel to be lacking?
First was the absence of an intellectual environment that would meet their expectations: they feel the
lack of participation in the work of research groups, lack of serious intellectual exchange, communication
and lack of international relations.
Data derived from doctoral students’ questionnaires show that 28% of the 36 TLU doctoral students
participate in research or project teams, whereas the respective figure for the University of Tartu is 43%. At
the same time, 42% of TLU doctoral students are supervising master’s theses, whereas in Tartu this is 25%.
What doctoral students think about supervision of their dissertations?
What assistance doctoral students expect from their supervisors?
Respondents could assess the importance of assistance in 12 different areas. They considered the
help of their supervisor to be the most important in the following areas:
• creation of international connections;
• defining the problems of dissertation;
• orientation in the theme of dissertation;
• selection of a research method;
• help provided by other specialists.
Supervisor’s assistance was not considered to be too important in the following areas:
• processing the results of the research;
• interpretation of the results;
• developing the dissertation theme;
• planning of the empirical research;
• making conclusions for the research.
Several differences are apparent in comparison with doctoral students from the University of Tartu
TLU doctoral students consider supervision to be important in almost all areas (unlike doctoral students in
Tartu). What does this indicate? Question arises whether TLU doctoral students are able to adequately
evaluate the development of the dissertation theme. Doctoral students in Tartu consider help of their
supervisor in this area to be most important. Experience shows that even dissertations already defended
contain significant shortcomings in this regard. Both TLU and UT doctoral students do not consider the help
of the supervisor to be too important in working with the results of research, interpreting such results, and
drawing conclusions. Apparently they are underestimating the importance of the discussion part of doctoral
dissertation.
What do they think about the objectives of supervisors?
TLU doctoral students think that their supervisors have, first of all, the following objectives:
• professional development of doctoral student and commitment to the topic;
• timely completion of dissertation;
• doctoral student’s right to his/her own opinions.
TLU doctoral students also believe that their supervisors do not have the goal of involving them in
projects or writing joint articles.
Here there are differences in comparison with Tartu doctoral students. The latter believe that their
supervisors have a goal of including doctoral students in research groups.
In what areas would doctoral students like to receive more advice?
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•
•
•

Areas where doctoral students expect most help from a consultant are:
application for grants;
data processing;
solving methodological or theoretical problems.

A consultant’s help is not considered important in developing an individual curriculum or making
research plans. Doctoral students from Tallinn and Tartu agree in their opinions on this subject.
It is clear from the doctoral students’ questionnaires that in Tartu, doctoral students use the help of
consultants more intensively (one fourth of the students) more than in Tallinn (only 11%).
Doctoral students’ proposals aimed at improving the quality of supervision
Doctoral students expect closer contacts with their supervisors and more active participation in
research groups and projects. Doctoral students think that supervisors need training, too.
General assessment to the doctoral studies.
The level of satisfaction with the doctoral studies in case of both, TLU doctoral students and the
doctoral students in Tartu is very high. All doctoral students have chosen ‘very satisfied’ and ‘mostly
satisfied’ as their answer.
TLU doctoral students have also expressed their appreciation to the Doctoral School for the
organisation of doctoral studies, more choices in the curriculum, more frequent use of foreign teachers in
studies, research and special seminars. The most important shortcomings are limited possibilities of
participating in the work of research groups, difficulties in publishing scientific articles and, of course, the
limited time they can devote to their dissertations. Doctoral students find that constant and frequent changes
in the curriculum present dangers to the development of a coherent curriculum.
The results of the survey conducted among doctoral students are not too surprising. Strong and weak
features of the TLU doctoral programme become very clear. Keeping in mind that there were no significant
differences in the answers of doctoral students in Tallinn and Tartu, these results may be considered
trustworthy. Considering the results of the national project ‘The System of Guaranteeing the Quality,
Productivity, and Sustainability of the Doctoral Studies in Estonia’ directed by the University of Tartu
Professor V. Puura, one can say that the administration and doctoral students’ supervisors in Estonian
universities think very much along the same lines.

7.2. Feedback from supervisors
Both the important role played by the Doctoral School and the fact that cooperation with foreign
teachers ‘broadens horizons’ were stressed.
Answers given to the questions on the further development of the curriculum have demonstrated that
despite the system in force (either 5+2+4 or 3+2+4), doctoral studies must comply with certain (and high)
demands, and the requirements should not be lowered in the new system (doctoral studies should not become
a form of mass education). The need to define the requirements for research work in the curriculum and the
need for clearer guidelines for doctoral students regarding their research and academic discussion were
stressed (research generally should be performed in research groups and within the framework of scientific
discussion, not by the way of the internal dialogue. Doctoral student must be ENTIRELY devoted to
achieving the goals of the curriculum of doctoral studies). The greatest challenges of the transition to the new
system are in fulfilling individual curricula and considering previous experience in doctoral studies.
New target groups that could be included in the doctoral studies were also defined (such as education
officials and school principals, vocational education teachers, probably even certain school teachers, heads of
local government, directors of personnel departments in large companies, etc.). There was one objection to
such approach, according to which doctoral studies should primarily be developed on the basis of the
institution’s study profile (no need to try and do everything). There were complaints that the Ministry of
Education does not feel the need to perform research in the field of education, whereas there is a clear need
for state sponsored research in this area. However, this will require new doctorates and new capable master’s
students, who have successfully completed their defences.
II Doctoral student and his/her dissertation
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Supervisors have stressed that motivation and the relatively high level of knowledge are the strong
qualities of doctoral students. (It is very positive that doctoral students feel and use their independence. It
makes supervision much more interesting; students can estimate their own level of preparation and know
what their problems are). Supervisors have almost unanimously noted a troubling trend: doctoral students
read less and are less aware of the scientific publications in their field – this is usually explained by the lack
of time (there is an impression that students either do not read scientific publications at all, or do it in a very
unsystematic manner; they don’t even read the TLU journal ‘Haridus’ (‘Education’) or most important, daily
newspapers). Another problem outlined by the respondents was the inability or the lack of skill to
comprehend one’s own research and dissertation materials, as well as to plan one’s work and comply with
such a plan.
On the positive side, it was noted that more attention is paid to research methods and data
processing. There is, however, another risk – one may have a method, but will not know to what it should be
applied. Doctoral students also tend to reproduce work that have already been defended without paying
attention to whether the quality of the work is high, or there is room for improvement. (I’ve been asked by
several doctoral students, why do you demand something which was not required for the work defended) .
At the same time, an assessment of defended work makes it clear that the level of work is rising and
in general is at least satisfactory, if not good or very good, and is fully comparable to the level of work
defended in other Estonian and European universities. The discussion part of dissertations should be the
subject of the most serious changes; this part demonstrates similarities and differences of the results with the
results made by other researchers and helps to achieve the novelty of work and to accomplish the set goals.
Supervisors have agreed that the reason for failure to complete doctoral dissertations in the due time
is the students’ lack of time, but have generally noted that the lack of time is not fatal and likely means that
doctoral students’ priorities are not set accordingly, or that their motivation is not sufficient. (If offered
solutions are not good enough, it means that the priorities are not set accordingly. I have to say that
advantages are accessible and unprecedentedly big. The fact that doctoral students are working full time
creates problems, both for the doctoral dissertation and to the organisation of academic work – the university
as an employer should strictly follow the rule that ‘if one is a doctoral student he/she works half time during
the whole period of his/her studies’, and guarantee to doctoral students that they will not lose their jobs after
the dissertation defence.
III Supervisor and supervision
Evaluations show that the supervisor’s role is one of the most important factors in high quality
doctoral studies (e.g. the Admissions Commission should pay more attention to the doctoral proposal and the
supervisor’s opinion in making the decision), however it is only recently this role has become appreciated
(Supervisors also need spare time to contemplate, to familiarise him or herself with the state of research in
other countries etc. Presently supervisors are overloaded with work). The supervision style also depends on
the level of doctoral students, their motivation etc.; placing so much stress on the importance of supervisor’s
role shows a ‘degradation of doctoral education’ as we are starting to look at doctoral students as regular
students and to pay more attention to a timely defence rather than to the development from doctoral student
to a researcher.
Supervisor’s support is very important, first and foremost, at the beginning of doctoral student’s
studies (defining the topic more precisely, justifying the topic, defining its volume, its necessity; locating
necessary texts, databases and consultants), as well as in constructing the methodology and structure of
dissertation. It was stressed that it is important to give doctoral students certain freedom and not to be too
imposing. (I do not supervise my students too harshly – doctoral students must have more freedom, they are
no longer in high school). In the final stages of supervision, the ability to reach compromises is of critical
importance and to realize that student’s views on and understanding of certain things must not necessarily be
the same with those of the supervisor. At the same time. the role of the supervisor as a source of inspiration
and support is very important (student’s spiritual and emotional supporter). Supervisor must also be the
student’s guide to intellectual environment and student’s colleague in research groups and projects.
In discussion of why TLU doctoral students value supervisor’s role more than, for instance, the
students from the University of Tartu, several conclusions can be reached:
• Perhaps TLU doctoral students value supervision so highly because they themselves supervise
someone or something (e.g. bachelor’s theses);
• Relations between doctoral students and supervisors in TLU are not as formal as in Tartu. The
emotional climate in the TLU doctoral school adds to such an approach. Doctoral student lose
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interest in supervision, if the supervisor does not have time for him/her, or if the supervisor is
arrogant and ironic;
• The actual role of supervisors in writing of doctoral dissertation is large in TLU (supervision in
larger amounts and of higher quality; doctoral students from the very beginning – during the topic
selection phase – depend on their supervisors; they must choose the title together with their potential
supervisors just to enrol. All this from the very beginning puts certain responsibility on supervisors)
and supervision as such is strictly regulated – scheduled ‘supervision classes’ that give doctoral
students the impression that something must actually be ‘supervised’, that time is wasted if there was
no ‘supervision’.
Although supervisors agree that it may be useful to get acquainted with the better practice of
supervision, they see themselves primarily as educators. However, the supervisor must have sufficiently free
time to devote to reading and research (the best training for supervisors might be spending half a year in
another university in order to improve his or her professionalism).
IV Academic environment
Supervisors are generally happy with the Doctoral School (I believe that the Faculty of Educational
Sciences in TLU has doctoral studies under proper control, so proper in fact that it should not attempt to
control doctoral studies any more, or we might in fact turn into a real SCHOOL) and with the changes for the
better in the academic environment (Academic environment is changing for the better step by step: library
databases, data processing programs, study room, possibilities of participation in pre- or post- defence of
doctoral dissertation, etc.).
At the same time Tallinn lacks possibilities for intellectual discussion and participation in the affairs
of academic circles, which is extremely important. Solution for this may be presented by developing
positions for researchers besides having these for doctoral students (such possibility, for instance, is offered
by HURP), re-launching faculty’s scientific, lessening formalism (too many reports, internet based studies,
organisation of studies is school-like) and more often cooperating with respective Finnish doctoral schools.
There also was an opinion that paradigmatic change in self-determination of supervisors is extremely
important. (Presently supervisors are looked at as teachers, whereas the main activity of supervisor should be
research work, e.g. supervisors should work with the latest scientific data and finding resources to do that.
Professors MUST NOT deal with problems that could be solved by teachers and researchers of lower
qualification).

7.3. Analysis of the feedback from graduates
An electronic interview was conducted among the doctoral studies graduates in September and
October 2006. The goal of this interview was to obtain evaluative feedback on substantial and organisational
aspects of doctoral studies, the quality of supervision and general satisfaction with doctoral studies, from
those who have already defended their dissertations.
The feedback was analysed and results were presented in a generalised form, as opinions of
graduates were similar in many respects. Examples from graduates’ answers are quoted in brackets in italics.
The general evaluation of doctoral studies was positive (Curriculum of doctoral studies is well made;
… Flexibility; … Collective work with co-students). Flexibility of the studies was stressed, which means that
the curriculum offers different possibilities of studying – at home and in other universities, helps with
publication of scientific articles and participation in conferences (For the most part we were able to plan our
studies ourselves; Participation in the doctoral course of the international NorChilNet network was very
enriching for my area of expertise. Work format was as follows: in a 4-5 day seminar every participant had
an hour to present his topic in front of 20-30 co-students and a supervisor, who all could read the work on
the Internet during the previous month; one of the supervising professors and one of the co-students served
as opponents). It was noted that student should put the main stress on his or her own activity and studies,
using such possibilities as participating in seminars, being an opponent for other students’ work, acquiring
study materials from foreign universities etc. (Unlike in master’s studies, a doctoral student pays more
attention to his own activity and personal involvement in studying, participating in conferences and
seminars. There was a place for open discussion; … publishing scientific articles in collections).
Opinions were divided in the part related to the quality of special seminars. Doctoral students, who
worked as teachers wished for more intensive and mutually enriching seminar experiences (Research
seminars should be much more substantial, intensive, demanding and at the same time comprehensive (you
are not simply solving a problem, but rather looking at its nature and background and whether the topic
related to this area could be looked at from a different angle); at the same time graduates, who presently
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work outside the higher education system, evaluate research seminars as important (Getting an experience of
participating in research seminars, finding out about other work and research results).
Generally positive were experiences of working with foreign teachers, however there was also
sceptical comments, related to the foreign lecturers’ insufficient knowledge of the Estonian educational
system (Foreign lecturers did too little homework, i.e. they did not know much about the Estonian
educational background. For instance, certain lecturers from the University of Linz, Austria were often
surprised to find out that in the Middle Ages monastery education existed in Estonia, and about the later
move towards education in Estonian language… they did not even know that Estonia also had its national
awakening period!).
Graduates were asked to assess the role of supervisors. All opinions contain thoughts on the
importance of supervisor’s role as a source of inspiration for students. Supervisor must be competent and
supportive (Significantly frequent discussions with the supervisor, assistance with working on the text; …
supervisor was always ready to supervise when I needed some help, or when I turned to him with some
questions. Supervisor was setting the deadlines in a soft manner and was not too importunate) and at the
same time able to provide a constructive critique. According to the general opinion, supervisor must be
competent in the topic of dissertation, but leave enough freedom for doctoral students to find their own way
(A perfect supervisor is competent both in the topic of dissertation and in scientific methodology, he/she sees
the work as a whole and can motivate the student. A perfect supervisor is like an arbiter in a hockey game:
supervisor is near, but intervenes only when the help is indeed required; …constructive criticism is very
important, but it must not turn into defending one’s opinion no matter what).
Graduates could not recall something so negative that they feel it would be worth warning present
and future students. In one answer it was wished, however, that there were more problem-intensive and
discussion-provoking seminars.
Graduates have almost unanimously agreed that the most difficult stage of doctoral studies is the
writing of the dissertation (Writing the dissertation, designing its structure; … Certainly the stage of writing
was the hardest and the most stressful of all, but at the same time it was marvellously interesting).
Developing the methodology and data processing were also considered difficult, especially where qualitative
research is involved (One part of my qualitative research was enjoyably difficult, too, where organising the
interview material was based on a valid theory method: 15 days in a row I processed 34 interviews using
that method – 16 hours every day. Finding a method of organization for autobiography materials proved to
be very difficult, too (materials were about 1800 pages long). Although ideography research may present
quite interesting challenge, a systematic approach was more important in this work; … The beginning and
the end were the most difficult: development of data collection methods and – during the last year – writing
the empirical part; I developed a writer’s block and started doubting the work as a whole).
The most common answer to the question ‘What did you feel was lacking the most during your
studies?’ was ‘The lack of time’. Explanations were as follows:
o
o

o

Necessity to work full time, as scholarships and grants were quite small (As our scholarships
and grants were quite small it was impossible to work less hours)
Failure to schedule one’s own time (Of course the problem was with my own schedule; during
the first year I was doing many irrelevant things, finished writing a textbook, and was gathering
material for my doctoral thesis only irregularly)
Using the summer vacation to work on dissertation (For four years I did not know what a
summer vacation is – it was really a self-restricting experience!)

Besides the lack of time the lack of friends and colleagues with whom students could share their
thoughts was also noted. Possibilities of taking a vacation were named among positive things (I am very
grateful to my school for providing me with a three month vacation keeping my full salary. I think that
because of this I did not feel the lack of time or money) along with supervisor’s support (my supervisor was
perfect – always able to find time for me, supportive, kind and professional).
One advice was to start following the requirements as to collecting materials from the very
beginning of studies (It would be good to require or advice students to start gathering materials while they
are only beginning their studies, if one wants to complete the work in time).
Defending the dissertation has opened better career opportunities for all graduates. It was said that
doctoral degree was preferred in the workplace and allowed graduates to apply for the position of associate
professor which, in turn, brought improvement to the financial situation. One of the graduates added that he
was asked to manage the Academic Department and was offered a position as Vice-dean, that he participates
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in the work of many councils and commissions in the University as well as outside of it, and is a
representative of the Rector’s Council.
Meeting the following conditions was named as important for doctoral students in order to be able to
complete the dissertation within the nominal time period:
a) Graduates listed the following internal conditions; a) resolve to do the work, self-motivation,
dedication; b) setting the boundaries (what he/she plans to achieve, what else is left to do; readiness
for certain self-sacrifices); c) being interested in the work’s theme; d) getting more experience and
becoming an expert in the chosen field.
b) Among the external conditions the following were listed:
a. Financial support, e.g. scholarship (Scholarships that actually allow one to live), financing
provided for doctoral students for preparing dissertation (…And these 10 000 that were given to
us to cover expenses, they were truly about time; … Decent income should be provided; … One
should have moderate workloads, and perform such work that is connected to the research topic
in order to gain experience and become an expert in the chosen area);
b. Availability of a study room (If one cannot study at home, a room in the library should be
provided for a certain period; a place where it is possible to concentrate on your work);
c. Study leave from work;
d. Opportunity to visit foreign universities;
e. Support for participation in conferences.
In answering the question whether doctoral students need to be more strictly controlled or need more
freedom both in accumulating AP and writing dissertations, all graduates noted that they had sufficient
freedom and they appreciated it, but had realised that greater freedom brings greater responsibility (more
freedom means more personal responsibility; … Doctoral students must be responsible for making their own
decisions and bearing the consequences; … I kept a study schedule for the year of deadlines of different
analyses; the most important thing is to actually do what you have planned to do), as well as commented on
the difference between the two systems: 5+2+4 and 3+2+4 (Apparently there is a big difference between the
5+2+4 system doctoral students, who have written several voluminous pieces of work during their studies,
and 3+2+4 system doctoral students who have absolutely no experience in scientific work).
Graduates stressed the need and opportunity to attend courses that are related to doctoral student’s
studies (Easy AP is embarrassing. Freedom is a realised necessity. Freedom in writing doctoral dissertation
must go hand in hand with lively relations and getting to know the context of the research; … At the same
time doctoral student must have an opportunity to attend courses (from top researchers/teachers) that are
related to his/her doctoral studies). One graduate thinks that certain stages require control and some sort of a
summarising (At the same time some sort of University control and summarising is necessary at certain
stages). Another graduate believes that too much pressure results in repulsion that he does not need (too
much pressure immediately leads to repulsion).
From among the graduates, three came to doctoral studies from a university, one from a research
institution, and one from a vocation training institution (presently this school has changed to vocational
university). These graduates made the following proposals:
• To organize joint seminars with the doctoral students from the University of Tartu, the University of
Helsinki and others;
• To develop a virtual narrow area research network, where students could post their presentations and
3 or 4 researchers together could read and discuss them together and share their experience;
• To organize professors' seminars.
Feedback from graduates can help to highlight strengths and weaknesses of doctoral studies, certain
risks involved and other possibilities.

•
•
•
•
•
•

Strengths:
Opportunity to take a study vacation, which is also regulated by the Estonian Adult Education Act,
and opportunity to take a free semester for teachers working in higher education;
Opportunity to visit foreign universities;
Financial support (for purchasing books, hard- and software, etc);
Inspiration and support from a competent supervisor;
Sufficient academic independence;
Doctoral student self-motivation.
Weaknesses:
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•
•
•

Difficulties with making a schedule;
Absence of conditions for private study and work;
High fragmentation of research seminar themes.

•
•

Risks:
Hard to complete studies within the nominal time period;
3+2+4 scheme doctoral students are joined up with those of 5+2+4 scheme.

•
•
•
•

Actions to be taken according to graduates’ proposals:
Organisation of research seminars focusing on more narrow fields of study;
Organisation of research seminars together with doctoral students from other universities;
Study rooms for doctoral students;
Opportunities for participation in summer and winter schools for doctoral students.

7.4. Employers`s feedback
By 31.12.2006, eleven students had passed the doctoral curriculum of educational sciences and
obtained a PhD degree. Eight of them are working at Tallinn University, one is working at the Estonian
Academy of Music and Theatre, one at the University of Tartu, Pärnu College and one at the Tallinn
Pedagogical Seminar.
As the representatives of employers we asked the directors, deans, head of departments and vice
rectors of the above mentioned institutions to answer a few questions. As these academic institutions are big,
in most cases the respondent was not familiar with the activities of TLU doctroral school graduate. Therefore
we asked also about more generel themes, e.g about the necessarity of doctorates in educational scienses in
the Estonian Republic.
As the result of the questioning, the respondents opined there should be more people with doctoral
degree in educational sciences, firstly in the academic field, but also in other areas.
In the opinion of respondents, the graduates of doctoral studies must orient to the methodology of
one’s field, the newest scientific literature, a philosophy of science and the basics of general methodology.
One should have skills of analysing and discussing. One should be able to hypothesise, undertake research
and make conclusions.
The employer’s expectations for the graduates of educational science also included developing a
scientific approach in the area, generating new ideas and gaining skills to implement these.
About financing the doctoral studies, there was a general opinion that it should be done by the state.
Only one respondent pointed out that the university, as the main future employer, should contribute to
doctoral education.
All the respondents support their employee’s participation in the doctoral studies (study vacation,
flexible working hours, help with paying for the studies etc). They find it very important to assist their
employee’s concentrate on doctoral studies, although they admit that it is very hard for practical reasons.

7.5. Conclusion drawn on the strengths and the weaknesses of doctoral studies and their
developmental possibilities
Based on the work of the self-analysis work group, as well on the analyses on the feedback from
the doctoral students, supervisors and graduates, the council of the doctoral curriculum of the Educational
Sciences is able to point out the following strengths, weaknesses and developmental possibilities related to
the curriculum.
The strengths. Compared to the beginning of the doctoral studies, significant changes towards
openness, internationality, and productivity have occurred in the curriculum of doctoral studies. The subject
area of educational sciences has considerably expanded; in addition to traditional disciplines, new and
rapidly developing areas of educational sciences – special education, adult learning, education philosophy,
the theory of curriculum, etc, have accrued to the curriculum. The clearer self-determination of educational
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sciences has enriched the knowledge on different research paradigms and the research methods used within
the paradigms.
Thanks to establishing the doctoral school, realising the curriculum has become more flexible and
more considerate of the interests of the doctoral studies. The projects financed by European foundations,
especially the ESF project “Improving the Quality of Doctoral Studies in Educational Sciences”, has had a
profitable effect on the quality of doctoral studies. Doctoral students are interested in applying for the degree,
as shown by quite dense competition on the state-budgetary student places and by the increase in the
productivity of defending doctoral dissertation during the last years.
The weaknesses. Both the doctoral students and the supervisors are often very busy with their
professional activities, which is an obstacle in following doctoral student’s individual plans and therefore
also defending the doctoral thesis in due time. Social guarantees offered to doctoral students today are not
enough for them to devote all of their time to the doctoral studies. The starting level of doctoral students and
their capability of seeing educational scientific problems is rather different, which may be an obstacle for
some doctoral students in publishing their scientific articles at an internationally recognised level, and in
defining the base and methodology of their doctoral dissertation.
The Republic of Estonia lacks a programme of educational surveys, which causes the choice of the
topics of doctoral students being rather occasional and disunioned. Another weakness is also sub-financing
of educational scientific projects, which prevents more active engaging of doctoral students in greater joint
projects. Presently, doctoral students are modestly using the possibility to study in other universities.
Developmental possibilities. According to “Estonian Higher Education Strategy 2006-2015”, one of
the developmental priorities is altering the curriculum towards being based more on competency. Although
the present curriculum proceeds from instrumental, social, and reflective competencies, it is essential to pay
more attention to the coherence between the content and objectives and to elaborate the complete system of
objectives of the curriculum.
Besides training university teachers and researchers, it is important to expand the educational
scientific mentality to other areas of public and private sector, not only education.
An essential potential is promoting international expansion of doctoral studies: joint publications,
conferences, international curriculum, foreign exchange of doctoral student, etc.
Contemporary e-learning offers excellent possibilities for doctoral studies; in Tallinn University it
has been developed to quite high level. Sponsored by an ESF project, elaboration of a corresponding elearning module has been initiated. The aim is to develop it for international use.
More attention should be paid to the question of supervisors’ competence, organising schoolings and
seminars to increase this and enabling supervisors to learn from the experience of other countries.
Elaborating and applying counselling service within ESF project should have a positive impact on
the improvement of the quality of doctoral dissertations.

8. COOPERAION CONTANCS
International cooperation of the Faculty of Educational Science in the field of research and
development

Institution

Contact person

Description of cooperation

Berkins School for the
Blind, USA

Dennis Lolli

CEDEFOP (European
Centre for the
Development of
Vocational Training)
Daugavpils University,
Latvia

Mara Brugia
(coordinator of
TTNet networks)
PhD, Anita Pipere

−

Edge Hill University
College, UK

Prof David Johnstone
Christopher Hughes

−
−
−

European Forum for

Barbara Ziegler-Fonk

−

−
−
−
−
−

student exchange in master’s studies;
preparing study aids;
compiling the curriculum of continuous learning.
Joint participation in the project „eTTCampus“, financed
by the European Commission;
Joint participation in the project “Defining VET
Professions” , financed by the European Commission.
Organising joint conferences (Sustainable development.
Culture. Education) and publishing a journal (Teacher
Education and Training);
Mutual reviewing of scientific publications.
Consulting doctoral students;
Joint participation in the EU Comenius 2.1 project
“Appraisal of Potential for Teaching”.
Being a member of the board of the international
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Freedom in Education
Finnish National Board
of Education

Kristiina Volmari

Göteborg University,
Sweden
HAMK - Häämeenlinna
University of Applied
Sciences, Finland

Prof. Sverker
Lindblad
Kristiina Volmari

The University of
Helsinki, finland

Prof. Juhani Hytonen

Prof Emer Pertti
Kansanen
Dots. Ritva JakkuSihvonen,

Høgskolen i NordTrøndelag, Norway
the University of
Joensuu, Finland
the University of
Jyväskylä, Finland

dots Asbjorn Kolberg
Prof. Ari Antikainen
Prof Timo Ahonen
Hannu L.T.
Heikkinen

the University of Kieli,
Germany

Prof. Helmut
Dahncke

Klaipeda University

Prof. Ona Tijuneliene

Linköping University
(Sweden), Centre for
Higher Education MidWest Jutland (Denmark)
Magdeburg- Stendal
University of Applied
Sciences, Germany

Peter Wellendorf

National Centre for
Professional
Development in
Education, Finland
National University of
Ireland Maynooth,
Ireland
OKKA Säätiö, Finland

Heidi-Maria Listo

Prof. Wolfgang
Bloemers

Angela Rickard

organisation EFFE.
− Joint participation in the project „eTTCampus“, financed
by the European Commission. 12 partners all over the
world take part in the projects – 5 international networks
and 3 universities.
− Organising a joint seminar (Profknow);
− Publishing the materials of Profknow in Estonian.
− Joint participation in the project “Defining VET
Professions”, financed by the European Commission. Nine
partners participate in the project, including 6 universities
from Europe.
− Joint participation in the projects: “Achieving the
Objectives of the Curriculum in Pre-School and in the 1st
Stage of Primary School”
− publishing the joint collection of scientific articles taking
turns ibetween the University of Helsinki and in Tallinn
University;
− translating textbooks;
− Teacher exchange and researchers exchange;
− Mutual opposing of doctoral dissertation
− Joint participation in the EU Comenius 2.1 project
“Appraisal of Potential for Teaching”.
− VOKKE project (an analysis comparing the content of the
teacher training curricula in Finland and in Estonia )
− Student exchange within educational placement
− Organising a joint seminar (Profknow);
− Publishing the materials of Profknow in Estonian.
− Joint participation in the projects: “Rapid Automatic
Naming Skills as Diagnostic Possibility to Define Reading
Disabilities”
− Joint participation in the NQTNE network
− Cooperation in researching the topic of the development
and vocational year of a junior teacher
− Joint participation in the projects: „Physiklernen und
Handeln von Schülern in Deutschalnd und Estland”; SF
project “The Conception of Relevance in Natural Science
Education and Factors Influencing Relevance in General
Education Schools”, in ESF 1.1 project „Guaranteeing the
Sustainability of Natural Scientific and Technological
Education in All Stages of Studies”;
− Teacher exchange and student exchange.
− Cooperation concerning compiling and publishing the joint
collection of Estonia, Latvia, and Lithuania „The History
of Education in the Baltic States”
− Realising the Comenius 2.1 project „Outdoor Learning in
Elementary School“

− Joint participation in developing and realising the
curriculum „European Perspectives on Social Inclusion“.
− Joint participation in developing and realising the
curriculum „European Bachelor of Inclusion Studies“.
− Joint participation in Leonardo project „International
Operation Agent for VET – IOA”

− Joint participation in EU Comenius 2.1 project “Appraisal
of Potential for Teaching”

Kimmo Harra

− Organising an international vocational education
conference.
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Provinciale Hogeschool
Limburg, Belgium
Riga Stradins University,
Latvia
Rovaniemi University,
Finland
Staatliches Seminar für
Didaktik und
Lehrerbildung,
Offenburg, Germany
the University of
Tampere, Finland

Kristina Gillijns

University of Latvia

Prof. Aida Kruze

University of Southern
Maine, USA
University of Strathclyde
Jordanhill College,
Scotland
University of West
Florida, USA

Prof. David Silvernail

University of Virginia,
USA

Prof. Neva Viise,
Prof. Herbert
Richards
Dots. Vidimantas
Raudys

Vilnius Pedagogikal
University

− Joint participation in EU Comenius 2.1 project “Appraisal
of Potential for Teaching”
− Joint research in the field of educational comprehension
and learning comprehension.
− Research project “School and Identity”.

Assistant Professor
Margarita Putnina
Prof. Anneli Lauriala
Dr Bernd Hainmüller

Prof. Pekka Ruohotie

Prof. Iain Smith

Prof. Sam Mathews

− Joint participation in EU Comenius 2.1 project “Appraisal
of Potential for Teaching”
− Preparing EU project application on the field of life long
learning.
− Joint participation in projects: ESF 1.1 „Improving the
Quality in the Field of Educational Sciences Doctoral
Studies”; ESF 1.1 „Research and development of
vocational education”
− two visiting teachers from the University of Tampere
− doctoral students participate in the seminars of the research
centre of vocational education in the University of
Tampere
− Cooperation concerning compiling and publishing the joint
collection of Estonia, Latvia, and Lithuania „The History
of Education in the Baltic States”
− Cooperation concerning the application of EBQ
(Educational Beliefs Questionnaire) in Estonian
− Cooperation within ESF 1.1 project LÜKKA sub-project
of curricula
− Joint participation in projects: ESF 1.1 „Increasing the
quality of Teacher Education in the field of educational
psychology”
− Teacher exchange and researcher exchange
− Joint participation in projects: “Developing patterns in
spelling acquisition”
− Cooperation concerning compiling and publishing the joint
collection of Estonia, Latvia, and Lithuania „The History
of Education in the Baltic States”

Cooperation agreements in the Faculty of Educational Sciences within the ERASMUS program
University

Specialty

Curriculum

Helsingin Yliopisto

Teacher Education, Preschool Education

BA

Hogeschool Gent

Education, Teacher training

BA

Joensuun Yliopisto

Primary Education

BA

Jyväskylän Yliopisto

Education

BA, MA

Jyväskylän Yliopisto

Special Education

BA

Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen

Teacher training

BA

Kolding Paedagogseminarium

Teacher training

Ei

Latvijas Universitate

Teacher Education

BA

Oulun Yliopisto

Education

BA, MA

Oulun Yliopisto

Teacher education

BA,MA, PhD

Pädagogische Akademie der Diözese Linz

Education

BA

Pädagogische Hochschule Heidelberg

Teacher Education, Modern Languages

BA, MA, PhD
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Rezeknes Augustskola

Teacher training

BA, MA

Riga Teacher Training Academy

Education/Teacher Training

BA, MA

Turun Yliopisto

Education, Teacher training

BA, MA

Universidad de Huelva

Education, Teacher Training

BA, MA, PhD

Universidad Pontificia Comillas de Madrid

Education

BA, MA

Universitat de Coruna

Education

BA

University of Ioannina

Special Education

BA

University of Ljubljana

Adult Education

BA

University of Maastricht

Educational Psychology

BA

Vytauto Didziojo Universitatas

Adult Education

BA, MA
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10.15.2. Stokholmas Universitātes pētniecisko studiju programma
LU Pedagoăijas doktora studiju programmas salīdzinājums ar pedagoăijas doktora studiju programmām Latvijas augstskolās un citu
Eiropas valstu universitātēs
LU Pedagoăijas doktora studiju programmas salīdzinājums ar pedagoăijas doktora studiju programmām Latvijas augstskolās
Augstskola

Ap
joms

Latvijas
Universitāte,
akreditēta no
1999. gada

I
lgums

14
4 KP

3
-4 gadi

Mērėi

Uzdevumi

Saturs

Organizācija

s
LU
Pedagoăijas
doktora studiju
kā LU Doktora
studiju
programmas
sastāvdaĜas
mērėis ir jauno
zinātnieku
sagatavošana
atbilstoši Ph.D
starptautiskajām
prasībām,
lai
sekmētu
zinātniskās
pētniecības,
pētniecisko
metožu,
pedagoăijas
teoriju
tālāku
attīstību,
kas
nodrošina
prakses
pilnveidošanu,
kompetentu
augstskolas
mācībspēku un
zinātnisko
darbinieku
pētniecību
visdažādākajās
dzīves
un
profesionālās
darbības jomās.

Doktorantu
un interešu kontekstā:
•

•

•

•

vajadzību

nodrošināt
doktorantu
metodoloăisko
pamatu
pētnieciskā procesa īstenošanai
un kvalitatīvo un kvantitatīvo
metožu
lietošanas
instrumentāriju,
pozitīvas
praktiskās
pedagoăiskās
darbības pieredzes apkopošanai
un vispārināšanai teorētiskajā
līmenī;
atbalstīt doktorantu zinātniskās
valodas
pilnveidi
un
daudzvalodību;
aktualizēt doktorantu promocijas
darbu pētnieciskos virzienus
Eiropas aktuālās pētniecības
kontekstā;
veicināt doktorantu inovatīvo
projektu vadības, informācijas
un komunikācijas tehnoloăiju
pielietošanas pieredzes iegūšanu.

LU
pedagoăiskās
darbības kontekstā:
•

•

•

veicināt
doktorantu
un
zinātnisko vadītāju līdzdalību
starptautiskajos projektos un
kopīgo pētniecības rezultātu
publicēšanu;
veicināt
zinātnisko
darbu
vadītāju
un
doktorantu
sadarbību;
pedagoăiski sagatavot visu
zinātĦu nozaru LU doktorantus
inovāciju
un
pētniecības
ieviešanai akadēmisko studiju
procesā;

Pedagoăijas doktora studiju saturu veido
doktoranta pētnieciskais darbs. Pētnieciskā
darba obligāto daĜu (A) veido patstāvīga
promocijas darba izstrāde un pabeigšana ar
zinātniski oriăinālu un pārbaudītu rezultātu
iegūšanu izvēlētajā pedagoăijas
apakšnozarē -115 KP.
Promocijas darba formas var būt disertācija,
monogrāfija vai zinātnisko darbu kopa.
Promocijas darbam autors pievieno
zinātnisko publikāciju sarakstu un citus
zinātnisko kompetenci apliecinošus
dokumentus. Zinātnisko darbu kopa
iesniedzama pilnā apjomā.
Obligātās izvēles (B daĜā) - 29 KP - ietilpst:
pētnieciskā procesa un jaunāko pētījuma
metožu apguve un pielietošana praksē,
jaunāko informācijas un komunikācijas
tehnoloăiju, pētījuma plānošanas, datu
ieguves, apstrādes, analīzes un rezultātu
prezentēšanas paĦēmienu apguve,
piedaloties diskusijās profesoru grupas
rīkotajos metodoloăiskajos semināros un
kolokvijos, dalība vienā no LU PPF
Pedagoăijas zinātniskā institūta (turpmāk
tekstā - PZI) vai starptautiskā, vai Latvijas
pētnieciskajā projektā ar kopējo projekta
rezultātu publicēšanu, kā arī kursā
“Augstskolas didaktika” un viena no LU
doktorantūras brīvās izvēles vai
starptautiska studiju moduĜa apguve;
promocijas darba gaitas un rezultātu
starptautiska apspriešana (rakstu
publicēšana vispāratzītajos starptautiski
recenzējamos izdevumos, uzstāšanās ar
referātu vai poster-prezentāciju

LU PPF Pedagoăijas nodaĜa
un PZI nodrošina iespējas
programmas
apguvei.
Doktoranti
veic
ar
promocijas darba izstrādi
saistīto
pētniecību
pēc
individuālā plāna profesora
vai
asociētā
profesora
vadībā, plānojot promocijas
darba izstrādi, sagatavošanos
promocijas eksāmeniem un
profesora asistenta praksi.
Konsultatīvās nodarbības,
doktorantu semināri un
kolokviji profesoru vadībā
notiek katru otro nedēĜu pēc
Pedagoăijas doktorantūras
Padomes izstrādātā gada
studiju plāna. Svešvalodu
prasmi doktoranti pilnveido
LU Valodu centrā,
starptautiskajos semināros,
vasaras skolās,
starptautiskajās konferencēs
un projektos.
Pedagoăijas doktora studiju
modelis pamatots
starptautiskajā pētnieciskajā
pieredzē un paredz 3
pētniecisko ciklu realizāciju
(G.Huber, 2005) promocijas
darba izstrādes gaitā ticamu
rezultātu ieguvei pēc
individuāli izstrādāta plāna
profesora vai asoc. profesora
vadībā.

Vērtēš
ana
Promo
cijas eksāmena
kārtošana
vispārīgajā
pedagoăijā un
izvēlētajā
apakšnozarē, kā
arī vienā no
svešvalodām
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•

veicināt LU Pedagoăijas doktora
programmu internacionalizāciju
Eiropas Universitāšu tīklā.

Pedagoăijas
vajadzību kontekstā:
•

•

zinātnes

veicināt zinātniskās pētniecības
virzību uz Latvijas un Eiropas
tautsaimniecības un darba tirgus
attīstības vajadzībām, uzmanību
veltot
izglītības
reformas
zinātniskajam atbalstam un
inovatīvo rezultātu ieviešanai
praksē, nodrošinot teorijas un
prakses vienotību;
līdzās zinātnisko granta pētījumu
turpināšanai plašāk izmantot
Eiropas Savienības projektu un
struktūrfondu
piedāvājumus
mācīšanās kā informācijas un
multikulturālās
sabiedrības
mūžizglītības
veicināšanas
metodoloăisko pamatu izstrādē.

Vienotās
Eiropas
augstākās akadēmiskās izglītības
kontekstā:
•
•

•

pedagoăijas doktora studiju
internacionalizācija;
starptautiskās doktora studiju
programmas
izstrāde
un
ieviešana vienotā (joint) doktora
grāda
ieguvei
Eiropas
universitāšu konsorcijā;
starptautiskā pētnieciskā tīkla
izveide.

starptautiskajās konferencēs, kas ir
nozīmīga pedagoăijas doktora studiju
programmas satura daĜa un profesora
asistenta prakse, kur doktoranti gūst
augstskolas docētāja darba pieredzes
pamatus, piedaloties bakalaura, maăistra
studiju programmu un pētniecisko projektu
izstrādes, plānošanas un vadības īstenošanā.
Latvijas un ārzemju pedagoăijas
zinātnes jaunāko teorētisko atziĦu un
pētījumu metožu padziĜināta apguve
studijās, kas saistīta ar promocijas
eksāmena kārtošanu vispārīgajā pedagoăijā
un izvēlētajā apakšnozarē un vienā no
svešvalodām.
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Daugavpils
Universitāte,
akreditēta
2002. gadā

14
4 KP, t.sk.
obligātie
kursi 20 KP,
obligātā
izvēle
(augstskolas,
skolas
vai
nozaru
pedagoăija )
10 KP;
Brī
vā izvēle – 6
KP
(pā
rējais
nav
skaidrots)

3
-4 gadi

Progra
mmas mērėis ir
augstākās
kvalifikācijas
speciālistu
sagatavošana
pedagoăijas
augstskolas,
skolas, nozaru
pedagoăijas
apakšnozarēs,
kuri ir spējīgi
izvirzīt un
risināt mūsdienu
pedagoăijas
problēmas
zinātniskā
līmenī un
piedāvāt
pētījumu
rezultātus
ieviešanai
augstskolas,
skolas un nozaru
pedagoăijas
praksē.



Piedāvāt padziĜinātu
pedagoăijas un tās
apakšnozaru teorētiskā
pamata un esošās pieredzes,
zinātniski pētnieciskās
metodoloăijas un attīstības
pamattendenču izpratni un
apguvi.



Piedāvāt
iespēju
veikt
patstāvīgu
pētījumu
izvēlētajā
pedagoăijas
apakšnozarē un aizstāvēt
pētījuma
rezultātus
promocijas darbā.

Promocijas darbs tiek izstrādāts vienlaicīgi
ar teorētisko kursu apguvi. Promocijas
darba izstrādes stratēăijai un tehnikai, kā arī
noformēšanas un sagatavošanas problēmām
ir paredzēti kursi “Promocijas darba
struktūras izveidošana”, “Kvantitatīvā
pētījuma metodoloăija un metodes”,
“Kvalitatīvā pētījuma metodoloăija un
metodes”. Promocijas darba izstrādes
posmi:
o I-II studiju gads
Materiālu vākšana zinātniskajam
pētījumam un zinātnisko darbu kopuma
apguve par pētāmo problēmu, promocijas
darba koncepcijas formulēšana, viena vai
divu rakstu sagatavošana publicēšanai par
promocijas darba atsevišėiem jautājumiem.
o II-III studiju gads
Pētījuma turpināšana, divu vai trīs
rakstu
par
promocijas
darba
nozīmīgākajiem jautājumiem iesniegšana
publicēšanai, uzstāšanās vienā vai divās
starptautiskās zinātniskās konferencēs par
veiktā
pētījuma
materiālu
analīzi.
Promocijas
darba
uzrakstītās
daĜas
apspriešana atbilstošo katedru sēdēs.
o III-IV studiju gads
Promocijas darba pabeigšana,
noformēšana un sagatavošana aizstāvēšanai,
divu vai trīs rakstu par promocijas darba
pamatjautājumiem iesniegšana publicēšanai,
uzstāšanās vienā vai divās starptautiskās
zinātniskās konferencēs par veiktā pētījuma
materiāliem.
Doktorantūras
studiju
laikā
doktorantam nepieciešams publicēt vismaz
5 rakstus (2 no tiem var būt iesniegti
publicēšanai)
atzītos
recenzējamos
zinātniskos žurnālos (izdevumos), kas
iekĜauti ZinātĦu Akadēmijas padomes
apstiprināto zinātnisko izdevumu sarakstā.

Doktora
programmas darbs tiek
organizēts saskaĦā ar DU
doktora studiju nolikumu.
Doktora studijas koordinē
DU ZinātĦu prorektors, to
izpildi organizē
doktorantūras metodiėe un
doktora studiju programmas
direktors. Doktoranti regulāri
atskaitās par savu darbu
attiecīgajās katedrās un
Zinātnes padomē, kura
pieĦem lēmumu par
turpmāko studiju lietderību.
Jaunākās
tendences:
grupu
darbs
institūta
pētnieciskajos
virzienos, mobilitātes.

Atskai
tes profilējošās
katedras sēdēs.
Promo
cijas eksāmens
pedagoăijā pēc
darba
iesniegšanas;
svešvalodā
–
studiju laikā.
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Latvijas
Lauksaimniecības
universitāte,
akreditēta
2002. gadā

14
4 KP, t.sk.
zinātniskā
darba
apjoms
–
112
KP,
teorētisko
studiju
apjoms – 32
KP.
Teorētisko
studiju
obligātā daĜa
– 22 KP;
izvēles daĜa
– 10 KP.

3
-4 gadi

Humā
nas
un
ekocentrētas
personības
doktora līmeĦa
zinātniskā
kompetence
pedagoăijas
zinātnes
un
prakses tālākai
attīstībai
ES
kontekstā, īpaši
LLU un lauku
reăionos.
















Nodrošināt
kvalitatīvu
teorētisko un eksperimentālo
pētījumu
metodoloăijas
apguvi, akcentējot humāno
un ekoloăisko pieeju.
Organizēt
un
veicināt
doktorantu un zinātnisko
vadītāju,
doktorantu
savstarpējo un akadēmiskā
personāla
vispusīgu
sadarbību, īpaši komandas
darbu
un
starpzinātĦu
pētījumus.
Sekmēt doktorantu pētījumu
publicēšanu un uzstāšanos
par
tiem
Latvijas
un
starptautiskā mērogā.
Nodrošināt
iespēju
pilnveidot zinātnes valodu
un IT lietošanas prasmes.
Veicināt
doktorantu
iesaistīšanos
zinātniskos
projektos.
Veicināt
doktorantu
zinātnisko
pētniecību
ārzemēs.
Attīstīt pedagoăijas zinātnei
LLU atbilstošās pētījumu
jomas Latvijas, Eiropas,
pasaules pētījumu kontekstā.
Attīstīt prasmi zinātnisko
pētījumu
prognozēšanai,
veikšanai un vadīšanai, kuri
var dot būtisku ieguldījumu
pedagoăijas zinātnē un lauku
reăionu attīstībā.
Izpildīt pedagoăijas doktora
programmas prasības un
aizstāvēt promocijas darbu,
iegūstot pedagoăijas doktora
grādu (Dr. paed.).

Obligātā
daĜa:
pētniecība,
promocijas
darba
sagatavošana
un
noformēšana,
pētījuma
rezultātu
publicēšana un prezentēšana zinātniskās
konferencēs.
Studiju kursi:
Pedagoăijas attīstības tendences.
Pētījuma
virziena
speckurss
(Izglītības ekoloăija mūžizglītības kontekstā
laukos. Profesionālā izglītība Latvijas
laukos ES kontekstā. Kompetences
iegūšana lauku vidē. Dzīves kvalitāte mājas
vides/mājturības/
mājsaimniecības
kontekstā (arī eksakto priekšmetu didaktika)
u.c.)
Profesionālās
svešvalodas
speckurss.
Pētījumu metodoloăija.
Izvēles daĜa:
Izglītības filozofija.
Zinātniskā darba metodoloăija.
Konkrēto pētījumu metodika.
Ievads zinātnes metodoloăijā.
Augstskolu didaktika.
Projektu
vadīšanas
aktuālās
problēmas.

Lai veicinātu
doktorantu iekĜaušanos
plānotajā studiju laikā un
kvalitatīvu programmas
realizāciju, katrs doktorants
sastāda doktora studiju
pretendenta pieteikumu, kurā
ieplāno galveno studiju
sastāvdaĜu (teorētisko studiju
priekšmetu, pētījuma posmu,
metodikas) saturu un izpildes
termiĦus. Bez tam katram
studiju gadam, pirms tā
uzsākšanas, sastāda
detalizētāku studiju gada
darba plānu. Sākot ar otro
studiju gadu šis plāns
apvienots ar studiju gada
atskaiti par iepriekšējām
studijām. Vienreiz četros
mēnešos doktorants iesniedz
arī pārskatu par studiju plāna
izpildes gaitu. Minētie
dokumenti paredz
promocijas darba temata,
plāna un tā izpildes gaitas
regulāru, demokrātisku un
koleăiālu apspriešanu
Izglītības un
mājsaimniecības institūta
sēdē, kā arī speciāli
konkrētajam promocijas
pētījumam veltītajā
kolokvijā. Tas katram
doktorantam ir obligāts
vienreiz gadā. Kolokvijā
piedalās mācībspēki un
doktoranti. Pētījumu
aprobācija un demokrātiska
pētījumu gaitas un rezultāta
regulāra apspriešana notiek
arī ikgadējās LLU
doktorantu konferencēs,
kurās darbojas pedagoăijas
sekcija, Izglītības un

Promo
cijas eksāmens
augstskolā,
kuras
promocijas
padomē
aizstāvēs
promocijas
darbu. Pārējie
eksāmeni
un
ieskaites – LLU.

265
mājsaimniecības institūta
rīkotajās starptautiskajās
konferencēs, kā arī citu
augstskolu rīkotajās
konferencēs. Promocijas
darba priekšaizstāvēšana
notiek noslēguma seminārā,
kuru rīko katrs doktorants.
Uz šo semināru uzaicina
attiecīgās nozares
speciālistus un zinātniekus.
Tajā piedalās arī doktoranti
un akadēmiskais personāls.
Semināru var rīkot arī
institūcijā, kurā notikuši
pētījumi, piem., LLKC u.c.,
lai palielinātu tā kompetento
dalībnieku skaitu.
Promocijas darba noslēgumā
to recenzē divi recenzenti.
Liepājas
Pedagoăijas
akadēmija (kopš 2008.
gada
Liepājas
pedagoăijas
Universitāte),
akreditēta
2006. gadā

14
4 KP

3
-4 gadi

Dot
iespēju
jaunajiem
zinātniekiem
iegūt
pedagoăijas
doktora grādu
kādā no LPU
pārstāvētajām
pedagoăijas
zinātnes
apakšnozarēm
(pirmsskolas
pedagoăija,
vispārīgā
pedagoăija,
skolas
pedagoăija,
pieaugušo
pedagoăija).







Sekmēt zinātniskās
pētniecības, pētniecisko
metožu un pedagoăijas
teoriju tālāku attīstību, kas
nodrošina pedagoăiskās
prakses pilnveidošanu,
augstskolas mācībspēku un
kvalificētu zinātnisko
darbinieku izglītošanu.
Veicināt LPU, Kurzemes
reăiona izglītības un kultūras
iestāžu speciālistu kvalitatīvu
zinātnisko izaugsmi,
aktivizējot pedagoăijas
aktuālos pētnieciskos
virzienus Latvijā, veidojot
sadarbību ar dažāda tipa
pedagoăijas pētnieciskajām
institūcijām un izglītības
iestādēm kā zinātniskās
darbības nepieciešamu
nosacījumu.
Nodrošināt doktora studiju
programmas satura

Pedagoăijas doktora studiju
struktūru veido doktoranta pētnieciskais
darbs:
1. Individuālā pētnieciskā darba
un promocijas darba izstrāde ar zinātniski
oriăinālu un pārbaudītu rezultātu izvēlētajā
pedagoăijas apakšnozarē – 80 KP:
zinātniskā pētījuma teorētiskais
pamatojums – 25 KP,
pētījuma metodikas pamatojums – 20
KP,
patstāvīgā empīriskā pētījuma
rezultāti – 25 KP;
pētnieciskā darba apspriešana – 10
KP.

Promocijas darba forma ir
disertācija, patstāvīgi izstrādāts darbs, kas
satur zinātniski oriăinālus, pārbaudītus
rezultātus un sniedz jaunas atziĦas
konkrētajā zinātĦu apakšnozarē. Promocijas
darbam autors pievieno zinātnisko
publikāciju sarakstu un to kopijas.

Lekcijas,
teorētiskie
semināri,
kolokviji, grupu diskusijas,
patstāvīgais darbs, asistenta
prakse, pētnieciskā prakse
u.c.

Eksām
eni katrā kursā +
promocijas
eksāmeni.
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realizāciju, kā arī
mūsdienīgas akadēmiskā un
pētnieciskā darba
metodoloăijas apguvi.


Izveidot studiju mērėiem
atbilstošu pētnieciskās un
radošās darbības vidi studiju
procesā.



Veicināt doktorantu spējas,
motivāciju, gatavību
zinātniskai pētniecībai un
praktiskās pedagoăiskās
darbības pieredzes
apkopošanai un izpētei.





Orientēt akadēmisko
personālu un doktorantus uz
savas pētnieciskās darbības
vispārinājumu
metodoloăiskajā, teorētiskajā
un metodiskajā līmenī.
Nodrošināt pedagoăijas
doktorantu mērėtiecīgu
patstāvīgo studiju zinātnisko
vadību

2.

Pedagoăijas un starpnozaru teorētisko
kursu apguve – 32 KP.

Obligātās daĜas kursi - 20 KP
attiecas uz promocijas darba struktūras
izveidi, pedagoăijas zinātnes attīstības
tendenču analīzi, kvantitatīvās un
kvalitatīvās pētniecības un to metožu
apguvi, pētniecisko datu apstrādi un analīzi,
kā arī zinātniskās pētniecības daudzveidīgo
aspektu izpratni un izglītības filozofijas
teorētisko pamatu apguvi zināšanu
sabiedrībā.
Obligātās izvēles pedagoăijas
kursi – 10 KP pirmsskolas, vispārīgajā,
pieaugušo un skolas pedagoăijā, kas atklāj
izvēlētās pētnieciskās problēmas teorētiskos
specifiskos pamatus.
Brīvās izvēles kursi – 2 KP pēc
studentu brīvas izvēles papildina doktorantu
teorētiskās zināšanas skolas pedagoăijas
kursos, sniedz iespēju attīstīt pētnieciskā
darba prasmes.
3. Pētnieciskās un zinātniskās
aktivitātes – 24 KP: teorētiskie semināri,
piedalīšanās zinātniskajās konferencēs,
publikāciju sagatavošana. Aktivitātes tiek
dokumentētas un reăistrētas, piedaloties
profesoru grupas rīkotajos zinātniskajos
semināros, kolokvijos, diskusijās,
konferencēs, un apliecinātas ar zinātniskā
vadītāja parakstu. Pētniecisko datu
aprobācija (rakstu sagatavošana un
publicēšana, uzstāšanās konferencēs),
līdzdalība vismaz 2 starptautiskajās
konferencēs, referātu un rakstu izstrāde
svešvalodās, tai skaitā stažēšanās citās
universitātēs, kopējo projekta rezultātu
publicēšana ir nozīmīga pedagoăijas
doktora studiju programmas satura daĜa.
4. Pedagoăiskais darbs augstskolā
– 4 KP. Pedagoăijas doktora studijās
ietverta profesora asistenta prakse, kur
doktoranti gūst lektora, projekta vadītāja
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darba pieredzes pamatus, piedaloties
bakalaura, maăistra studiju programmu un
pētniecisko projektu īstenošanā.
5. Latvijas un ārzemju
pedagoăijas zinātnes jaunāko teorētisko
atziĦu un pētījumu metožu padziĜināta
apguve studijās saistīta ar promocijas
eksāmenu kārtošanu – 4 KP:
pedagoăijā – 2 KP,
vienā no svešvalodām – 2 KP.

Rēzeknes
Augstskola,
licencēta
2007. gadā
Rīgas
Pedagoăijas
un
izglītības
vadības
augstskola,
licencēta
2008. gadā

14
4 KP

3
-4 gadi

12

3
-4 gadi

0 KP

Dati
nav pieejami

Dati nav pieejami

Dati
nav pieejami

Dati nav pieejami

Studiju kursi (nelielā apjomā)
katrā no studiju apakšnozarēm + promocijas
darbs
Individuāls pētnieciskais darbs

Dominē teorētiskās
studijas.

Studijas
pēc
individuālā
plāna
zinātniskajā
vadībā
+
individuālās
tematiskās
konsultācijas
pēc
nepieciešamības

Eksām
eni katrā kursā +
promocijas
eksāmeni.
Promo
cijas eksāmeni
vispārīgajā
pedagoăijā,
apakšnozarē,
svešvalodā
pirms
darba
iesniegšanas.

Apkopojums: Kā redzams iepriekš minētajā salīdzinošajā tabulā, visām Latvijas pedagoăijas doktora programmām ir līdzīgs programmas apjoms un ilgums (izĦemot RPIVAs
programmu, kura licencētā 2008. gadā un kurā Ħemtas vērā BoloĦas procesa rekomendācijas par pāreju uz vienotu Eiropā trešā cikla augstākās izglītības apjomu un ilgumu. Vienota ir pieeja
mērėu un uzdevumu definēšanā, to atbilstība un virzība uz Pedagoăijas doktora grāda prasībām katras augstskolas misijai reăionālajā, nacionālajā un Eiropas vienotas izglītības telpas
kontekstā. Atšėirībā no LU programmas, - kuras misija ir Latvijas pedagoăijas zinātnes (jaunu teoriju praksei mainīgajā sabiedrībā) attīstībai Starptautiskajos pētnieciskajos tīklos ceĜā uz
Latvijas pedagoăijas zinātnisko skolas labākās pieredzes attīstību mācoties no Eiropas vadošām universitātēm pedagoăijas jomā, lai novērstu pagātnes nepilnība, akcentējot pētījumu
metodoloăijas attīstību, - citu augstskolu programmas ir orientētas uz doktorantu sagatavošanu pētījumiem savā reăionā izglītības prakses uzlabošanai atbilstoši augstskolas specifikai. Kaut
gan satura izklāstā LU un LPU ir identiskas, tajās saskatāmas būtiskās atšėirības saturā, organizācijā un vērtēšanā: ja LPU ir akadēmisko kursu ar eksāmeniem katrā kursā orientēta un līdz ar
to stingri reglamentēta, tad LU programma ir vairāk līdzīga DU un LLU programmām, kurās konsekventāk integrētas pētniecības un akadēmiskās studijas.

LU Pedagoăijas doktora studiju programmas salīdzinājums ar pedagoăijas doktora studiju programmām citu Eiropas valstu universitātēs
Augstsk
ola
Tallinas
Universitāte

A

Ilg

pjoms
16
0 ECP

Mērėis

Uzdevumi

Saturs

Organizācija

Vērtēšana

ums
4
gadi

The
doctoral
studies
create conditions
for
gaining
professionalism
for
independent
research that is at
an internationally

•

•

•

Doctoral studies comprise 160 CP
and the nominal period of study is
four years.
doctoral studies shall take place
according to the curriculum
approved by the University Senate.
the curriculum includes:
•

studies in general subjects

Like doctoral studies
as a whole, the teaching
process is more and more
regulated. In the doctoral
studies of educational sciences,
the teaching is organized as
follows: the doctoral school is
in charge of organizing the

In an analysis of
the student’s progress, the
doctoral school shall rely on
the attestation of the
students. The student is
required to submit an
attestation report to the
attestation committee, which
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recognised level
and for preparing
qualified teachers
and researchers in
the
field
of
educational
sciences.

•

•

worth
16-24
credit
points
(including a minimum of 4 credit
points in the education of higher
education);
studies in the area of
specialisation (core subjects)
worth 16-24 credit points;
doctoral thesis worth 120
credit points.

general
subjects,
the
supervisors is in charge of the
seminars in the area of
specialisation. The supervisor
is responsible for studies in
individual subjects and the
completion of the doctoral
thesis.

The doctoral studies curriculum
of educational sciences is presented as
three modules: general subjects (21 CP),
core subjects (19 CP) and doctoral thesis
(120 CP). General and core subjects are
further divided into compulsory and
elective subjects. The difference from the
previous curriculum does not lie only in
renaming area subjects into general
subjects, but also in the fact that in the
new TLU regulations for doctoral studies,
educational sciences have acquired the
status of an independent area. This also
results in a renewed approach to the
interpretation of the goals and content of
general and core subjects. The
recognition of educational sciences as an
independent area of doctoral studies
means that in the previous version of the
curriculum, social sciences formed the
basis of the curriculum and educational
sciences represented one area of
knowledge within social sciences,
whereas the current curriculum is based
on educational sciences and social
sciences included in electives.

Stokhol
mas universitāte

16
0 ECPS

4
gadi

Ph.
filozofijā

D.

Datu nav

Doctoral studies comprise a
number of study courses and a
comprehensive thesis work. Within some
disciplines the course part includes
special graduate courses in various fields
in order to give the student a broad
knowledge of the subject. Within other
disciplines the courses can be devoted
only to specialisation within the student's
field of interest. The Doctoral thesis is

Studenti
patstāvīgi
izvēlas un apgūst noteiktu
studiju kursu skaitu (nav
norādīts) un uzraksta disertāciju

includes an evaluation of the
studies. In the first part of the
report, the student is asked to
present data about fulfilling
the curriculum; the second
part requires a detailed
analysis of the progress of
the doctoral thesis. The
supervisor of the thesis is
required to provide a written
estimation of the progress.
The third part of the report
includes data about which
articles the student has
published, or submitted for
publication
and
which
presentations the student has
made. The last part of the
report focuses on the
student’s work as a teacher
of students. These reports
provide the basis for the
attestation committee to
analyse and evaluate the
progress made on individual
study plans by doctoral
students. During the first two
years, the main emphasis is
on the completion of the
subjects of the curriculum,
the final years pay more
attention to the publication
of research results, to making
presentations at conferences
and to the progress of
completing the thesis.
Licences un 80
ECP – Prof. grāds
Doktora eksāmens
80 ECP
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Dānijas
Pedagoăijas
universitāte

Na
v norādīts

Na
v norādīts

The aim
of
the PhD
Programme is to
stimulate
the
development
of
PhD
students?
competences
in
theory,
methodology and
the
theory
of
science so that
they are able to
make systematic
scientific
observations of the
subject matter of
didactics
and
transparent
reflections
on
didactics as a
scientific
discipline.

The subject
matter is understood
broadly
as
the
normative
and
descriptive problems
that
arise
in
connection
with
teaching
and
educational processes
and which include
observations of:
•
Analysis,
planning,
organisation,
carrying out and
assessment
of
activities aimed
at
promoting
learning, which
include aspects
of
decisionmaking
and
reasoning
in
relation
to
educational
ideals,
intentions,
content, form,
organisation and
management.
•
The upbringing,
educational,
teaching
and
learning
processes
as
well as learning
results that are
realised
in
connection with
these types of
planned
activities.
•
The
physical,
organisational,
social, cultural

always the central part of the programme
Katrai skolai savs, piem.:
Culture, Diversity and Learning
Subjective and socio-cultural
processes of becoming are an integrated
part of lived life and thereby of learning
processes in a broad sense. They are
significant for children’s, adolescents’
and adults’ participation in (learning)
communities, among other things,
because they involve social and cultural
categorisations. The doctoral school
works with the nature of processes of
becoming and their significance in, for
example, educational institutions and
other less formalised learning contexts, as
well as in private and public institutions
and organisations. Cultural diversity
understood as differentiating discourses
and practices is a central theme. The
ways in which socio-cultural differences
and identities are established, maintained
and changed are studied amongst other
things as a basis for understanding and
intervening in processes of inclusion and
exclusion.
The central themes of the
doctoral school include:
•



Subjectification processes and identity
formation among children, youths and
adults in educational institutions,
organisations, associations, and other
formal and non-formal contexts. In this
connection, for example, the formation
and change of identities and other sociocultural phenomena in interaction with
formation and non-formal developmental
goals and competence concepts in the
relevant contexts are studied.
Socio-cultural categories and their
intersectionality, including gender, class,
ethnicity, race, religion, generation,
sexuality, nationality and other more
context-specific types of categorisation.
In connection with these categorisations
questions of, for example, diversity,
integration/marginalisation:
socially,

Activities
In
addition
to
supervision, the following
activities are offered within the
framework
of
the
PhD
Programme:











An individual introductory
interview with the programme
director and the supervisor on
the PhD plan and supervision
contract. The interview is
followed up through semiannual assessments.
An annual course on:
Didactics: concepts, functions
and research design (5
ECTS).
Seminar series: three annual
two-day meetings on ad-hoc
topics (February, May and
November), which may take
the form of a theoretical
presentation by supervisors,
visiting
researchers
etc.
Participation in five meeting
during the PhD period gives 5
ECTS.
An annual summer school in
August through a Nordic
cooperation
initiative
(3
ECTS):
- didactic positions (alternate
(odd)
years)
- didactic analytical strategies
(alternate (even) years)
PhD clusters, which are
encouraged
to
establish
tutorials, writing groups, etc.

The activities are
planned and carried out in
cooperation with the PhD
students, relevant supervisors
and the responsible programme
director.
In DOCSOL we offer
courses,
seminars
and
workshops, all of which are

Nav norādīts
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•

and
political
frameworks and
the participants?
backgrounds for
participating in
such activities.
The definition
and
development of
didactically
competent
professions and
organisations.



culturally, and historically situated inand exclusion processes in lived life are
studied. Extreme forms of exclusion, for
example,
bullying,
discrimination,
harassment or other ways of preventing
participation in learning contexts will be
a particularly important theme.
Discursive,
practised,
material,
sensuous/aesthetic and
technologymediated enactments of socio-cultural
order and identity formation ? including
the enactment effects of media and
cultural products in relation to the
phenomena mentioned previously. The
theme thus includes methodological
studies of the interaction between
material, discursive and technological
powers.

Work is conducted within the
PhD Programme on the development of
knowledge of concrete empirical
problems as well as with theory
development and development of
methodology. The PhD Programme takes
a cross-disciplinary approach, drawing on
a wide range of analytical perspectives,
including:
anthropological
cultural
analysis,
actor-network
theory,
deconstruction,
discourse
analysis,
discourse psychology, feministic theory,
constructionism, cultural psychology,
sociolinguistics, narrative analysis, poststructuralism, queer theory, science and
technology studies, social analysis and
activity theory.

Tībinge
nes Universitāte

Šobrīd : Traditional (individual) supervision by an academic supervisor: "Doktorvater" / "Doktormutter" (so-called "apprentice model")
Na

UNED
(Spānija)

held in English, drawing on the
best researchers in the field and
often with the participation of
international PhD students.
DOCSOL’s
cooperative
relations
include
both
international
and
national
research training environments;
for example, we organise PhD
courses in cooperation with the
University of Trento, Italy, and
the University of Liverpool and
the Institute of Education,
University of London in
England. In addition, we have
close relations with Nordic
colleagues in Linköping, Oslo
and Göteborg and of course
other relevant Danish doctoral
schools such as the Doctoral
School on Knowledge and
Management
at
the
Copenhagen Business School,
the Doctoral Programme in
Organization and Management
Education (DOME) at the
Aarhus School of Business and
the Graduate School in
Lifelong Learning at Roskilde
University. This entails that
DOCSOL students have easy
access to a large network of
research training activities and
conferences
as
well
as
opportunities for inspiring
study visits abroad.

v norādīts

45 gadi

Spanish
postgraduate
students
who
intend to pursue a
doctoral
degree
must
first
be

Nav
norādīts

Completing these courses,
the student spends a further 2 years
exclusively carrying out the practical
development of the thesis and
preparing the manuscript and final
dissertation

After completing these
courses, the student spends a further
2 years exclusively carrying out the
practical development of the thesis
and preparing the manuscript and
final dissertation. The doctoral
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admitted to a
specific
PhD
programme
in
order to obtain the
Advanced Studies
Degree.

program is designed to be completed
within 4 years, which is the usual
length of Spanish predoctoral grants.
However, because research groups
are often underfunded and because
of other factors (such as the
requirement to undertake research
not directly related to the thesis), it
is not uncommon for students to
take longer. The average time to
complete the doctorate is 4.3 years

Apkopojums: Programmas saturu būtiski nosaka uzĦemšanas prasības. Stokholmas Universitātē doktorantūrā uzĦem - a Bachelor's Degree (in some cases a Master's Degree).
Līdzīga situācija ir Vācijā. LU programmai ir līdzīga studiju organizācija: pētījumi grupās (kopš 2007. gada), kā Spānijā. Tāpat kā Spānijā, arī LU programma tendēta uz pāreju uz
programmas realizāciju starptautiskajās programmās (skolās, starptautiskajās pētnieku grupās), kur LU ir iesaistīta. Visefektīvāk tāda veida studijas pedagoăijā tiek realizētas Dānijā, līdz ar
to angĜu valoda ir studiju valoda, kā līdz šim Zviedrijā kā vienīgajā starptautiskajā pētniecības studiju programmā, uz ko arī savā attīstībā virzīta LU Pedagoăijas doktora programma. Būtībā,
izĦemot DU, kur jaunās programmas (zinātniskās skolas) tiek realizētas kopš 2007. gada, kā arī Tallinas programmu (identiska Somijas), visas pārējās valstis uzsāka zinātnisko skolu izveidi
tikai šajā studiju gadā, harmonizējot savas programmas BoloĦas procesa kontekstā.
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Allmän information
Nu gällande studieplan för forskarutbildning fastställdes i sina grunddrag i Samhällsvetenskapliga
fakultetsnämnden den 19 maj 1993. Licentiatexamen och doktorsexamen beskrivs nu i samma studieplan forskarutbildningens. Licentiatexamen omfattar bl a en uppsats om 40 poäng (tidigare var det 30 poäng).
Samordningen med magisterutbildningen innebär bl a möjligheter att tillgodoräkna sig magisterkurser i
forskarutbildningen - vilket sägs i avsnitt 3. Viktig information finns också i Samhällsvetenskapliga
fakultetens Doktorandhandbok 1999, vilken delas ut till alla antagna doktorander.
Studieplan
Här följer studieplanen in extenso.
Studieplan för forskarutbildning i pedagogik vid Stockholms universitet.
Allmänna bestämmelser rörande tillträde till forskarutbildning återfinns i högskoleförordningen, kapitel 9.
Forskarutbildningen i pedagogik kan avslutas med licentiatexamen (80 poäng) eller doktorsexamen (160
poäng). Licentiatexamenär en etapp i forskarutbildningen.
1. Utbildningens mål och innehåll
Forskarutbildningen i pedagogik har till mål: att ge kvalificerad kunskap och insikt i ämnets teori och metod
samt en fördjupning inom dess specialområden, att bidra till att utveckla förmåga och färdighet att planera,
genomföra och redovisa forskning, att den studerande blir väl förberedd för självständiga forskningsinsatser i
pedagogik och för andra uppgifter där kunskaper, insikter och färdigheter inom pedagogiken som
vetenskaplig disciplinen är av vikt.

För doktorsexamen krävs avhandling om 80 poäng och kurser/litteratur om 80 poäng. För licentiatexamen
krävs en uppsats om 40 poäng och kurser/litteratur om 40 poäng.
I forskarutbildningen ges obligatoriska kurser i forskningsmetod, som behandlar perspektivval och
rollkonflikter, etiska frågor, design- och analysproblem samt krav rörande källkritik och dokumentation.
Obligatoriska kurser ges också om den pedagogiska vetenskapens historiska villkor och bakgrund.
Tematiskt orienterade kurser erbjuds i anslutning till aktuella forskningsprogram inom institutionen, syftande
till fördjupning inom special- och tillämpningsområden.
2. Behörighetsvillkor, urval och aktivitetskrav
2.1 Allmän behörighet
Allmän behörighet har den som gått igenom grundläggande högskoleutbildning om minst 120 poäng eller
förvärvat motsvarande kunskaper.
2.2 Särskild behörighet
Särskild behörighet att antas till forskarutbildningen i pedagogik har den som avlagt filosofie
kandidatexamen med pedagogik som huvudämne (minst 60 poäng, inkluderande påbyggnadskurs), eller har
motsvarande kompetens. Ytterligare minst 40 poäng skall ha förvärvats i andra akademiska ämnen. Vidare
krävs att sökande bedöms ha sådan förmåga i övrigt som behövs för att genomgå utbildningen.
2.3 Urval
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Grunden för urvalen graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Vid bedömningen tas
hänsyn till den sökandes tidigare studieresultat, särskilt kvaliteten i självständigt utförda forskningsuppgifter.
Intervjuer med de sökande kan ingå i urvalsarbetet.
2.4 Antagning
Beslut som reglerar möjligheten att anta nya studerande till utbildning fattas i Samhällsvetenskapliga
fakultetsnämnden. Beslut om antagning fattas av institutionsstyrelsen.
(Vissa ändringar angående behållande av studieplats kommer att införas i studieplanen – tidigare formulering
har därför strukits här./BQ)
3. Tillgodoräknande
Studerande som antagits till forskarutbildning och som genomgått magisterutbildning kan efter särskild
prövning få tillgodoräkna sig moment i magisterutbildningen.
4. Utbildningens uppläggning m m.
Handledare (och ev biträdande handledare) utses vid studiernas början.
Vid studiernas början upprättas för varje studerande, i samråd med handledare, en individuell studieplan. På
den individuella studieplanen ställs krav på bredd och fördjupning vid val av kurser och litteratur. I den
individuella studieplanen skall en tidsplan för de olika leden i utbildningen också ges.
Som ett led i arbetet med avhandlingen (för licentiatexamen/uppsatsen) skall den studerande aktivt delta i
forskningsseminarier och där presentera promemorior över teoretiska och metodiska problem i det egna
forskningsarbetet. Seminariemedverkan skall också avse granskning av och diskussion kring andra
studerandes texter.
De obligatoriska kurserna i forskningsmetod och pedagogikens historia läses på ett tidigt stadium i
utbildningen, parallellt med att forskningsarbetet för avhandling eller uppsats inleds. Temaorienterade kurser
läses individuellt eller inom arrangerade seminarier i anslutning till pågående forskningsprogram.
5. Handledning
Handledare skall utses vid studiernas början eller snarast därefter. Om handledare inte utses vid studiernas
början, skall doktoranden ges möjlighet till kvalificerad individuell rådgivning i annan form. Beslut om
handledare kan ändras på begäran av handledare eller doktorand eller av andra skäl. Doktorand har rätt att en
gång årligen av handledaren erhålla en skriftlig bedömning av sina prestationer.
6. Examination
I Högskoleförordningen kapitel 8, paragraf 12-17, regleras examinationsvillkor gällande prov som ingår i
utbildningen samt disputation för doktorsexamen.
Litteratur och kurser examineras genom skriftligt redovisade uppgifter samt muntliga föredragningar.
Examinator utses bland institutionens docentkompetenta lärare.
Doktorsavhandling försvaras vid en offentlig disputation enligt bestämmelserna i Högskoleförordningen.
Betyg sätts av betygsnämnd.
Uppsats för licentiatexamen granskas vid offentligt seminarium och bedöms av examinator som utses särskilt
för varje uppsats.
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Prov på litteraturtentamina och kurser, uppsats för licentiatexamen samt avhandling för doktorsavhandling
bedöms med betyg Godkänd eller Underkänd.
Så långt den fastställda studieplanen för forskarutbildningen i pedagogik vid Stockholms universitet.
Studieplanen är det generella styrinstrumentet för utbildningen. För varje läsår anges de kurser, seminarier
och andra verksamheter som erbjuds de forskarstuderande.
Intresseanmälan, ansökan och antagning
Antagningen till forskarutbildningenär en tvåstegsprocess. Den som önskar komma i fråga för antagning, och
som har den föreskrivna behörigheten (se studieplanen), formulerar i första steget en intresseanmälan som
lämnas eller sänds till institutionens prefekt. Intresseanmälan ska innehålla:
•
•
•
•
•

En presentation av forskningsintresse eller forskningsintressen, i form av en idéskiss på två-tre A4sidor (skriven på ordbehandlare eller skrivmaskin).
Uppgift om planerad eller tänkbar finansiering av forskarstudierna.
Vidimerad meritförteckning.
Förteckning över tidigare författade texter (sänd dock inte med texter).
Uppgift om eventuell etablerad handledningskontakt eller anknytning till tema(forsknings)grupp vid
Pedagogiska institutionen.

Intresseanmälan slussas ev. vidare till forskargrupp eller seminarium, där det finns tänkbara handledare
som tar ställning till om en sökande ska inbjudas att delta i någon verksamhet (seminarium, ev kurs).
Avsikten att båda parter (den sökande och institutionen) ska komma fram till om en definitiv ansökan
befogad, d v s om prognosen vad gäller avhandlingsarbetet är god.
Först sedan denna inledande ömsesidiga bekantskap och prövning gjorts lämnas en ansökan in till
institutionens prefekt, för beslut i institutionsstyrelsen. Här ska uppgifterna i intresseanmälan
uppdateras.
Intresseanmälan kan lämnas in när som helst under året. Den bearbetas i handledarkollegium. Definitiv
ansökan tas upp i institutionsstyrelsen. Studerande som antas till forskarutbildning vid styrelsesammanträde
påbörjar normalt sina studier nästkommande termin. Vissa kurser i forskarutbildningen ges dock endast en
gång per år med start under hösten.
En allmän rekommendationen är att den som är intresserad av att genomgå forskarutbildning börjar med den
forskningsinriktade magisterutbildningen. Inom magisterutbildningen kan man då göra den självprövning
och få de kontakter med lärare och handledare som krävs för en välgrundad prognos vad gäller framgång i
forskarutbildningen.
Förutom behörighet till forskarutbildningen gäller tre kriterier för antagning:
1) personlig lämplighet
2) institutionens möjlighet att ge handledning
3) godtagbar finansiering.
Antagning av nya studerande i forskarutbildning bestäms också av möjligheten att anta nya studerande i
handledning och till kurser och är därför beroende av bl a utexaminationen i forskarutbildningen.
För antagning till forskarutbildningen gäller fr om ht-98 särskilda villkor, bl a gällande finansiering av
studierna. För närmare information om dessa villkor, se Doktorandhandboken 1999, från
Samhällsvetenskapliga fakulteten.
Normalstudiegång och individuell studieplan
Varje forskarstuderande formulerar tillsammans med sin handledare en individuell studieplan för sitt arbete
för licentiat- och/eller doktorsexamen. I denna studieplan anges avhandlingsarbetets preliminära titel, tidsoch finansieringsplan för forskningsarbetet, genomförda och planerade kurser och seminarier. Det finns en
punktlista för denna individuella studieplan. Följande allmänna anvisningar avser en normalstudiegång för
denna individuella studieplan.
Nyantagna forskarstuderande följer under det första studieåret Forskningsmetod och vetenskapligt
tänkande 10 + 5 poäng. Pedagogikhistoriskt moment 10 p (ev 5+5 p) tas vid tidpunkt som anpassas till
avhandlingsarbetet och studietakten. Den som genomgått kursen i forskningsmetod ska under minst två
terminer därefter följa de obligatoriska Metodseminarierna för forskarstuderande (som ger 5 poäng).
Ett första läsgruppseminarium, för presentation och granskning av det egna avhandlingsarbetet läggs
normalt efter det att den forskarstuderande haft ett eget inlägg i Metodseminarierna, under det andra eller
(senast) det tredje studieåret. Deltagande i Högre doktorandseminarierna förutsätter tidigare medverkan i
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Metodseminarier samt presentation av avhandlingsarbetet i en första läsgrupp. De högre
doktorandseminarierna är inte obligatoriska, men de som anmäler sig till dem förbinder sig också att delta
kontinuerligt.
Andra läsgruppgranskningen läggs när preliminärt färdigt avhandlingsmanus finns och disputation kan
beräknas ske inom någon termin.
Därtill ska under hela studietiden forskarstuderande delta i minst ett specialseminarium. Parallellt med
avhandlingsarbetet och deltagande i obligatoriska moment och seminarier, ska litteraturläsning för breddning
och fördjupning ske, bl.a. genom deltagande i kurser. Litteraturexaminationen bör planeras så att
kurs/litteraturdelen är klar före eller i anslutning till disputationen. Doktorsexamen kan tas ut först efter såväl
disputation med godkänd avhandling som genomgångna och godkända litteraturmoment.
Handledning
Med handledning avses vanligen regelbunden kontakt med forskarhandledare för individuella samtal kring
uppläggningen av forskningsarbetet. Denna handledning bör kompletteras med olika slag av seminarier eller
grupphandledning. De forskarstuderande som har handledningskontakt med forskarhandledare vid
institutionen uppmanas att utnyttja de här kombinationsmöjligheterna. Det är dock viktigt att ha kontinuerlig
kontakt med en handledare,även om mycket hjälp kan erhållas i grupper och inom seminarier

Allmänna seminarier
Högre seminarier/Forskarsamtal
Programläggare:
Anders Gustavsson och Birgitta Qvarsell
De högre seminarierna är avsedda för såväl forskare som forskarstuderande vid institutionen. Innehållet kan
hämtas från pågående forskning inom institutionen, men också från arbeten av utomstående forskare som
väckt nyfikenhet hos deltagare, kanske med anknytning till vetenskapsteori, kunskapsfilosofi, metodfrågor
eller teoriutveckling. Mer övergripande behandling av centrala vetenskapliga problem kan således också stå
på seminariernas dagordning. Tema för 2000/2001: Post-doktorer berättar.
Ev diskussionsunderlag finns tillgängligt vid institutionen en vecka före seminariet.
Tider
Sista måndagen i månaden kl 18.00-20.00.
Kallelse till dessa seminarier sker via Forskarbulletinen.
Högre doktorandseminariet
Ansvariga: Agnieszka Bron och Birgitta Qvarsell
En särskild serie högre seminarier ges för den grupp doktorander som befinner sig (så att säga) mellan två
läsgruppventileringar. Man ska ha genomgått den inledande metodkursen i forskarutbildningen, ha följt de
efterföljande obligatoriska metodseminarierna minst två terminer och därtill (i normalfallet) ha haft sin första
läsgruppsgranskning av avhandlingsarbetet.
De här seminarierna bygger på skriftliga inlägg från de deltagande doktoranderna. I dessa texter ska
metodiskt intressanta (specifika och generella) frågor aktualiseras och diskuteras. Anmälan via
registreringsblankett eller direkt till Birgitta Qvarsell senast 4/9.
Tider
Torsdagar kl 15.00-17.00.
18/1, 22/2, 8/3, 22/3, 19/4.
Deltagande doktoranders handledare kan också inbjudas att medverka.
Metodseminarier för doktorander
Ansvarig: Birgitta Qvarsell
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Också andra handledare inom forskarutbildningen kommer att leda seminarierna.
Doktorander, som gått forskarutbildningens metodkurs om 10 + 5 poäng och ännu inte följt de efterföljande
obligatoriska seminarierna, kallas till metodseminarier om problemformulering och metodfrågor.
Syftet är att ge utrymme för diskussion av spörsmål rörande avhandlingsarbetenas första faser. Seminarierna
är obligatoriska för studerande som genomgått forskarutbildningens metodkurs. Aktivt deltagande ger 5 p.
Tider
Tisdagar kl 15.00-17.00: 6/2, 20/2, 6/3, 20/3
Läsgruppsseminarier
Ansvariga: Respektive handledare. Schemaläggs hos Agneta Wahlgren.
Läsgruppsseminarier är preliminära prövningar av avhandlingsarbeten i dessas begynnelse- resp. slutskede.
Som regel förekommer två läsgruppsseminarier per avhandlingsprojekt.
Läsgruppsseminarierna innebär att doktorandens handledare samt ytterligare två av forskarutbildningens
lärare offentligen ger synpunkter på ett avhandlingsutkast. Övriga deltagare har - sedan de tre läsarna sagt sitt
- möjlighet att också ge synpunkter på det framlagda materialet.
Läsgruppsprövningar utgör idealiska utgångspunkter för det inom varje forskningsinstitution nödvändiga och
kontinuerliga utvecklings- och fortbildningsarbete, som krävs för forskningens teori och praktik och för
bedömningen av vetenskapliga produkter. Det är därför av vikt att så många som möjligt av institutionens
forskarstuderande, handledare och övriga forskare kan vara närvarande vid läsgruppsseminarierna.
Manuskripten granskas vid seminariet av läsgruppens medlemmar ("läsarna") som har fullständiga exemplar.
För övriga intresserade finns dels ett läsexemplar att tillgå i hallen på plan 4, dels sammanfattningar av
manus i forskarhyllan, plan 1.
Tider
Som regel onsdagar kl 18-20. Annonseras i Forskarbulletinen.
Perspektivseminariet
Ansvariga: Birgitta Qvarsell (ped inst) och Henry Montgomery (psyk inst)
Seminariet som startade vt-94 har till syfte att undersöka, analysera och diskutera perspektiv (som begrepp
och fenomen) i olika forskningsuppgifter. Hittills har medarbetare vid de båda institutionerna utifrån detta
syfte presenterat konkreta forskningsprojekt och/-eller mera principiella funderingar om perspektivfrågor.
Vid några tillfällen har vi haft inbjudna gäster som inspiratörer till den fortlöpande diskussionen.
Inläsningsmaterial läggs ut i forskarhyllan en vecka före resp. seminarium, tillsammans med uppgift om
lokal. Önskemål om deltagande i serien lämnas till Henry Montgomery (för psykologer) eller till Birgitta
Qvarsell (för pedagoger).
Tider
Seminariet träffas en gång i månaden, på fredagar kl 14-16, växelvis på Psykologiska och Pedagogiska
institutionen.
Specialseminarier (forskarseminarier)
Under denna rubrik sorterar seminarier som arrangeras av forskningsgrupper eller teman vid institutionen
och som rekryterar främst forskare och forskarstuderande, men även studerande i magisterutbildningen och
grundutbildningen kan delta här, särskilt i faser då man arbetar med specialarbeten (uppsatser). Anmälan
eller förfrågan ställs direkt till seminarieansvarig.
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Inom specialseminarierna samlas man kring specialområden och diskuterar bl a konkreta problem inom
forskningen, men också mera övergripande teori- och metodfrågor tas upp.
Begreppsbildningsseminariet
Ansvarig: Ola Halldén
Seminariet tar upp frågor om begreppsutveckling och begreppsförändring ur ett kognitivt, konstruktivistiskt
perspektiv. Deltagarna i seminariet bedriver samtliga aktivt forskning inom området. Aktuell forskning inom
området bevakas och tas upp till diskussion liksom deltagarnas egna pågående projekt.
Föreställningsseminariet
Ansvariga: Anders Gustavsson, anders @ped.su.se
och Sonja Olin Lauritzen, sonja@ped.su.se
Syftet med detta seminarium är i första hand att diskutera olika forskningsinriktningar som studerar
föreställningar om normalitet och hälsa i vid mening. Bland annat tar vi upp hur föreställningar låter sig
studeras hos individer, i grupper och i samhället i stort. I viss mån skulle man kunna säga att fokus för vårt
seminarium på det här sättet förskjuts från ett empiriskt problem till ett teoretiskt perspektiv på dessa
problem.
Seminariet vänder sig främst till forskar- och magisterstuderande. Vår ambition är att börja med en
gemensam orientering i forskningen om bland annat föreställningar, diskurs, sociala representationer, levd
erfarenhet, livsberättelser, kultur med mera. Vi kommer ibland att sända ut texter som vi kan läsa
tillsammans. Andra gånger kommer vi att bjuda in intressanta forskare. Då och då flätar vi in egna (både våra
och era) projekt, som anknyter till seminarietemat.
Tider
Måndagar kl 15.00-17.00.
Genusseminariet
Ansvariga: Ann Skantze, ann@ped.su.se
Samlar forskare och studerande med intresse av (och gärna aktiv forskning kring) pedagogiska aspekter av
flickors och pojkars/kvinnors och mäns situation i samhället. Seminariet organiseras kring aktiva deltagare,
som ansvarar för olika sammanträden vad gäller såväl förberedelsearbeten som seminarieledning.
Tider
Torsdagar kl 14.00-16.00: 1/2, 1/3, 5/4, 3/5, 7/6.
Konstruktionsseminariet
Ansvarig: Ola Halldén
Konstruktionsseminariet är ett seminarium om mentala föreställningar och sociala konstruktioner. Ett
ledande tema i seminarieverksamheten är hur individens konstruktion av mentala föreställningar förhåller sig
till den sociala konstruktionen av kulturella fenomen. I fokus står den nu pågående diskussionen mellan
sociokulturell tolkningsteori och individuell konstruktivism. Dessa frågor diskuteras i relation till deltagarnas
pågående avhandlingsarbeten och andra forskningsprojekt.
Migration och etnicitetsseminariet
Ansvarig: Katrin Goldstein-Kyaga
Seminariet tar upp internationell migration och etniska relationer samt pedagogiska frågor som
sammanhänger med detta. Seminariets syfte är att samla aktiva forskare och forskarstuderande som
intresserar sig för ämnesområdet. Aktuella forskningsprojekt diskuteras och i anslutning därtill metod- och
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teorifrågor som är specifika för området. Vidare diskuteras invandringspolitiska problem i Sverige och
internationellt samt utbildningsfrågor med anknytning till invandrares och flyktingars speciella livsvillkor.
Tider
Torsdagar kl 14.00-16.00.
Miljöpedagogiska seminariet
Ansvariga: Arvid Löfberg arvid@ped.su.se
och Jon Ohlsson jon@ped.su.se
Seminariet är forum för diskussion och bearbetning av miljöpedagogiska problem. Det handlar om enskildas
och gruppers möjligheter att utveckla miljökompetens för att underlätta hanteringen av problem som kan
uppstå i arbetsliv, skola eller boendemiljöer. Under senare år har seminariet i stor utsträckning kommit att
handla om arbetslivets miljöpedagogiska frågor.
Tider
Tisdagar kl 9.30-11.30: 20/2, 20/3, 24/4 och 22/5.
Rapportserie: "Seminariet om miljöpedagogik och kunskapsbildning
Organisationsseminariet
Ansvarig: Hans Gordon hansg@ped.su.se

Seminariet utgör ett forum för studier och diskussion av de processer som underlättar respektive motverkar
olika förändringssyften inom organisationer av olika slag. Grundperspektivet utgörs av en psykodynamisk
syn, d v s den som tar sin utgångspunkt i konflikterande element och i förhållandet mellan medvetenhet och
omedvetenhet. Tonvikten ligger i övrigt på grupprocessernas dialektik: hur dessa uppkommer på grund av
individers ageranden och hur gruppens gestaltning påverkar individerna.
Tider
Seminariet träffas en gång/månad på tider som görs upp med deltagarna (de kan således variera). Kallelse
sänds separat till de som anmäler intresse. Ring 08-31 41 60 för vidare information och anmälan eller e-posta
till hansg@ped.su.se
Pedagogikhistoriska seminariet
Ansvarig: Eric Engström eric@ped.su.se
I seminariet behandlas valda pedagogikhistoriska frågor från innehålls- och metodsynpunkt. Anknytning
görs till aktuell och planerad forskning vid institutionen.
Tider
Måndagar kl 10.00-12.00, en gång i månaden.
Pedagogik- & mediaseminariet
Ansvarig: Arvid Löfberg. Patrik Hernwall svarar för bl a utskick.
Inom temat Pedagogik och media studeras såväl etablerade som nyare moderna (digitaliserade) tekniker i
relation till lärande i pedagogiska kontexter, gärna under beteckningen "Media educology". Inom Pedagogik
& mediaseminariet förs en fortlöpande diskussion om forskningsproblem inom området.
Tider
Onsdagar kl 10.00-12.00.
För tider och övrig information, se seminariets hemsida
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Rapportserie:
Pedagogik & Mediaseminariets rapportserie
Psykoanalytiska seminariet
Ansvarig: Gunnar Karlsson
Fenomenologiska och hermeneutiska reflektioner över psykoanalysen.
Litteratur kommer vi till stor del bestämma under seminarieserien. Men min tanke är att vi börjar att läsa:
Atwood, G. E. & Stolorow, R. D. (1984). Structures of subjectivity. Explorations in psychoanalytic
phenomenology. London: The Analytic Press.
Tider
Start onsdag 24 januari 2001, kl 13.00-14.30 (tre-fyra gånger per termin).
Skolforskningsseminariet
Ansvarig: Lennart Grosin.
Seminariet är öppet för forskare, forskarstuderande och praktiker och behandlar teoretiska och metodiska
frågor rörande bland annat:
- samhälleliga och skolpolitiska förutsättningar för arbetet i skolan, bland annat läroplansfrågor
- skolledarskap
- skolans pedagogiska och sociala klimat
- metodisk/didaktiska frågor
Seminariet behandlar teoretiska, empiriska och metodiska frågor, som sammanhänger med studiet av effekter
av skoltillhörighet samt det pedagogiska och sociala klimatet och dess betydelse för barns och ungdomars
prestationer och sociala och psykiska anpassning. Ytterligare en frågeställning som uppmärksammas är
skolans möjligheter att bidra till social utjämning.
Tider
Fredagar kl 14.00-16.00, ca en gång per månad.
Lennart Grosin, tfn 08-16 38 19, lennart@ped.su.se
Specialpedagogiska seminariet
Ansvarig: Ulf Janson janson@ped.su.se
Syftet är att föra en problematiserande diskussion kring specialpedagogiskt relevanta begrepp som
funktionshinder, behov av särskilt stöd, handikapp och intervention. Ett särskilt intresse ägnas hur
behandlade fenomenen och deras konstruktion verkar praxislegitimerande.
I diskussionen av praxis läggs också ett postmodernt perspektiv grundat framförallt i Foucault.
Förutom litteraturläsningen och diskussion kan egna forskningsfrågor tas upp till behandling. Regelbundet
och aktivt deltagande förutses. Under vissa förutsättningar kan seminariet vara poänggivande. Seminariet
riktar sig till forskare och forskarstuderande. Plats kan också ges åt magisterstuderande med särskilt intresse
för problemområdet.
Tider
Tisdagar kl 18.00-20.00.
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Tolkningsseminariet
Ansvariga: Anders Gustavsson anders@ped.su.se
och Gunnar Karlsson gunnark@ped.su.se
Seminariet behandlar både de teoretiska förutsättningarna för olika tolkande forskningsansatser och praktiska
tillämpningsexempel på sådan forskning. Seminariet vänder sig i första hand till doktorander som arbetar
med tolkning. Det innebär att seminariet behandlar pågående avhandlingsarbeten. Ibland kommer dock
inbjudna gäster att inleda och ibland läser vi aktuell litteratur.
Tider
Tisdagar kl 13.00-15.00 (ca var tredje vecka).
Utvecklingspsykologiska seminariet
Ansvarig: Birgitta Qvarsell birgitta@ped.su.se
Annika Blom svarar bl a för utskick.
Utvecklingspsykologiska seminariet samlar forskare, forskarstuderande och andra intresserade till diskussion
kring konkreta forskningsproblem, övergripande utvecklingspsykologisk-pedagogiska teman samt generella
metodfrågor inom området. Inom ramen för seminariet kan minisymposier och konferenser förekomma.
Seminariet ger ut en egen skriftserie.
Tider
Onsdagar kl 14.15-16.00.
Vårens tider meddelas senare.
Program
Utvecklingspsykologiska seminariets rapportserie
Videometodseminariet
Ansvariga: Bozena Hautaniemi och Ann-Charlotte Merényi
Videometodseminariet samlar forskar- och magisterstuderande och andra intresserade till diskussion kring
tolkning och analys av videobaserat material. Vi bekantar oss med varandras arbetssätt och diskuterar artiklar
av gemensamt intresse.
Tider
Torsdagar kl 14.00-16.00 ca en gång per månad, andra tider kan diskuteras.
Vittnespsykologiska seminariet
Ansvarig: Anders Gustavsson anders@ped.su.se
I anslutning till det Vittnespsykologiska forskningslaboratoriet vid institutionen anordnas seminarier i första
hand för verksamma vittnespsykologer men även andra intresserade. Syftet med seminariet är att diskutera
aktuell forskning och pågående vittnespsykologiska utredningar för att successivt vidareutveckla den
vittnespsykologiska utredningsteknik som arbetats fram av Arne Trankell. Genom diskussionen av pågående
utredningar får också verksamma vittnespsykologer en regelbunden möjlighet att konsultera kollegor.
Vuxenpedagogiska seminariet
Ansvarig: Agnieszka Bron
Syftet med detta seminarium är att vara en mötesplats för forskare, doktorander och studenter för att kunna
diskutera väsentliga teoretiska, metodologiska och empiriska aspekter av vuxnas lärande, utveckling och
socialisation. Vi tar upp vuxenpedagogiska och komparativa frågor på både makro- och mikroplan, med
särskilt intresse för vuxnas formella och informella lärande. Vi diskuterar också frågor som rör gender,
etnicitet, arbetslivserfarenhet m m.
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Tider
Fredagar kl 10.00-12.00.
Kontakta Fotini Gerani om du är intresserad av att delta och få del av material. Tfn 08-16 31 22,
fotini@ped.su.se
FORA - mötesplatser för forskare och praktiker
Arbetslivspedagogiskt forum
Ansvarig: Arvid Löfberg
Arbetslivspedagogiskt forum är en seminarieserie för alla som är intresserade av arbetslivspedagogiska
frågor. Inbjudna är forskare, doktorander, studenter och praktiskt verksamma inom området. Ett syfte med
Arbetslivspedagogiskt forum är att skapa kontaktytor mellan forskning och praktiskt arbete och mellan olika
vetenskapliga discipliner. Under seminarierna diskuteras olika frågor som rör lärande och utveckling i
arbetslivet. Även större konferenser kan arrangeras inom ramen för Arbetslivspedagogiskt forum.
Tider: Fr 14.00-16.00 Program för våren 2001.
Om du undrar över något kan du höra av dig till: Arvid Löfberg,
tfn 08-16 39 54, arvid@ped.su.se eller till Petra Salino, tfn 08-32 35 38, petra.salino@chello.se
Samtliga seminarier äger rum på Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet: Frescati Hagväg 24, sal
121.
Barnpedagogiskt forum
Ansvarig: Birgitta Qvarsell.
Annika Blom är administrativ assistent vid programläggning och utskick.
Barnpedagogiskt forum är en mötesplats för forskare från olika discipliner och praktiker inom det
barnpedagogiska området. Vid varje tillfälle presenteras och diskuteras flera inlägg, och ambitionen är att
forskare och s k praktiker (som arbetar med barnfrågor utanför universitetet) ska mötas inom dessa
presentationer.
Anmälan och information genom Annika Blom, annika.blom@ped.su.se
Tider:
Mötesplats handikappforskning
Arrangörer: Institutionen för Socialt arbete och Pedagogiska institutionen vid Stockholms universitet, FoUenheten, Stockholms stad och Handikapp & hablitering, SLL.
Information: Anders Gustavsson, anders@ped.su.se
Detta forum är avsett som en mötesplats för forskare och praktisk verksamma med intresse för människor
med funktionshinder och deras livsvillkor. Tanken är att träffas 2 gånger per termin för att diskutera aktuell
handikappforskning.
Plats: Pedagogiska institutionen.
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10.16. Studiju programmas materiāli tehniskais un metodiskais nodrošinājums
10.16.1. Pedagoăijas DSP metodiskie ieteikumi promocijas darba izstrādei
Apstiprināts:
LU pedagoăijas doktora studiju programmas padomes sēdē
2008. gada 30. februārī

Metodiskie ieteikumi promocijas darba izstrādei pedagoăijā
I Vispārīgās vadlīnijas
1.
Vispārējās prasības pieĦemamajiem promocijas darbiem Pedagoăijas promocijas padomē
nosaka Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi „Par doktora zinātniskā grāda piešėiršanas
(promocijas) tiesību deleăēšanu augstskolām” (27.12.2005, nr. 1000), “Doktora zinātniskā grāda
piešėiršanas (promocijas) kārtība un kritēriji” (27.12.2005, nr. 1001) un “Noteikumiem par
promocijas padomēm un promocijas procesu Latvijas Universitātē” (12.04.2006, nr. 1/67).
2.

Promocijas darbs var būt:
Disertācija;
Tematiski vienota zinātnisko publikāciju kopa. Publikācijām jābūt publicētām vai
pieĦemtām publicēšanai zinātniskajā periodikā, kas tiek anonīmi recenzēta, ir
starptautiski pieejama zinātniskās informācijas krātuvēs un tiek citēta starptautiski
pieejamās datu bāzēs;
Monogrāfija - recenzēta zinātniska grāmata, kas veltīta vienai tēmai, ir starptautiski
pieejama zinātniskās informācijas krātuvēs, satur bibliogrāfiju un kopsavilkumu
svešvalodā.

3.

Promocijas darbam ir jāatbilst sekojošām prasībām:
Promocijas darba autors ir pamatojis tēmas izvēli, definējis pētījumu mērėi un
uzdevumus, raksturojis zinātniskos sasniegumus tēmas izpētē un izmantotās
metodes, izklāstījis, kā arī apspriedis darbā gūtos rezultātus un atziĦas, apkopojot tos
secinājumos un aizstāvēšanai izvirzāmajās tēzēs;
Promocijas darbs ir pabeigts oriăināls pētījums, kura rezultātiem ir paliekoša nozīme
attiecīgajā zinātnes apakšnozarē;
Darbā lietotas mūsdienīgas analīzes un datu apstrādes metodes;
Darba rezultāti ir publicēti zinātniskos izdevumos vai monogrāfijā vai ar to saistītais
intelektuālais īpašums ir patentēts;
Par darba rezultātiem ir referēts starptautiskās zinātniskās konferencēs, simpozijos vai
semināros;
Darbs nav viltojums vai plaăiāts vai nav izdarīts cits zinātniskās ētikas pārkāpums.

4.
Promocijas darbs un tā kopsavilkums ir jānoformē atbilstoši vispārpieĦemtajām zinātnisko
pārskatu, žurnālu, rakstu krājumu, monogrāfiju sakārtojuma prasībām, piegriežot vienlīdz lielu
vērību teksta, tabulu, attēlu, formulu pierakstu un bibliogrāfisko avotu saraksta noformējumam.
Tiem jābūt pārdomāti izveidotiem un lietišėiem.
II Metodiskie ieteikumi disertācijas noformēšanai
Vispārējās prasības
5.1. Vēlamais disertācijas apjoms, neskaitot izmantoto bibliogrāfisko avotu sarakstu un
pielikumus – nepārsniedzot 250 lpp. un tas noformējams sekojoši
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5.2. Darbs rakstāms latviešu valodā vai, saskaĦojot ar promocijas padomi, angĜu valodā.
5.3. Darbā jābūt atsegtai zinātniskās problemātikas risinājuma pieerjai un kompakti
jāparāda autora zinātniskās domāšanas oriăinalitāte, korektums un konstruktīvisms
zinātnisko problēmu risināšanā, apstiprinot to ar analītiskiem, skaitliskiem vai grafiskiem
modeĜiem, kvalitatīviem vai kvantitatīviem rādītājiem, sava pētnieciskā darba rezultātiem,
secinājumiem un rekomendācijām.
5.4. Disertācijai var pievienot pielikumu – atsevišėu nodaĜu vai sējumu ar zinātnisko rakstu
bibliogrāfiju, patentu, izstāžu laureātu apliecību u.c. kopijām, kas tieši attiecas uz
aizstāvamās disertācijas tēmu.
5.5. Aizstāvēšanai iesniedzams disertācijas oriăināls un trīs kvalitatīvas tā kopijas, kā arī
tekstu digitālā formātā CD. Sagatavoto promocijas darbu iesien cietos vākos.
6. Teksta noformējums
6.1. Disertācija noformējama uz A4 formāta lapām, datorsalikumā, lietojot Times New
Roman Unicode fontu, MS Word formātā (2000 un jaunākas versijas), ar 25 mm atkāpēm no
lapas augšas, apakšas un labās malas, un 35 mm no kreisās malas. Burtu lielums tekstā 12
punkti, tekstam parindenī – 10 punkti, viens rindstarpu intervāls. Lapu numerācija
automātiska, labajā lapas pusē apakšā. Titullapu nenumurē, bet kopējā lappušu numerācijā
ieskaita.
6.2. Tekstu dala nodaĜās un apakšnodaĜās (ne vairāk kā līdz trešajam līmenim), ievērojot
pakārtotu to numerācijas secību. Numerācijai lieto arābu ciparus. NodaĜu un apakšnodaĜu
virsrakstiem jābūt īsiem un konkrētiem. Virsraksti un apakšvirsraksti nav jāraksta uz
atsevišėām lapām, bet gan kopā ar tekstu, tie jācentrē horizontāli lapai. Lappusi nedrīkst
nobeigt ar virsrakstu.
6.3. NodaĜas jāsāk rakstīt jaunā lapaspusē, virsrakstu burtu lielums ir 14 punkti,
trekninājums (bold), lielie burti. ApakšnodaĜas raksta kā teksta turpinājumu, mazie burti
(izĦemot teikuma sākuma burtu), virsrakstu burtu lielums ir 12 punkti, trekninājums (bold).
Aiz virsrakstiem punkti nav jāliek un virsraksti nav jāpasvītro. Starp virsrakstiem,
apakšvirsrakstiem un tekstu viena pamatteksta rindas atstarpe, starp tekstu un sekojošo
apakšnodaĜas virsrakstu – divas.
6.4. Attēliem un tabulām jābūt saprotamiem bez teksta lasīšanas. Ikvienai tabulai un attēlam
jābūt ar norādi tekstā. Atsauci uz attēlu vai tabulu veido sekojoši – (3. att.), (2. tab.). Attēlu
un tabulu skaitam jābūt minimālam, tikai tik, cik nepieciešams, lai izskaidrotu tekstu.
Vienus un tos pašus rezultātus nedrīkst ievietot dubulti, t.i., gan tabulā, gan attēlā. Tabulas,
attēlus un formulas izvieto tekstā to norādes vietās.
7. Tabulu noformēšana
7.1. Tabulu virsrakstam jābūt horizontāli centrētam, trekninājums (bold), tā beigās punktu
neliek, burtu izmērs 11 punkti.
7.2. Tabulas numurē katras nodaĜas ietvaros, izmantojot dubulto numerāciju (nodaĜas
numurs un tabulas kārtas skaitlis). Tabulai jābūt konkrētam nosaukumam pabeigta teikuma
veidā, kam seko paskaidrojošais teksts. Tabulas nosaukumu un paskaidrojumus ievieto virs
pašas tabulas. Starp tekstu un tabulas numuru, kā arī starp virsrakstu un pašu tabulu jāatstāj
viena brīva teksta rinda.
7.3. Tabulas izmēriem jāsakrīt ar pamatteksta robežām. Tabula var turpināties arī nākošajās
lappusēs, bez virsraksta, bet ar norādi “…... tabulas turpinājums” vai “….. tabulas
nobeigums”. Tabulas galva ir jāatkārto katrā lappusē. Ailēs pirmos vārdus raksta ar lielo
burtu, pakārtotajās ailēs – ar mazo. Neveido tabulas, kurām rindu un stabiĦu skaits ir mazāks
par trim. Diagonālās svītras tabulā nav pieĜaujamas. Visām tabulas šūnām jābūt aizpildītām.
7.4.. Tabulu veidojošo līniju biezums – ¼, fona tonējumu nelieto.
8. Attēlu tehniskais izpildījums
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8.1. Ieskanētas fotogrāfijas, zīmējumi un grafiki izpildīti ar specializētām
datorprogrammām. Tīklu līniju biezums – ¼ burti un cipari 12 punkti. Attēlos fonu
tonējumus un tā norobežojošo ierāmējumu nelieto. Attēlos jāizvairās no uzrakstiem uz tiem,
to vietā lietojami cipari un simboli, kurus atšifrē attēla parakstā.
8.2. Attēlam jābūt ar konkrētu parakstu pabeigta teikuma veidā, kam seko pilnīgs
paskaidrojošais teksts. Paraksts zem attēla, centrēts horizontāli, burtu lielums 11 punkti,
trekninājums (bold). Paraksti sākas ar attēla kārtas numuru (numerācija analoăiski kā
tabulām nodaĜu robežās) “....att.”, pēc tam seko attēla nosaukums. Saīsinājumu un simbolu
atšifrējums – 10 punkti, izvieto pie kreisās malas.
8.3. Ja attēlu veido vairākas daĜas (diagramas, grafiki, fotogrāfijas), katru atsevišėo daĜu
apzīmē ar A, B, C utt. Apzīmējumiem un skaitĜiem attēlos jābūt ne mazākiem par 2 mm.
Ieteicamie simboli grafikos ir aizkrāsoti vai neaizkrāsoti apĜi, kvadrāti un trīsstūri. Nedrīkst
lietot +, x vai *. Histogramās ieteicams lietot neaizkrāsotus, aizkrāsotus vai dažādā veidā
iesvītrotus stabiĦus. Nedrīkst lietot pseidotelpiskus stabiĦus vai dažādas intensitātes
pustoĦus, lai neapgrūtinātu attēlu uztveršanu.
Formulas tekstā ir jāraksta atsevišėā rindā tās centrējot pa vidu, lietojot formulu sagatavošanas
programmu Equation vai citas. Formulas ir jānumurē, to kārtas numurus rakstot apaĜajās
iekavās pretī formulai lapas labajā malā. Burtu, ciparu un simbolu izmērs 12 punkti.
Formulās ietverto lielumu mērvienības raksta aiz to nosaukumiem vai tekstā dotajām
skaitliskajām vērtībām, kā arī formulu paskaidrojumos, kuri rakstāmi zem formulas (katru
savā rindā).
Ja tabulā vai attēlā iekĜautā informācija vai arī tekstā rakstītā formula ir aizgūta, tad jābūt atsaucei
uz attiecīgo datu avotu. Atsaucei jāatrodas tabulas virsrakstā vai tieši zem tās, vai arī pie
attēla nosaukuma vai norādē par attiecīgo formulu.
Darbā jālieto SI sistēmas fizikālo lielumu mērvienības un to atvasinājumi, kā arī apzīmējumi
atbilstoši MK 31.08.1998. noteikumiem Nr. 337, atkāpes pieĜaujamas atsaucēs. Mērvienību
saīsinātos apzīmējumus lieto aiz lieluma skaitliskām vērtībām, aiĜu virsrakstos un
paskaidrojumos pie formulām. Tos raksta vienā teksta rindā ar lieluma skaitlisko vērtību.
Mērvienību saīsinātajos apzīmējumos punktu kā saīsinājuma zīmi nelieto. Visu salikto
mērvienību apzīmējumus raksta vienā rindā, lietojot negatīvās pakāpes pierakstu, piemēram:
m s–1, kg m–2. Atvasinātās mērvienībās jālieto vienāda rakstība – saīsinājumi vai pilni
nosaukumi.
Literatūras avotu bibliogrāfiskais apraksts un tekstā dotās atsauces jāveido atbilstoši Latvijas
standartam (LVS ISO 690 un LVS ISO 690–2), saglabājot vienveidību visā darbā. Visiem
literatūras sarakstā ietvertiem avotiem (ieskaitot interneta avotus) ir jābūt publiski
pieejamiem. Nav pieĜaujama vēl nepublicētu rakstu citēšana, kā arī norāde uz personiskām
pārrunām. Atsaucēm uz internetā ievietoto informāciju ir jābūt pilnīgām, norādot izmantotā
materiāla precīzu nosaukumu un autoru, tā apraksta datumu. Tekstā interneta adresi kā
atsauces rādītāju neievieto.
13.

Darba sakārtojums: titullapa, anotācija latviešu valodā, anotācija angĜu valodā, satura
rādītājs, tabulu, attēlu un formulu (ja to darbā daudz) saraksti, darbā lietoto saīsinājumu
izskaidrojums, ievads un turpmākas darba sadaĜas.

14.

Ieteicams atsevišėo disertāciju sadaĜu saturs un noformējums
14.1. Virsrakstam jābūt īsam un informatīvam, tam jāsatur galvenie atslēgas vārdi.
Virsrakstā nedrīkst lietot saīsinājumus.
14.2. Ievadā jāsniedz tikai tā informācija, kas pamato darba veikšanas iemeslu, kā arī tā
izpratnei nepieciešamā literatūras analīze. Ievadā jāformulē darba mērėis. Ievadam jādod
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iespēja arī citu dabas zinātĦu virzienu speciālistiem izprast veiktā pētījuma un iegūto
rezultātu būtību. Ievads tiek noslēgts ar pateicībām. Vispirms jāsniedz ziĦas par darba
finansējuma avotu (piemēram, LZP granta Nr., pētījuma finansējuma avots). Tālāk var
pievienot pateicības konkrētiem cilvēkiem, kuri būtiski sekmējuši darba izstrādāšanu vai
palīdzējuši disertācijas sagatavošanā.
14.3. SadaĜā Materiāls un metodes vai Metodes jāsniedz informācija par agrāk veiktajiem
pētījumiem, jāapraksta pietiekami daudz pētījuma veikšanas detaĜu (pētījuma plānojums,
apjoms un analītiskās darbības), kas dotu iespēju darbu atkārtot. Aprakstam jāpievieno
atsauces uz literatūru, kur dotā metode apskatīta. Jānorāda izmantotās statistiskās datu
apstrādes metodes.
14.4. Rezultāti jāapraksta pēc iespējas objektīvi un īsi, lietojot pagātnes formu. Visiem
ievietotajiem attēliem un tabulām jābūt atsaucei tekstā.
14.5. Diskusijā ir jāizskaidro iegūto rezultātu nozīmīgums, loăiskā secībā apskatot atklātās
likumsakarības un atsaucoties uz attēliem un tabulām, kā arī uz literatūras avotiem. Tikai
izĦēmuma gadījumā, ja to prasa izdarīto pētījumu loăika, var veidot apvienotu sadaĜu
“Rezultāti un diskusija” vai aizstāvēšānai izvirzāmas tēzes.
14.6. Stils. Disertācija jāraksta vienkāršos apgalvojošos teikumos atbilstoši pieĦemtajiem
latviešu valodas stila un lietošanas standartiem. Tabulās, attēlos vai tekstā aprakstītie dati
nedrīkst atkārtoties.
14.7. Saīsinājumi. Ieteicams lietot tikai zinātniskajā literatūrā vispārpieĦemtus standarta
saīsinājumus. Saīsinājumus var lietot, ja dotais termins minēts tekstā vismaz trīs reizes.
Kopsavilkumā saīsinājumus nelieto, izĦemot, ja tas tur tiek minēts vismaz trīs reizes. Pirmo
reizi, minot terminu kopsavilkumā un tekstā, tas jāraksta pilnībā, iekavās dodot tā
saīsinājumu, kas tiks lietots turpmāk.
14.8. Literatūra. Citētās literatūras sarakstā min tikai avotus, kuri citēti tekstā. Tie jākārto
alfabētiskā kārtībā pēc pirmā autora uzvārda, norādot visus autorus un pilnu citētā darba
nosaukumu. Konkrētā autora vai autoru kolektīva publikācijas kārto hronoloăiskā secībā.
Žurnāliem raksta pilnu nosaukumu. Rakstu nosaukumi, kas uzrakstīti izmantojot kirilicu,
jāraksta angĜu tulkojumā un transkripcijā ar latīĦu burtiem, norādot oriăināla valodu.
IzĦēmums ir darbi, kas publicēti latviešu valodā - tiem ir jādod pilns latviešu nosaukums.
Grāmatu nosaukumiem jābūt arī oriăināla valodā. Katram literatūras avotam precīzi jāatbilst
vienam no šādiem stiliem, atkarībā no citētās publikācijas veida:
Žurnālu raksti:
Lian, O. B., Hicock, S. R., Dreimanis, A., 2003. Laurentide and Cordillerian fast ice flow: some
sedimentological evidence from Visconsian subglacial till and its substrate. Boreas, 31(1), 102-113.
Raksti krājumos:
ĀboltiĦš, O., Dreimanis, A., 1995. Glacigenic deposits in Latvia. In: Ehlers, J., Kozarski, S.,
Gibbard, Ph. (eds) Glacial deposits in North Eastern Europe. A. A. Balkema, Rotterdam/Brookfield,
pp. 115-124.
Monogrāfijas:
Ehlers, J., 1996. Quaternary and glacial geology. Wiley, Chichester, 578 pp.

III Metodikie ieteikumi tematiski vienotas zinātnisko publikāciju kopas izstrādei
15.
16.

Publikāciju sakopojums un zinātnisko rakstu kopijas jānoformē kā atsevišės A4 formāta
cietos vākos iesiets sējums, bez tukšu lapu ievietošanas starp atsevišėām publikācijām.
Apkopojumu noformē līdzīgi disertācijai, tomēr tai pēc titullapas seko anotācija latviešu
valodā, anotācija angĜu valodā, satura rādītājs un pārskats uz 3-5 lappusēm par publikāciju
kopumā iekĜautajiem darbiem.
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IV Metodiskie ieteikumi monogrāfijas izstrādei
17.

Promocijas darba izpratnē monogrāfija ir recenzēta zinātniska grāmata, kas veltīta vienai
tēmai, ir starptautiski pieejama zinātniskās informācijas krātuvēs, satur bibliogrāfiju un
kopsavilkumu svešvalodā.

V metodiskie ieteikumi promocijas darba kopsavilkuma izstrādei
18. Promocijas darba kopsavilkums jāveido latviešu ar ieteicamo kopējo apjomu līdz 50 lpp.
Kopsavilkuma noformējums ir analoăisks promocijas darbam, ar turpmāk norādītiem izĦēmumiem.
18.1.Kopsavilkumu noformē A5 formāta iespieddarba veidā.
18.2.Kopsavilkumā ir koncentrētā veidā jāatspoguĜo promocijas darba saturs, tādēĜ tam jābūt
zinātniskā darba lakoniskam, konstruktīvam izklāstam, kas apliecina autora prasmi
koncentrēti izteikt sava darba problemātiku, metodiskā risinājuma adekvātumu, analīzes
oriăinalitāti, rezultātu novitāti un nozīmīgumu.
18.3.Kopsavilkuma ievadā raksturo zinātniskā darba problemātiku un struktūru, pētījumu mērėi
un virzienu, zinātnisko novitāti un autora personīgo ieguldījumu, darba aprobāciju un
rezultātu realizāciju.
18.4.Teksta izklāstam ir brīva forma, tomēr tekstā ir jābūt pilnībā atsegtai zinātniskās
problemātikas risinājuma shēmai un kompakti jāparāda autora zinātniskās domāšanas
oriăinalitāte, korektums un konstruktīvisms zinātnisko problēmu risināšanā, apstiprinot to
ar analītiskiem, skaitliskiem vai grafiskiem modeĜiem, statistiskiem rādītājiem, darba
rezultātiem secinājumu un rekomendāciju veidā.
18.5.Publikāciju sarakstā ir iekĜaujamas autora zinātniskās publikācijas, vai publicēšanai
pieĦemti darbi, kas tieši attiecas uz promocijas darba tematiku.
18.6.Kopsavilkumā teksta virsrakstu burtu lielums 12 punkti, pamattekstā – 10 punkti, tabulās
un attēlos 9 punkti. NodaĜu un apakšnodaĜu virsrakstiem, attēlu parakstiem un to
paskaidrojums (legend) tekstam, tabulu nosaukumiem un tekstuālai informācijai, formulu
paskaidrojumiem ir jābūt divās valodās – latviešu un angĜu. Promocijas darba un
promocijas darba kopsavilkuma titullapām ir vienots noformējums (skat. pielikumu).
18.7.Citu informāciju: autora Curriculum Vitae, pateicības u.c., kā arī tabulu, attēlu un formulu
sarakstus kopsavilkumā neiekĜauj.
VI Citi metodiskie ieteikumi
19. Promocijas darba pilna teksta (ieskaitot pielikumus un darba grafisko daĜu) un kopsavilkuma
teksta elektroniskā versija jāveido kā *pdf faile, paredzot aizsardzību pret tā nesankcionētu
kopēšanu. CD diskā ierakstītā informācija nododama LU Zinātniskajā bibliotēkā, par to
saĦemot rakstisku apliecinājumu no Ăeoloăijas Promocijas padomes sekretāra.
20. Gadījumos, ja darba specifikas dēĜ neieciešamas atkāpes no šiem promocijas darba un/vai
kopsavilkuma noformējuma un sakārtojuma noteikumiem, tās iepriekšēji vismaz 30 kalendāro
dienu laikā jāsaskaĦo ar LU Pedagoăijas doktora studiju padomes sekretāru.
21. SaskaĦojot ar LU Pedagoăijas doktora studiju padomi Promocijas padomei ir tiesības izvirzīt
papildus prasības konkrētas ievirzes vai apskatāmās tēmas darbu noformēšanā.
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Promocijas darba vāka paraugs

LATVIJAS UNIVERSITĀTE

PROMOCIJAS DARBS

RĪGA, 2006
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Promocijas darba titullapas paraugs

LATVIJAS UNIVERSITĀTE
PEDAGOĂIJAS UN PSIHOLOĂIJAS FAKULTĀTE
PEDAGOĂIJAS NODAěA

LUDVIGA GRUDIUěA DEVUMS PEDAGOĂIJAS
ATTĪSTĪBĀ
LATVIJAS UNIVERSITĀTĒ
PROMOCIJAS DARBS

Autors: Pēteris Viltīgais
Stud.apl. 00010
Darba zinātniskais vadītājs: Dr.paed., profesore Inta
Pozitīvā

RĪGA, 2008
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10.16.2. Doktorantu pētniecisko studiju e-platformas resursi
LU PPF Moodle
http://www.eduinf.lu.lv/moodle/
LU PPF PZI resursi pedagoăijas doktorantiem
http://www.pzi.lu.lv/
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10.17. Aptaujas anketa un rezultāti
1. Kurā studiju gadā Jūs studējat?
1
2
3
4
2. Jūs studējiet par budžeta vai personīgo finansējumu?
•
Budžeta
•
Personīgo
3. Vai saĦemiet ESF stipendiju?
•
Jā
•
Nē
4. Vai Jūs paralēli studijām strādājat?
•
Jā, profesijā, atbilstoši doktora darba zinātniskajai tēmai
•
Jā, bet citur
•
Nē, tikai studēju
5. Kāda ir jūsu motivācija zinātĦu doktora grāda iegūšanai?
(Lūdzu, norādiet, jūsuprāt, atbilstošāko atbilžu variantu)
•
Vēlēšanās strādāt radošu zinātnisko darbu
•
Zinātniskais grāds man nepieciešams akadēmiskai karjerai
•
Zinātniskais grāds nodrošinās man labākas karjeras iespējas
•
Piespiest sevi apkopot jau iekrāto zinātnisko materiālu
•
Pašapliecināšanās nolūkos
•
Lai saglabātu savu līdzšinējo amatu
•
To vēlas mana priekšniecība
•
Finansiālu apsvērumu dēĜ
•
Mani pētījumi palīdzēs Latvijas izglītības kvalitātei
Citi motīvi…………………………………………………………………………..
6. Vai Jūs turpināsiet iesāktos zinātniskos pētījumus arī pēc zinātniskā grāda
iegūšanas?
•
Jā
•
Nē
•
Nezinu
7. Kā Jūs vērtējat doktora studiju programmu kopumā?
•
ěoti labi
•
Labi
•
Apmierinoši
•
Neapmierinoši
8. Kas Jūs īpaši apmierina studiju programmā?

9. Kas Jūs īpaši neapmierina studiju programmā?

10 .Kā Jūs apmierina jūsu doktora darba vadītājs/i?
a) Zinātniskā kvalitāte –
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•

ěoti laba

•
Laba
•
Viduvēja
•
Vāja
b) Metodiskā kvalitāte•

ěoti laba

•
Laba
•
Viduvēja
•
Vāja
c) Komunikācija ar Jums•

ěoti laba

•
Laba
•
Viduvēja
•
Vāja
11. Kā Jūs vērtējat studiju programmā izvirzītās prasības par publikāciju
kvalitāti un daudzumu?
• Prasības pārāk augstas
• Atbilstošas
12. Vai Jūs esat apmierināts/a ar iepriekšējā pusgada programmu un nodarbību
kvalitāti?
•
•

Jā
Nē

Lūdzu, paskaidrojiet, kas Jūs neapmierina?

13. Kādus papildus kursus Jūsuprāt būtu vēlams lasīt doktora studiju
programmā?
14. Kā Jūs apmierina materiāli-tehniskā nodrošinājums doktora darba izpildei
(aparatūra, datori, programmas, literatūra, pieeja internetam u.c.)?
15. Kuru bibliotēku Jūs visbiežāk izmantojat studiju procesā ( LU, internetu,
citas)?
16. Vai jums ir bijusi iespēja apmeklēt starptautiskus kongresus, skolas,
pēcdiploma apmācības kursus un citus pasākumus ārpus Latvijas saistībā ar
izstrādājamo doktora darbu?
17. Jūsu ieteikumi studiju programmas kvalitātes uzlabošanai?
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Aptaujas izpildīšanas datums .........................
Paldies par atbildēm!

Doktorantu aptaujas rezultātu apkopojums (2007.-2008. akad.g.)
Studiju gads

Skaits

%

1.gads

5

29,4

2.gads

6

35,3

3.gads

5

29,4

4.gads

1

5,9
Studiju gads

40,0
35,3
35,0
29,4

29,4

30,0
25,0
20,0
15,0
10,0

5,9

5,0
0,0
1.gads

Finansējums
Budžeta
Personīgais
Nav atzīmēts

Skaits

2.gads

3.gads

4.gads

%

6

35,3

10

58,8

1

5,9
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Finansējums

5,9
35,3
Budžeta
Personīgais
Nav atzīmēts
58,8

Vai saĦem ESF stipendiju?

Skaits

%

Jā

0

0,0

Nē

17

100,0

Vai paralēli studijām strādā?
Jā, profesija atbilstoši doktora darba tēmai
Jā, bet citur
Nē, tikai studēju

Skaits
15
2
0

%
88,2
11,8
0,0

Kāda ir motivācija zinātĦu doktora grāda iegūšanai?
Vēlēšan]as strādāt radošu zinātnisku darbu
Zinātniskais grāds man nepieciešams akadēmiskai karjerai
Zinātniskais grāds man nodrošinās labākas karjeras iespējas
Piespiest sevi apkopot jau iekrāto zinātnisko materiālu
Pašapliecināšanās nolūkos
Lai saglabātu savu līdzšinējo amatu
To vēlas mana priekšniecība
Finansiālu apvērumu dēĜ
Mani pētījumi palīdzēs uzlabot Latvijas izglītības kvalitāti

Skaits
12
6
0
1
4
1
0
1
5

%
70,6
35,3
0,0
5,9
23,5
5,9
0,0
5,9
29,4

Vai turpināsiet iesāktos zinātniskos pētījumus arī pēc
zinātniskā grāda iegūšanas?

Skaits

%

Jā

14

82,4

Nē

0

0,0

Nezinu

3

17,6
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Iesākto zinātnisko pētījumu turpināšana pēc zinātniskā grāda
iegūšanas

Nezinu

Nē

17,6

0,0

Jā

82,4

0,0

10,0

20,0

30,0

Kā jūs vērtējat doktora studiju programmu kopumā?

40,0

50,0

60,0

Skaits

ěoti labi

80,0

90,0

%

2

11,8

10

58,8

Apmierinoši

5

29,4

Neapmierinoši

0

0,0

Labi

70,0

Doktora studiju programmas vērtējums kopumā

Neapmierinoši

0,0

29,4

Apmierinoši

Labi

58,8

ěoti labi

11,8

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

Kas jūs īpaši apmierina studiju programmā? (pierakstīti izteikumi)
Administratīvā organizācija
Plānošana un attieksme
Vieslektoru lekcijas
Iespēja konsultēties ar profesoriem
Pastāvīga radoša pieeja
Darbs semināros
Profesoru atsaucība
Iespēja pastāvīgi atskaitīties par savu darbu un saĦemt palīdzību
Demokrātisks attiecību stils
Mācībspēki
Iespēja noklausīties pēc iespējas dažādākus viedokĜus par pedagoăijas nozares novitātēm

60,0

70,0

Skaits
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1

%
17,6
17,6
11,8
11,8
5,9
5,9
5,9
5,9
5,9
5,9
5,9
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Koleăiālas attiecības starp studentiem un akadēmisko personālu
Iespēja iesaistīties pētniecības projektos
Pasniedzēju kvalitatīvais darbs
Augsti kvalificēti mācībspēki

Kā jūs apmierina jūsu doktora darba vadītājs?
a) zinātniskā kvalitāte
ěoti laba
Laba
Viduvēja
Vāja
b) metodiskā kvalitāte
ěoti laba
Laba
Viduvēja
Vāja
c)komunikācija ar jums
ěoti laba
Laba
Viduvēja
Vāja

Skaits

1
1
1
1

5,9
5,9
5,9
5,9

%

14
2
1
0

82,4
11,8
5,9
0,0

13
2
2
0

76,5
11,8
11,8
0,0

12
2
2
1

70,6
11,8
11,8
5,9

Apmierinātība ar doktora darba vadītāju
90

82,4
76,5

80

70,6
70
60
ěoti laba
50

Laba
Viduvēja

40

Vāja
30
20
11,8
10

11,8 11,8

11,8 11,8

5,9

5,9
0

0

0
a) zinātniskā kvalitāte

b) metodiskā kvalitāte

c) komunikācija ar Jums

Kas jūs īpaši neapmierina studiju programmā? (pierakstīti izteikumi)
Studiju procesa organizācijas nepilnības
Maz konsultāciju ar zinātniskā darba vadītāju
Biežās lekciju atcelšanas bez iepriekšēja brīdinājuma
Nenotikušie semināri - netiek nodrošināta pasniezēja aizvietojamība konkrētā interesējošā
tēmā (piem., augstskolas jomā)
IzmaiĦas plānā un laicīga neinformēšan par to
Vēlētos vairāk lektorus par pirmsskolas pedagoăijas nozares attīstību Latvijā un ārzemēs,
idejām un novitātēm pirmsskolas izglītības jomā

Skaits
2
1
1

%
11,8
5,9
5,9

1
1

5,9
5,9

1

5,9
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Kā jūs vērtējat studiju programmā izvirzītās
prasības par publikāciju kvalitāti un daudzumu?
Prasības pārāk augstas
Atbilstošas
Nav atzīmēts

Vai jūs esat apmierināts ar iepriekšējā pusgada
programmu un nodarbību kvalitāti?
Jā
Nē
DaĜēji

Skaits
0
15
2

Skaits
11
3
3

%
0,0
88,2
11,8

%
64,7
17,6
17,6

Apmierinātība ar iepriekšējā pusgada programmu un nodarbību
kvalitāti

17,6

Jā
Nē
DaĜēji

17,6
64,7

Lūdzu, paskaidrojiet, kas tieši jūs neapmierināja (pierakstīti izteikumi)
Vieslektoru neierašanās
Procesa organizācija
Metodoloăiskie semināri nevarēja notikt pie nozares profesora
Netika laicīgi paziĦots par nodarbību atcelšanu
Tiek lekcijās atkārtots jau dzirdētais, neĦemot vērā, ka nodarbības apmeklē ne tikai 1. kursa studenti.
Nevajag pārblīvēt ar lekcijām, citādi neatliek laika savam zinātniskajam darbam

Kādus papildus kursus Jūsuprāt būtu vēlams lasīt doktora studiju programmā?
Aktuālas mācību un audzināšanas problēmas, piemēram, " skolotāju izdegšana",
disciplīnas jautājumi, darbaudzināšana, mūsdienu "jaunais" skolnieks un students
IT apstākĜos.
Pētījuma metodes
Vieslektori augstskolu pedasgoăijas jomā

Skaits

%

1

5,9

5
2

29,4
11,8
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Pedagoăijas aktualitātes
Problēmas praksē
Datu apstrāde
Par promocijas eksāmena saturu
Aktuālas problēmas pedagoăijā
Zinātniskā valoda
Iespēja apgūt trešo svešvalodu

1
1
3
2
1
1
1

Kā jūs apmierina materiāli tehniskais nodrošinājums doktora darba izpildei?
DaĜēji - reizēm liela noslodze, piemēram, lai piekĜūtu internetam bibliotēkā
Varētu nodrošināt pieeju labām ārzemju bibliotēkām (internetā), literatūru par
aktuālajiem ārzemju pētījumiem pedagoăijas jomā
Tehniskais nodrošinājums fakultātē neatbilst doktora darba izpildei
Maksas datu bāzes nav atbilstošas un pieejamas
Labi, bet visu nodrošinu pati ,ājās
ěoti labi
Pietiekami
Diemžēl maz iespēju izdrukāt steidzīgi dokumentus
Labi
Apmierinoši
Apmierina

Kuru bibliotēku Jūs visbiežāk izmantojat studiju procesā?
LU
internetu
citas
nacionālo
RTU
RPIVA
MisiĦa
pasūtīju grāmatas no ASV un Lielbritānijā
privāto

Skaits
11
10
2
5
2
1
3
1
1

5,9
5,9
17,6
11,8
5,9
5,9
5,9

Skaits
1

%
5,9

1
2
1
2
4
1
1
1
1
3

5,9
11,8
5,9
11,8
23,5
5,9
5,9
5,9
5,9
17,6

%
64,7
58,8
11,8
29,4
11,8
5,9
17,6
5,9
5,9

Vai ir bijusi iespēja apmeklēt starptautiskus kongresus, skolas, pēcdiploma
apmācības u.c. pasākumus ārpus Latvijas saistībā ar izstrādājamo doktora darbu?
Jā
Nē

Skaits
8
9

%
47,1
52,9

Jūsu ieteikumi studiju kvalitātes uzlabošanai (izteikumi)
Pilnveidot studiju procesa organizāciju
Regulāras lekcijas un nodarbības

Pedagoăijas doktora studiju programmas beidzēju un doktorantu
atsauksmes
301

LU PPF Sporta centra docentes
Dzintras Grundmanes, Dr.paed

Atsauksme
Par studijām doktorantūrā

Laikā no 2001.gada līdz 2005.gadam es studēju LU PPF doktorantūrā
un 2005.gada 22. martā sekmīgi aizstāvēju promocijas darbu pedagoăijā „ Mācīšanās
pieredzes pilnveide darbības pētījumā”, vadītāja profesore Tatjana Koėe. Recenzenti:
prof. R.Garleja, prof. R.Jansone, asoc. prof. A.Lasmanis.
Studiju laikā man bija iespējams noklausīties labāko Latvijas profesoru
lekcijas, Leipcigas universitātes profesora D.Šulca, profesora J.Helda lekcijas un
saĦemt Tībingenas profesora G. Hubera konsultācijas izmantojot programmu
AQUAD 6 kvalitatīvo datu apstrādē. Kvantitatīvo un kvalitatīvo pētniecības metožu
izmantošanas iespējas promocijas darbā pamatojās uz Kroplija, Helda, Medinas,
Hubera teorētiskām atziĦām un pētījumiem.

Ar cieĦu

Dz.Grundmane

11.02.2008.
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10.18. Diploma pielikums
Pedagoăijas doktora programmas diploma pielikuma
paraugs

LATVIJAS UNIVERSITĀTE
Reă. Nr. 3341000218
RaiĦa bulvāris 19. Rīga. Latvija. LV-1586: tālr. 7034301. 7034320: fakss 7034513: e-pasts
lu@lanet.lv
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 iekĜautas ziĦas par diplomā minētās personas
sekmīgi pabeigto studiju būtību līmeni, kontekstu, saturu un statusu. Tajā neiekĜauj norādes par
kvalifikācijas novērtējumu un līdzvērtību, kā arī ieteikumus tā atzīšanai. Informāciju sniedz visās astoĦās
sadaĜās. Ja kādā sadaĜā informāciju nesniedz, norāda iemeslu.

DIPLOMA PIELIKUMS (Diploma Sērija Nr. )
1. ZIĥAS PAR KVALIFIKĀCIJAS IEGUVĒJU
1.1. Vārds: Tests
1.2. Uzvārds: Tests
1.3. Dzimšanas datums (diena/mēnesis/gads): 11.07.1977.
1.4. Studenta identifikācijas numurs vai personas kods: Tests
2. ZIĥAS PAR KVALIFIKĀCIJU
2.1. Kvalifikācijas nosaukums:
Pedagoăijas doktora zinātniskais grāds
2.2. Galvenā(s) studiju joma(s) kvalifikācijas iegūšanai:
 vispārīgā pedagoăija,
 sociālā pedagoăija,
 pirmsskolas pedagoăija,
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skolas pedagoăija,
augstskolas pedagoăija,
pieaugušo pedagoăija,
nozaru pedagoăija.

2.3. Kvalifikācijas piešėīrējas iestādes nosaukums un statuss:
Latvijas Universitāte, valsts akreditēta (06.08.1999.), valsts dibināta, universitāte
2.4. Studijas administrējošās iestādes nosaukums un statuss : tā pati, kas minēta 2.3.
punktā
2.5.Mācību valoda un eksaminācijas valoda: latviešu
3. ZIĥAS PAR KVALIFIKĀCIJAS LĪMENI
3.1. Kvalifikācijas līmenis:
Doktora ( zinātniskais) grāds
3.2. Oficiālais programmas ilgums, programmas sākuma un beigu datums:
3 gadi - pilna laika klātiene vai 4 gadi - nepilna laika klātiene; 144 Latvijas
kredītpunkti, 216 ECTS kredītpunkti, 2004. - 2008.
3.3.

UzĦemšanas prasības:

Maăistra grāds pedagoăijā vai psiholoăijā. Maăistra grāds humanitārajās,
sociālajās, medicīnas, sporta un dabaszinātnēs, vai tam pielīdzināma augstākā
izglītība un vismaz divu gadu pedagoăiskā darba pieredze izglītības institūcijā.

4. ZIĥAS PAR STUDIJU SATURU UN REZULTĀTIEM
4.1.Studiju veids: - pilna vai nepilna laika klātiene
4.2. Programmas prasības:
 Patstāvīga promocijas darba izstrāde un pabeigšana ar zinātniski oriăinālu
un pārbaudītu rezultātu iegūšanu izvēlētajā pedagoăijas apakšnozarē.
 Pētnieciskā procesa un jaunāko pētījuma metožu apguve un pielietošana
praksē, jaunāko informācijas un komunikācijas tehnoloăiju, pētījuma
plānošanas, datu ieguves, apstrādes, analīzes un rezultātu prezentēšanas
paĦēmienu apguve, piedaloties diskusijās profesoru grupas rīkotajos
metodoloăiskajos semināros un kolokvijos.
 Profesora asistenta prakse, apgūstot augstskolas docētāja, darba pieredzes
pamatus, piedaloties bakalaura, maăistra studiju programmu un pētniecisko
projektu izstrādes, plānošanas un vadības īstenošanā.
 Līdzdalība vienā no LU doktora studiju, vienā no LU PPF Pedagoăijas
zinātniskā institūta (PZI) vai starptautiskā, vai Latvijas pētnieciskajā
projektā ar kopējo projekta rezultātu publicēšanu, vai starptautiskā studiju
moduĜa apguve.
4.3.

Programmas sastāvdaĜas un personas iegūtais novērtējums/atzīmes/kredītpunkti:
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A DAěA (OBLIGĀTĀ)
Kredītpunkti
Kursa nosaukums

ECTS
kredīti
150
22,5

Vērtējums

Vērtējums

14

ECTS
kredīti
21

2
2

3
3

8 (Ĝoti labi)
10 (izcili)

9
6

13,5
9

9 (teicami)
8 (Ĝoti labi)

1. Promocijas darba izstrāde
100
2. Pētījuma gaitas un rezultātu starptautiskā
15
apspriešana
B DAěA (OBLIGĀTĀS IZVĒLES)
Kredītpunkti
Kursa nosaukums
3. Aktuālās metodoloăijas problēmas pedagoăijas
nozares pētniecībā un izvēlētajā apakšnozarē, t.sk.:
3.1. Promocijas eksāmens svešvalodā
3.2. Promocijas eksāmens vispārīgajā pedagoăijā un
izvēlētajā apakšnozarē
4. Augstskolas didaktika un profesora asistenta prakse
5. LU doktora studiju vai starptautisko studiju kursi
no aktuālā piedāvājuma

8 (Ĝoti labi)
9 (teicami)

8 (Ĝoti labi)

4.4. Atzīmju sistēma un norādījumi par atzīmju iedalījumu:
Atzīmes īpatsvars šīs programmas absolventu
Atzīme (nozīme)
vidū
10 (izcili)
4%
9 (teicami)
27%
8 (Ĝoti labi)
35%
7 (labi)
23%
6 (gandrīz labi)
10%
5 (viduvēji)
6%
4 (gandrīz viduvēji)
2%
3-1 (neapmierinoši)
0%
Kvalifikācijas īpašnieka vidējā svērtā atzīme: 8.5
4.5. Kvalifikācijas klase: "Standarta"
Kvalifikācijas klases "Standarta" piešėiršanas kritērijus sk. 6.1. punktā.
5. ZIĥAS PAR KVALIFIKĀCIJU
5.1. Profesionālais statuss:
Nav paredzēts piešėirt.
6. PAPILDINFORMĀCIJA
6.1.

Sīkāka informācija:

Šis diploma pielikums ir derīgs tikai kopā ar diplomu Sērija Nr.
Diploma pielikumu angĜu valodā izsniedz Latvijas Universitāte.
Latvijas Universitātes Pedagoăijas doktora studiju programma ir akreditēta no ...
gada līdz ... gadam.
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Papildinājums punktam 4.4.
Kvalifikācijas īpašnieka vidējo svērto atzīmi rēėina pēc formulas: av=sum(a*f)/sum(f),
kur: av – vidējā svērtā atzīme, a - studenta iegūtais vērtējums par katru programmas A un
B daĜas kursu, f - šā kursa apjoms kredītpunktos.

Papildinājums punktam 4.5.
Kvalifikācija klases "Standarta" piešėiršanas kritērijs: - izpildītas visas programmas
prasības.
6.2. Papildinformācijas avoti:
Latvijas Universitāte
RaiĦa bulvāris 19, Rīga, Latvija, LV-1586, telefons: +371-7034444,
fakss: +371-7225039; e-pasts: lu@lu.lv
Akadēmiskās Informācijas centrs (Latvijas ENIC/NARIC)
VaĜĦu ielā 2, Rīga, Latvija, LV-1050, telefons: +371-7225155, fakss: +371-7221006
e-pasts: ieva@aic.lv

7. PIELIKUMA APSTIPRINĀJUMS
7.1. Datums: 28.04.2008.
7.2. Paraksts un tā atšifrējums:____________________ M.AuziĦš
7.3. Pielikuma apstiprinātāja amats: Latvijas Universitātes rektors
7.4. Zīmogs vai spiedogs:

8. ZIĥAS PAR AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS SISTĒMU VALSTĪ
Sk.. nākamās divas lappuses
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LATVIJAS UNIVERSITĀTE
PEDAGOĂIJAS UN PSIHOLOĂIJAS INSTITŪTS

PEDAGOĂIJAS DOKTORA STUDIJU PROGRAMMAS
kods 51143
PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIĥOJUMS

Par 2002./2003. akadēmisko gadu

Studiju programma akreditēta
No 2002. līdz 2008. gadam
LR
IZM
Akreditācijas
komisijas
lēmums
Nr.591,
2002.g.3.aprīlī

Studiju programmas direktors:
Prof., Dr.habil.paed. Tatjana
Koėe

Apstiprināts
Pedagoăijas studiju programmas
padomes sēdē 29.10. 2003.
Protokola Nr. ...............................
Padomes priekšsēdētājs
...................................................
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Iesniegts Akadēmiskajā departamentā ......10.2003.
o
o
o

1.

2.

3.

o
SATURS
PEDAGOĂIJAS DOKTORA STUDIJU PROGRAMMAS MĒRĖI UN
UZDEVUMI.................................................................................................
PEDAGOĂIJAS
DOKTORA
STUDIJU
PROGRAMMAS
ORGANIZĀCIJA, PRAKTISKĀ REALIZĀCIJA, VĒRTĒŠANAS
SISTĒMA......................................................................................................
STUDENTI, PEDAGOĂIJAS DOKTORA STUDIJU PROGRAMMĀ
NODARBINĀTAIS AKADĒMISKAIS UN ADMINISTRATĪVAIS
PERSONĀLS.................................................................................................
.

4.

FINANSĒŠANAS
AVOTI,
MATERIĀLI
TEHNISKAIS
UN
METODISKAIS NODROŠINĀJUMS........................................................

5.

ĀRĒJIE SAKARI.......................................................................................
PIELIKUMI...........................................................................................................

........
Pielikums Nr.1 Aizstāvētie promocijas darbi pedagoăijā
Pielikums Nr.2 Doktorantu zinātnisko publikāciju skaits, iesniedzot promocijas darbu
Pielikums Nr.3 Pedagoăijas doktora studiju rezultāti
Pielikums Nr.4 Pedagoăijas doktora studiju plāns 2003./2004. akadēmiskā gada rudens
semestrim
Pielikums Nr.5 Doktorantu līdzdalība akadēmiskā personāla grantos un lietišėajos
pētījumos
Pielikums Nr.6 Pedagoăijas doktorantu skaits 2001.– 2004. gadā
Pielikums Nr.7 Akadēmiskā personāla izaugsmes dinamika 2001. –2004. gadā
Pielikums Nr.8 Kvantitatīvie dati (indikatori) uz 2000./2001.- 2003./2004. akadēmiskā gada
1.oktobri
Pielikums Nr.9 Akadēmiskā personāla publikācijas un eksperta darbība
2000. – 2002. gadā
Pielikums Nr.10 Akadēmiskā personāla 2002. gada zinātnisko publikāciju saraksts
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1. PEDAGOĂIJAS DOKTORA STUDIJU PROGRAMMAS
MĒRĖIS UN UZDEVUMI
PEDAGOĂIJAS DOKTORA STUDIJU PROGRAMMAS MĒRĖIS
2002./2003. akadēmiskajā gadā Pedagoăijas doktora studiju programmas mērėis
un uzdevumi tika kvalitatīvi izvērtēti un konkretizēti pēc Eiropas Padomes (turpmāk
tekstā – EP) kvalitātes menedžmenta ieteikumiem un starptautiskā projekta “LECU”
izveidotā modeĜa, kā arī analizējot programmas stiprās un vājās puses, pārmaiĦu un
uzlabojumu ieviešanas darbību un kvalitāti.
LU Pedagoăijas doktora studiju mērėis - jauno zinātnieku sagatavošana
atbilstoši PhD starptautiskajām prasībām, lai sekmētu zinātniskās pētniecības,
pētniecisko metožu, pedagoăijas teoriju tālāku attīstību, kas nodrošina prakses
pilnveidošanu, augstskolas mācībspēku un kvalificētu zinātnisko darbinieku
sagatavošanu – pēc doktorantu, akadēmiskā personāla, studiju beidzēju un ekspertu
atzinuma ir Pedagoăijas doktora studiju programmas stiprā puse, jo programmas
mērėis ir skaidri formulēts, tā sasniegšana ir mērāma, kā arī tas ir orientēts uz
studijas programmas internacionalizāciju un PhD starptautiskā grāda iegūšanu.
Lai sasniegtu mērėi, tika konkretizēti Pedagoăijas doktora studiju programmas
uzdevumi, gan doktorantu pētniecisko interešu, gan LU akadēmiskās darbības, gan
pedagoăijas zinātnes vajadzību kontekstā.
Doktorantu vajadzību un interešu konteksta izvirzītie uzdevumi ir realizēti un
tiek turpināti arī nākamajā akadēmiskajā gadā.
Promocijas darbu temati tika aktualizēti starptautiskās pētniecības inovāciju
virzienā, īpašu uzmanību pievēršot curriculum un organizācijas teoriju (skat.
pielikums) attīstībai, to ieviešanas zinātniskajam atbalstam.
Lai nodrošinātu zinātnisko pētījumu kvalitāti, tika izveidots starpuniversitāšu
studiju modulis “Kvalitatīvo un kvantitatīvo metožu izmantošana pedagoăijas
pētniecībā”, kura realizāciju nodrošina Tibengenes Universitātes un LU PPI
akadēmiskais personāls.
Pedagoăijas doktora programmas 2001./02. g. pašnovērtējuma rezultātā,
pamatojoties uz Starptautiskās akreditācijas ekspertu ieteikumu un finansiālo līdzekĜu
decentralizāciju, tika konkretizēti programmas uzdevumi 2002./03.g.:
-

veicināt doktorantu sagatavošanu un pieredzes iegūšanu inovatīvo projektu
menedžmentā;
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-

atbalstīt doktorantu zinātniskās valodas pilnveidi. Šī uzdevumu īstenošanā
jau ir izveidots starpfakultāšu modulis “Zinātniskā valoda”.

LU akadēmiskās darbības kontekstā izvirzīto uzdevumu īstenošanai tika veltīta
īpaša uzmanība. Tā rezultātā ir paplašināta doktorantu līdzdalība starptautiskajos
projektos, t.sk., starptautiski finansētajos un LU reăistrētajos pētniecības projektos,
turklāt palielinājies zinātnisko darbu vadītāju un doktorantu kopējo publikāciju skaits,
kas veicināja doktorantu dalību starptautiskajā pētniecībā. (skat. 8.pielikums) Tomēr
zinātnisko vadītāju un doktorantu sadarbība doktora studiju programmas ietvaros vēl
ir nopietni uzlabojama. Doktorantu pašvērtējumā visbiežākais cēlonis tam, ir minēta
gan akadēmiskā personāla, gan doktorantu noslogotība ārpus programmas, kā arī laika
plānošanas prasmju trūkums.
Pildot LU kopējo virzību paaugstināt studiju kvalitāti LU un veicināt LU
iekĜaušanos Eiropas Universitāšu tīklā, izvirzīti jauni uzdevumi:
-

visu zinātĦu nozaru LU doktorantus sagatavot pedagoăisko inovāciju
ieviešanai studiju procesā;

-

veicināt LU Pedagoăijas doktora studiju programmas internacionalizāciju
Eiropas Universitāšu tīklā.

Tika konkretizēti uzdevumi pedagoăijas zinātnes vajadzību kontekstā:
-

veicināt pētniecības orientāciju uz Latvijas tautsaimniecības un darba tirgus
vajadzībām ES paplašināšanās kontekstā, uzmanību veltot izglītības
reformas zinātniskajam atbalstam un inovatīvo rezultātu ieviešanai praksē,
nodrošinot teorijas un prakses vienotību;

-

līdzās LZP pētījumu projektu turpināšanai plašāk izmantot EP/ES projektu
un tīklu piedāvājumus mūžizglītības veicināšanas metodoloăisko pamatu
izstrādē informācijas un multikulturālas sabiedrības ietvaros.

Pedagoăijas doktora studiju mērėis un uzdevumi ir noteikti, balstoties uz
ekspertu ieteikumiem, doktorantu, akadēmiskā personāla un doktorantūras beidzēju
studiju pašvērtējumiem un apzinoties pedagoăijas kā zinātnes misiju doktorantu
patstāvības, atbildības un sadarbības spēju pašattīstības veicināšanā, saglabājot
nacionālās pedagoăijas zinātniskās tradīcijas un veicinot to bagātināšanos saskaĦā ar
zinātniskās pētniecības tendencēm Eiropā.

314

o

2. PEDAGOĂIJAS DOKTORA STUDIJU PROGRAMMAS ORGANIZĀCIJA,
PRAKTISKĀ REALIZĀCIJA UN VĒRTĒŠANAS SISTĒMA
Novērtējot mācīšanās efektivitāti pedagoăijas doktora studijās, doktoranti un
doktorantūras beidzēji kā pozitīvu atzīmē:
•

savu izaugsmi pētījumu metodoloăijā;

•

iespēju diskutēt, izteikt savu viedokli;

•

gūto pieredzi kvalitatīvo datu datorizētajā apstrādē;

•

neformālo

zinātnisko

interešu

grupu

izveidi

kā

savstarpējas

bagātināšanās iespēju;
•

zinātniskās valodas pilnveidi;

•

iespēju mācīties no Eiropas vadošo zinātnieku pieredzes;

•

iespēju novērtēt sava promocijas temata aktualitāti un kvalitāti
salīdzinājumā ar promocijas darbiem vadošajās Eiropas universitātēs.

Novērtējot pedagoăijas doktoru programmas saturu un organizāciju,
doktoranti un doktorantūras beidzēji kā stiprās puses uzsver LU PPI profesoru
pārskata un Eiropas universitāšu profesoru lekcijas, kolokvijus un jaunieviestus
studiju moduĜus “Zinātniskā valoda”, “Kvalitatīvo datu datorizētā apstrāde”.
Programmas satura un organizācijas ziĦā Pedagoăijas doktora studiju
programmas padome guva nozīmīgus ierosinājumus no ekspertu, doktorantu,
doktora studiju beidzēju un akadēmiskā personāla puses:
•

piedāvāt vairāk iespēju (seminārus, stažēšanos ārvalstīs, pieredzes

apmaiĦas braucienus) doktorantiem ar angĜu valodas zināšanām uz valstīm,
kurās dominējošā valoda ir angĜu valoda;
•

piedāvāt vairāk informācijas par starptautiskām konferencēm,

iespējām iesniegt publikācijas, kas liecina par atsevišėu doktorantu vāju
sadarbību ar zinātniskajiem vadītājiem un pašu iniciatīvas trūkumu;
•

piedāvāt vairāk metodoloăiskos seminārus, kur doktoranti var aktīvi

iesaistīties neformālajās zinātniskajās diskusijās mazās grupās saistībā ar sava
promocijas pētījuma zinātnisko problēmu.
Analizējot izteikumus par stiprām un vājām pusēm, konstatējama pretruna
programmas satura un organizācijas izvērtējumā – daĜa doktorantu vienu un to pašu
aspektu, uzsver kā mācīšanās efektu, daĜa – kā programmas nepilnību. Cēlonis tam ir
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doktorantu patstāvības, atbildības un sadarbības spēju atšėirīgais līmenis, un prasa
jaunu studiju formu un metožu meklēšanu to pilnīgošanai, kā arī patstāvības,
atbildības un sadarbības iespēju paplašināšanai doktora studijās un ciešāku sadarbību
ar doktorantu darba devējiem sakarā ar doktorantu pārāk lielu noslodzi, tai skaitā,
pilnā laika studējošiem.
Savukārt akadēmiskā personāla, darba devēju un ekspertu programmas satura
un organizācijas pašnovērtējumā kā stiprās puses tiek atzīmētas:
•

programmas augsts pieprasījums;

•

pretendenti kĜūst gados jaunāki;

•

programmas satura un organizācijas internacionalizācija;

•

vienota pretendentu atlases kārtība;

•

izstrādāti doktorantūras īstenošanas reglamentējošie dokumenti;

•

regulāri kolokviji pa zinātnes apakšnozarēm;

•

vienota kredītpunktu uzskaites un ieguves sistēma;

•

līgumattiecības ar studentiem paaugstinājušas savstarpējo atbildību;

•

publikāciju skaita pieaugums un lielāka līdzdalība konferencēs;

•

akreditēta programma;

•

doktorantu līdzdalība pašnovērtējumā.

Akadēmiskā personāla, darba devēju un ekspertu programmas satura un
organizācijas pašnovērtējumā kā vājās puses tiek atzīmētas:
•

doktorantu nodarbinātība savā darba vietā, neskatoties uz studiju formu;

•

joprojām nepietiekošas svešvalodu zināšanas;

•

neprasme un kūtrums pieteikt starptautiskus projektus;

•

nepietiekamas doktorantu patstāvīgas pētnieciskās darba prasmes.

Lai novērstu esošos trūkumus, jaunizveidotajā kursā “ Augstskolas
didaktika” 2002./03.g. doktorantiem tika piedāvātas iespējas bagātināt savas
mācīšanās stratēăijas un modelēšanas prasmes. Nākamajā 2003./2004.studiju gadā
programmas organizācijas struktūrā tiek turpināts starptautiskais studiju modulis
“Kvalitatīvo datu datorizētā apstrāde” (sadarbībā ar Tībengenas (Vācija) un
Madrides (Spānija) universitātēm) un ieviests jauns starptautisks modulis
“Inovatīvo projektu menedžments” (sadarbībā ar Florences (Itālija),

Šverina

(Vācija) inovāciju transfēra institūcijām un Latvijas inovāciju centru). Šo
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starptautisko studiju moduĜu īstenošanas valodas ir angĜu un vācu pēc doktorantu
izvēles.
Īpaša uzmanība tiek veltīta zinātnisko vadītāju, doktorantu un viĦu darba
devēju sadarbības veicināšanai, divreiz gadā rīkojot kopīgus seminārus un
iesaistot tos studiju programmas satura un organizācijas pilnveides procesā.
Nākamajā studiju gadā ir jāizmanto arī Eiropas universitāšu tīkla iespējas, Ħemot
vērā, ka ir saĦemts iestāšanās uzaicinājums no Tībingenas universitātes, kas
pavērs jaunas iespējas doktora studiju satura un organizācijas attīstībai.
Īpaša uzmanība ir jāvelta promocijas eksāmena programmas pilnveidošanai
pedagoăijā, tās atjaunoto variantu ieviešot studijās ar 2003./2004. akadēmiskā gada
rudens sesiju. Programmas akadēmiskais personāls tās pārstrādi ir uzskatījis arī par
savas profesionālās izaugsmes iespēju un komandas darba pieredzes apguvi.

3. STUDENTI,

STUDIJU

AKADĒMISKAIS

UN

PROGRAMMĀ

NODARBINĀTAIS

ADMINISTRATĪVAIS

PERSONĀLS

2002./2003. studiju gadā Pedagoăijas doktora programmā studēja 106
doktoranti, no tiem 15 pilna laika klātienē. No beidzēju skaita pedagoăijas
doktora grādu ir ieguvuši: 2002./03. gadā – 11 doktoranti, 13 ir izpildījuši
pilnu pedagoăijas doktora studiju programmu, 2 doktoranti atskaitīti pēc
paša vēlēšanās. Akadēmiskais atvaĜinājums tika piešėirts 9 doktorantiem
(skat. 3. pielikumu.).
Pēc pašu iniciatīvas doktoranti ir izveidojuši savu Padomi, kas īsteno
saikni ar pedagoăijas doktorantūras padomi un programmas direktoru. Lekciju,
kolokviju, citu nodarbību, kā arī promocijas padomes sēžu apmeklējums ir
apmierinošs, doktorantu ieinteresētība studijās ir augsta, tomēr iniciatīvu
visbiežāk demonstrē tikai atsevišėi doktoranti.
Pārsvarā doktora grādu ieguvušie ir LU un citu Latvijas augstskolu
mācībspēki. Bez tam, pašnovērtējuma periodā pedagoăijas doktora grādu ir ieguvuši
divi Izraēlas doktoranti.
Tai pat laikā, jāatzīst, ka no doktora grādu ieguvušajiem doktorantiem, diviem
VZKK promocijas darbi bija jāiesniedz atkārtoti, bet viens promocijas darbs ieguva
negatīvu atsauksmi un vēl atkārtoti nav sniegts izvērtēšanai. Formāli šie fakti negatīvi
ietekmē doktora programmas darba rezultātus, tomēr viennozīmīgi tie nav
interpretējami, jo nepieĜaujama ir esošā prakse, kad VZKK locekĜi nebūdami
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pedagoăijas speciālisti, uzĦemas sniegt vērtējumu. Jāatzīst, ka pagājušajā gadā ar
VZKK priekšsēdētāju ir panākta vienošanās par pedagoăijas ekspertu pieaicināšanu
sēdēs bez balss tiesēbām. Tas nedaudz veicinājis sapratni un mazinājis domstarpību
rašanos. Tomēr paškritiski vērtējot, doktorantiem un zinātniskajiem vadītājiem stingri
vēršama uzmanība uz nepieciešamību konsekventi un pilnvērtīgi pētījumos izmantot
kvalitatīvās un kvantitatīvās pētījuma metodes, lai nodrošinātu pētījuma validitāti, kā
arī nodrošināt nepieciešamo publikāciju neapšaubāmu kvalitāti. Šajā sakarā
pašnovērtējuma periodā īstenojam jaunu Starptautisku studiju moduli “Kvalitatīvo
datu datorizēta apstrāde”.
Būtiskas izmaiĦas Pedagoăijas doktora studiju programmas realizēšanas
kvalitātē un promocijas darbu zinātniskajā vadībā nav notikušas, jo

institūta

zinātniskais potenciāls ir pastāvīgi augsts, ar stabilām atjaunotnes tendencēm.
Doktorantu aptaujas (ietverot katra pasniedzēja un katra studiju moduĜa aptauju) tiek
veiktas ik semestri un analīze apstiprina doktorantu apmierinājumu kopumā.
2002./2003. studiju gadā 1 LU Pedagoăijas un psiholoăijas institūta
pedagoăijas doktora studiju mācībspēks ir ieguvis profesora un 2 asociētā profesora
nosaukumus (skat. 7.pielikumu).
Paplašinājusies profesoru un asociēto profesoru līdzdalība starptautiskos projektos un sadarbības programmās ar
Latvijas un ārzemju augstskolām un universitātēm. Pozitīvi vērtējams iegūtais starptautiskais finansējums projektam “Lecu”,
kas aktivizējis mācībspēku līdzdalību jaunu projektu pieteikšanā un paplašinājis iespēju vieslektoru piesaistīšanai.

Arvien par prioritāru sadarbības attīstības virzienu ir uzskatāma
sadarbības paplašināšanās ar anglo-sakšu tradīciju universitātēm,
iekĜaujot Skandināvijas valstis. Ir nodibināti kontakti ar Kopenhāgenas
Pedagoăisko universitāti un Maltas universitāti par starptautisko
ekspertu piesaisti promocijas darbu vērtēšanā.
2003. gadā turpinājās prakse

doktora studiju programmas noslēgumā

apspriest promocijas darbus ar Leipcigas universitātes profesoru, LU goda doktoru
D. Šulcu. Šāda prakse veicina gan doktorantu, gan zinātnisko vadītāju profesionālo
izaugsmi.
Gadījumos, kad promocijas darbu vada mācībspēks no citas augstskolas, viĦš
tiek aktīvi iesaistīts institūta apakšnozarei atbilstošā profesora grupas darbā.
Pašnovērtējuma periodā akadēmiskā un administratīvā personāla skaita
attiecības pret studentu skaitu studiju programmā, kā arī akadēmiskā personāla skaita
attiecība pret akadēmisko personālu (skat. 8. pielikumu), kurš ir iesaistījies reăistrētu
pētniecības projektu realizācijā ir stabils. Visi profesori un asociētie profesori, kā arī 2
programmas realizācijā iesaistītie docenti ir pētniecisko projektu vadītāji vai piedalās
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pētnieciskajos projektos (skat. 5. pielikumu). Programmas kvalitāti apliecina arī
akadēmiskā personāla publikāciju skaits un ekspertu darbs (skat. 9., 10.pielikumu).
LU pamatdarbā personāla īpatsvars struktūrvienības uzticēto uzdevumu izpildei ir
100%. Personāla atjaunošanas politika tiek īstenota atbilstoši apstiprinātai stratēăijai,
bez tam 2002./03.g. esam ieguvuši divas jaunas profesoru štata vietas.

Arvien

problemātiska ir profesoru algoto asistentu vajadzība, ko patreiz risinām, piesaistot
pilnā laika doktorantus nepieciešamo uzdevumu veikšanai.

4.

FINANSĒŠANAS AVOTI, MATERIĀLI TEHNISKAIS UN
METODISKAIS NODROŠINĀJUMS

Tradicionāli pedagoăijas doktora studijas tiek finansētas no valsts budžeta vai
fizisko personu līdzekĜiem – 2002./03.g. 15 doktoranti studēja par budžeta un 91 par
fizisko personu līdzekĜiem. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu budžeta vietu skaits ir
pieaudzis. Pozitīvi vērtējama skaidra programmas centralizētā finansējuma
struktūra un līdzekĜu izmantošanas caurspīdīgums, kas sekmēja sadales principu
demokratizāciju, paveiktā darba uzskaiti un gala rezultātu kvalitāti.
Kopš 2002.gada pavērtās iespējas izmantot finanšu līdzekĜus programmas
attīstībai, ir Ĝāvušas īstenot praktisko sadarbību ar starptautiskiem partneriem un
programmas internacionalizāciju.
Diemžēl, nepietiekami pagaidām esam izmantojuši attīstības iespējas
saturiskai sadarbībai ar citu nozaru LU doktorantūras padomēm, ko plānojam novērst
nākamajā gadā.
Tā kā bija vērojama zināma disproporcija doktorantu ceĜa izdevumu līdzekĜu
sadalē, ierosinām paredzētos līdzekĜus savlaicīgi strukturēt pa programmām.
Sokrates programmas ietvaros 2002./03.g. no četrām paredzētajām mobilitātes
iespējām saĦēmām tikai vienu.
2002./03. gadā tika uzlabota studiju infrastruktūra. PPI struktūrvienībā ir trīs
lietvedes, t.sk. 0,5 slodzes ir paredzētas Pedagoăijas doktorantūras padomes
sekretārei. Ikgadējā piemaksa par katra doktoranta apkalpošanu no LU Doktorantūras
līdzekĜiem ir pozitīvs stimuls darba kvalitātes pilnveidei. Doktora studijām ir
paredzētas 5 auditorijas, t.sk., 2 ar Power Point prezentācijas iespējām. 252. auditorija
tika aprīkota ar multi mediju projektoru, kas iegādāts no PPI pašu ieĦēmumu
līdzekĜiem. Auditorijas un nodarbību klases, to skaits, lielums un stāvoklis ir adekvāts
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studiju programmas mērėiem un uzdevumiem, tomēr laboratorijas un metodiskā
centra izveide būtiski sekmētu kvalitātes nodrošināšanu.
Informācija PPI mājas lapā tiek regulāri aktualizēta, 2003.g. uzlabots tās
dizains. Ir nostiprinājusies prakse elektroniskā veidā īstenot

doktorantu saziĦu

studijās un informatīvo materiālu apmaiĦu. Doktoranti un akadēmiskais personāls
plaši izmanto interneta saites, lai piekĜūtu

aktuālai informācijai un iepazītos ar

jaunāko zinātnisko literatūru. Visumā tas bagātina studiju procesu. Toties akadēmiskā
personāla nodrošinājums ar datoriem ir joprojām tikai apmierinošs.

5.

ĀRĒJIE SAKARI

PPI turpina ciešas saites ar darba devējiem: Izglītības un zinātnes ministriju,
augstskolām un skolām, citām valstiskām un nevalstiskām iestādēm,
pedagoăiskās literatūras izdevniecībām un profesionālajām organizācijām (augstskolu
un skolotāju asociācijām). Sadarbība ar ārvalstu aăentūrām Vācijā un Itālijā ir
pavērusi iespēju apgūt pieredzi zinātniskās pētniecības rezultātu transfēram praksē un
piedalīties ar doktorantiem šajā procesā .
Turpinās

sadarbība

ar

līdzīgām

studiju

programmām

Latvijas

Lauksaimniecības universitātē, paverot iespēju LLU doktorantiem līdzdalībai
kolokvijos un citās nodarbībās. Esam paredzējuši šai sadarbībai pilnveidot juridisko
un finansiālo bāzi.
Paplašinās sadarbība ar Leipcigas un Tībengenes universitātēm un attīstās ar
Kopenhāgenas universitāti, struktūrvienības mērėu un uzdevumu kontekstā. Šīs
sadarbības ietvaros 2002./03.g. palielinājies ārzemju augstskolu mācībspēku skaits,
kas docējuši LU Pedagoăijas Doktora studiju programmā (skat. 7.pielikumu), Stabili
palielinās arī doktorantu skaits, kas piedalījās starptautiskajās konferencēs,
zinātniskajos semināros. (skat.8.pielikumu).

Pašnovērtējuma ziĦojums apspriests paplašinātās pašnovērtējuma komisijas
sēdē un PPI Domes sēdē 2003.g. 4.septembrī.
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1. pielikums
Aizstāvētie promocijas darbi pedagoăijā
2001
Dr.paed.
(pēc 1999.g.)

D

2002

./2002.
Promocijas darba temats

z.gads

akad

2001

.g.
1.

Māra
Marnauza

1 procesā

Integratīvā pieeja diriăēšanas studiju

963
2.

Maruta

Sīle

pieeja
1 klavierspēlesVeseluma
mācību procesā

bērna

attīstībai

950
3.

Mohammads
Essavi (Īsāvī)

1
953

4.

Rudīte
Andersone

1

Izraēlas arābu skolu organizācijas
kultūra un skolotāju profesionālās attīstības
personisks raksturojums

5.

Anita ViziĦa –

Raina Vīra

1

Diāna Pauna

1

Sandra Rone

Kvalitātes
sistēmas
augstskolas izglītības procesā

1

Leonīds
Kaufmans

1

Rahela Krupa

1

veidošana
augstskolā

10.2001.

Humānas personības
vidusskolas pedagoăiskajā procesā

audzināšana

Augstas klases peldētāja specializēto
treniĦu individuālā modelēšana un spēka
kvalitāšu pilnveidošanas metodika

960
1

967
14.Monta

1

Informācijas
tehnoloăijas
pētnieciskajā darbībā Vidzemes augstskolā kā
studentu radošās pieredzes veidošanās līdzeklis

059
16.

Batševa

1
945

07.
03.2002.

Privāto skolu struktūras un vadības

30.

Tekstils
kā mākslas izglītības
sastāvdaĜa topošo mājturības skolotāju studijās
augstskolā

30.
04.2002.

Rakstīšanas process augstskolā kā
mērėtiecīgas saziĦas apguves līdzeklis

18.
06.2002.

1

Baruha

17.

attīstība

961
15.Džamals
Abu-Hussains

08.

04.2002.
1

Farneste

01.2002.

Studentu
klavierspēles
iemaĦu
veidošanās pedagoăiskie priekšnosacījumi

970
13.Māra
UrdziĦa– Deruma

08.

01.2002.
1

12.Zane Ozola

06.

Skolotāju attieksmes veidošanās pret
mācībām heteregonēsā pirmajā klasē

952
11.Sarma

18.

01.2002.
1

Cakula

18.

Vadīšanas profesionālās kompetences
studentiem
Rīgas ekonomikas

940.
10.Irina
Direktorenko

04.

12.2001.

958
10.

04.

integrācija

959
9.

06.2001.

10.2001.

956
8.

19.

10.2001

956
7.

19.
04.2001.

Kokle un kokles spēles apguves
pedagoăiskie pamati

959
6.

26.
10.2000

10.2001.
1

Nīlsena

akad
.g.

Mācību darba formas kā līdzeklis
pusaudžu sociālo prasmju apguvē

952

./2003.

./2002. akad.g.

Profesionālā
pedagoăiskajās augstskolās
sistēmā Izraēlā

socializācija
arābu izglītības

05.
08.2002.

Fiziskā aktivitāte kā sabiedriskās
aktivitātes nosacījums vecumdienās

05.
08.2002.
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17.Oksana

1

FiĜina

Skolēna kultūridentitātes attīstība
daiĜdarbu apguves kultūrvēsturiskā kontekstā

05.

962
18.

Baiba

08.2002.
1

KaĜėe

965
19.Solveiga
Linda Remese

Skolotāji – rakstnieki pedagoăijas
teorijai un praksei Latvijā no 1900. līdz
1940.gadam

07.
10.2002.

Reliăiskās pedagoăijas teoriju attīstība

1

26.

949
20.Māra Dirba

11.2002.
1

Latvijas

identitāte:

pedagoăiskais

07.

aspekts

963
21.Dace

01.2003.
1

Namsone

Didaktiskās
organiskajā ėīmijā

sistēmas

pilnveide

07.

959
22.Nora Lūse

01.2003.
1

AtskaĦotājmākslinieka
pilnveidošanās studijās augstskolā

prasmju

11.

952
23.Nils SautiĦš

03.2003.
1

Harmoniskas personības veidošanās
kristīgās skolas pedagoăiskajā procesā

11.

969
24.NataĜja

03.2003.
1

RogoĜeva

Mācību darbības subjekta īpatnības
dažādās izglītības pakāpēs

15.

967
25.Dace

04.2003.
1

Visnola

Tradicionālās kultūras apguve topošo
skolotāju mākslas izglītībā

20.

966
26.Elīna Maslo

05.2003.
1

Jauniešu mācīšanās spēju pilnveide
dāĦu valodas mācību procesā

01.

974
27.

Ruta

07.2003.
1

Frakele

950
28.

Eitans

1

Šelahs

Internu
klātienes
pedagoăiskās
prakses skola kā skolotāja kvalifikācijas apguves
līdzeklis
“Pedagoăiskās trenēšanas”
jauniešu basketbola treneru sagatavošanā

16.
09.2003.

pieeja

16.

938
Kopā:

09.2003
3

15

11
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2.pielikums
Doktorantu zinātnisko publikāciju skaits, iesniedzot promocijas darbu
Dr.paed. (pēc 1999.g.)

1. Māra Marnauza

Piedalīšanās
starptautiskās
konferencēs ar referātu

10

7

11

17

13

3. Mohammads Essavi (Īsāvī)

9

9

3

4. Rudīte Andersone

3

9

7

5. Anita ViziĦa – Nīlsena

5

8

7

6. Raina Vīra

6

6

5

7. Diāna Pauna

7

7

4

8. Sandra Rone

10

10

5

9. Leonīds Kaufmans

6

6

3

10. Rahela Krupa

5

5

7

11. Irina Direktorenko

7

7

5

12. Sarma Cakula

6

8

5

13. Zane Ozola

5

8

7

14. Māra UrdziĦa – Deruma

4

8

7

15. Monta Farneste

9

9

6

12

15

5

17. Batševa Baruha

6

6

4

18. Oksana FiĜina

7

9

5

19. Baiba KaĜėe

5

11

7

Solveiga Linda Remese

5

-

6

21. Māra Dirba

7

8

10

22. Dace Namsone

7

8

13

Māra Lūse

10

1

7

24. Nils SautiĦš

9

-

6

25. NatĜja RogoĜeva

5

16

8

26. Dace Visnola

10

3

13

27. Elīna Maslo

6

1

7

28. Ruta Frankele

5

10

4

29. Eitans Šelahs

9

12

6

204

227

192

16. Džamals Abu-Hussains

23.

Pārējās
publikācijas

8

2. Maruta Sīle

20.

Vispāratzīt
os recenzējamos
izdevumos, t.sk.
pieĦemtas
publicēšanai

Kopā:
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3.pielikums
Pedagoăijas doktora studiju rezultāti

Aizstāvējuši
promocijas darbu
Izpildījuši
programmu
Atskaitīti
pēc paša vēlēšanās
Atskaitīti,
laužot līgumu
PaĦemts
akadēmiskais
atvaĜinājums
Kopā:

2000./2001.

2001./2002.

2002./2003.

3

15

11

13

11

13

1

18

2

1

1

1

2

7

9

20

52

36

2003./2004
prognozēts

1

3
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4.pielikums
LU PPI PEDAGOĂIJAS DOKTORANTŪRAS DARBA PLĀNS
2003.GADA SEPTEMBRIM – DECEMBRIM
LAIKS
04.09.
10:00

11.09
10:00
18.09
13:00

16.10
13:00

20.11.
13:00

LAIKS
20.11.
10:00
27.11
10:00

DARBĪBA
PDP sēde
1. Pašnovērtējuma ziĦojuma apspriešana
2. Doktora studiju programmas korekciju apstiprināšana
3. Darba plāna apstiprināšana 2003./2004.gadam
4. Doktorantu nodarbību plāna apstiprināšana
5. Iestājeksāmena komisijas sastāva un datuma
apstiprināšana
6. Doktorantu atestācija
7. Pretendentu dokumentu izskatīšana
8. 2 stipendiju (1.kurss un 5 stipendiju piešėiršana (S.Tūbele,
D.Šulga, M.Marčenko, V. Balama, L.Ose)
Jauno doktorantu uzĦemšana
PDP sēde
1. Promocijas eksāmena programmas korekciju
apstiprināšana
2. Doktorantu atestācija
3. JaunuzĦemto doktorantu promocijas darba tematu un
zinātnisko vadītāju apstiprināšanu
4. Promocijas darba apspriešana (1.darbs)
5. Promocijas darba recenzentu nozīmēšana (I.Helmane,
I.EniĦa, L.Ozola, I.Norvele, I.Ostrovska)
PDP sēde
1. Promocijas eksāmena komisijas un laika apstiprināšana
2. Doktorantu atestācija
3. Promocijas darba recenzentu nozīmēšana
4. Promocijas darbu apspriešana (2 darbi).
PDP sēde
1. Doktorantu atestācija un akadēmisko atvaĜinājumu
piešėiršana
2. Promocijas darbu apspriešana (1 darbs)
3. Dažādi jautājumi
4.
DARBĪBA
Konsultācija promocijas eksāmenam
Promocijas eksāmens pedagoăijā

ATBILDĪGAIS
T.Koėe
T.Koėe
I.Maslo
I.Žogla
R.SautiĦa

T.Koėe, I.Žogla

I.Žogla

T.Koėe
R.SautiĦa
T.Koėe, I.Žogla
I.Maslo
T.Koėe

T.Koėe
R.SautiĦa
I.Maslo
I.Maslo
T.Koėe
R.SautiĦa

ATBILDĪGAIS
T.Koėe
T.Koėe

LU PEDAGOĂIJAS doktora studiju PLĀNS
2003.GADA SEPTEMBRIM – DECEMBRIM
LAIKS
18.09.
10:00

25.09
10:12:30

DARBĪBA
IEVADA SEMINĀRS (1.KURSAM)
Promocijas darba tēmu un zinātnisko vadītāju apstiprināšana.
Līgumu slēgšana ar jauniem doktorantiem. Promocijas darba
tematu un individuālo plānu apstiprināšana.
Līgumi, kredīta saĦemšana.
Promocijas darbu kvalitāte un pedagoăijas doktora studiju
aktualitātes (visiem doktorantiem)
Pieteikšanās starptautisko studiju moduĜos un metodoloăiskajiem
semināriem izvēlētajā apakšnozarē. (2.-3. kursa doktorantiem)

ATBILDĪGAIS
T.Koėe, I.Žogla
I.Maslo, R.SautiĦa
visi profesori un
zinātniskie vadītāji
T.Koėe, A.Špona,
A.Krūze
Visi profesori
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26.09.
(piektdiena)

02.10.

Prof Bauša vieslekcijas (Vācija) Eiropas valodu dienā
(visiem doktorantiem)
Mehrsprachigkeit als Herausforderimg der miltikultureller und
informativer Gesellschaft
Vieslekcija
un
STARPTAUTISKAIS
ZINĀTNISKAIS
SEMINĀRS (visiem doktorantiem)

10:00 –
14:00

16.10.
10:00-12:30
16.10.
15:00-16:30
06. 11.
10:00 –14:00
LAIKS
20.11.
10:oo-12:30
20.11.
15:00-16:30
04.12
10:00-12:30
04.12.
15:00-16:30
16.12.
(otrdiena)
16:00-19:00

18.12.
15:00-16:30
pēc profesora
individuālā plāna

Selbstorganisīertes Lernen

Ievadlekcija pedagoăijas pētījumu metodoloăijā (1.kurss)
Pārskata lekcijas un individuālās konsultācijas: pētījumu
metodika. Datu iegūšana un apstrāde (1.kurss)
Vieslekcija
un
STARPTAUTISKAIS
ZINĀTNISKAIS
SEMINĀRS (visiem doktorantiem)
Kvalitatīvo pētījumu metodoloăija
DARBĪBA
Ievadlekcija vispārīgās un skolas pedagoăijas pētījumu
metodoloăijā (1.kurss)
Pārskata lekcijas un individuālās konsultācijas: pētījumu
metodika. Datu iegūšana un apstrāde (1.kurss)
Ievadlekcija sociālās pedagoăijas pētījumu metodoloăijā (1.kurss)
Mērėtiecīga materiāla meklēšana internetā. Praktiskās nodarbības
(1.kurss)
Vieslekcija un Starptautiskais zinātniskais seminārs
(visiem doktorantiem)

Pedagoăijas vēstures pētījumu metodoloăija
Mērėtiecīga materiāla meklēšana internetā. Praktiskās nodarbības
(1.kurss)
Metodoloăiskais seminārs vispārīgajā pedagoăijā

pēc profesora
individuālā plāna
pēc profesora
individuālā plāna
pēc profesora
individuālā plāna
pēc profesora
individuālā plāna

Obligātās izvēles
4KP
(tiks atkārtots
2004.gada rudens
semestrī)
pēc profesora
individuālā plāna
LAIKS
Brīvās izvēles
4KP
pēc profesora
individuālā
plāna

Latviešu Biedrības
namā
I.Maslo

Dr.H.J.Buggenhage
n,
Dr. M.Schellenberg
(Innvationstransfer und
Forschungsinstitut fuer
berufliche Aus- uns
Fortbildung Schwerin

A.Špona
A.Lasmanis
Prof.J.Held
Tībengenes
Universitāte
(Vācija)

ATBILDĪGAIS
Z.Čehlova
A.Lasmanis
I.Maslo
J.Uzulāns
Prof. G.Boehme
Frankfurtes/Mainas
Universitāte
(Vācija)
J.Uzulāns

Metodoloăiskais seminārs pedagoăijas vēsturē

Prof. Z.Čehlova,
Prof. A.Špona
Prof. A.Krūze

Metodoloăiskais seminārs skolas pedagoăijā

Prof. I.Žogla

Metodoloăiskais seminārs pieaugušo pedagoăijā

Prof. T.Koėe

Metodoloăiskais seminārs sociālajā pedagoăijā

Prof. I.Maslo

Izvēles studiju moduĜi visam studiju laikam (2 obligātie un 1 Izvēles)
Starpnozaru doktora studiju modulis
Prof. Dace Markus
un komanda
Zinātniskā darba valoda

DARBĪBA
Starptautiskais doktora studiju modulis
Kvalitatīvo datu datorizētā apstrāde

ATBILDĪGAIS
Sadarbībā ar
Tībingenes un
Madrides
Universitātēm
Prof.I.Maslo
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Brīvās izvēlēs
4KP
pēc profesora
individuālā
plāna
Brīvās izvēlēs
4KP
pēc profesora
individuālā
plāna
Obligātās
izvēlēs
4KP
pēc profesora
individuālā
plāna
Brīvās izvēlēs
4KP
pēc profesora
individuālā
plāna

Starptautiskais doktora studiju modulis
Inovatīvo projektu menedžments

Sadarbībā ar Itāliju
un Šverini
Prof. T.Koėe, Prof.
I.Maslo

Starptautiskais doktora studiju modulis
Izglītības kvalitātes vadība

Prof. T.Koėe, Prof.
A.Rauhvargers

LU Augstskolas didaktikas doktora studiju modulis
Augstskolas didaktika

Prof. I.Žogla

Starptautiskais doktora studiju modulis
Pedagoăijas metodoloăija

Prof. Čehlova

PROFESORU GRUPU KOLOKVIJI
2003.gada oktobrī, novembrī, decembrī
Laik
s
30.10
.
10:00
30.10
.
11:30
30.10
.
12:00
13.11
.
10:00
13.11
.
11:30
13.11
.
12:00
18.12
.
10:00
18.12
.

Kolokviji
Ieva Margeviča “Skolotāju
izglītība multikulturālai sabiedrībai”
vad. A.Kopeloviča

Pedagoăija
s apakšnozare
Augstskolas
pedagoăija

Profesora
grupa
T.Koėe
Visi
profesori
I.Žogla,
Visi
profesori
I.Žogla
Visi
profesori

Ilze Šūmane “Skolotājs kā
aktīvas mācību vides veidotājs”
vad. A.Kopeloviča

Skolas
pedagoăija

Sarmīte Tūbele “Skolotāja un
logopēda sadarbība 1.klases skolēnu
runas attīstības vērtēšanā un
traucējumu novēršanā” vad.
A.Kopeloviča
Gunta Čupāne “Neirolingvistiskās
programmēšanas elementu
izmantošana pieaugušo angĜu valodas
apguves veicināšanai” vad.
I.Vīnkalne
Ilze Briška “Skolotāja radošums
humānā pedagoăiskā procesā”
vad. V.Kincāns

Skolas
pedagoăija

Augstskolas
pedagoăija

T.Koėe
Visi
profesori

Nozaru
pedagoăija

Austra AvotiĦa “Mācīšanās un
mācīšanas līdzsvars kultūras vēstures
apguvē vidusskolā”

Skolas
pedagoăija

Ilze Norvele “Patstāvīgo
mācīšanās prasmju
pilnveidošana pieaugušiem
studentiem tālmācībā” vad.
T.Koėe
JeĜena Vediščeva “Mazākumtautību
izglītība Latvijas pirmās brīvvalsts

Pieaugušo
pedagoăija

A.Špona
Visi
profesori
I.Žogla
Visi
profesori
T.Koėe
Visi
profesori

Vispārīgā
pedagoăija

Z.Čehlova
Visi
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11:30
18.12
.
12:00

laikā un mūsdienu multikulturālā
sabiedrībā” vad. A.Krūze
Edgars KramiĦš„Komunikatīvās
kompetences veidošanās iespēja
runas apguves procesā”
vad. A.Špona

profesori
Augstskolas
pedagoăija

T.Koėe
Visi
profesori
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PROMOCIJAS DARBU APSPRIEŠANA PDP
2003.gada septembrī, oktobrī, novembrī

Laiks

Zinātniskā
diskusija

16.okt
Ineta
Helmane
obris
"Sākumskolēnu
emociju
13:00 pilnveidošanās
un
matemātisko
prasmju
apguves mijsakarība"
vad. A.Špona
16.okt
Liene Ozola
obris
“Kuratora
15:00

20.no
vembris
13:00

4.dece
mbris
13:00

4.de
cembris
15:00

pedagoăiskā
darbība topošā
skolotāja
profesionalitātes
apguves sekmēšanā
pedagoăijas
augstskolā” vad.
J.StabiĦš
Inta Ostrovska
“Latgales jaunatnes
attieksmes
veidošanās pret
izglītību”
vad. R.Garleja

Iveta EniĦa
“Jauniešu
agresīvā
uzvedība un tās korekcijas
iespējas”
vad. A.Špona

Ilze Norvele
“Patstāvīgo
mācīšanās prasmju
pilnveidošana
pieaugušiem
studentiem
tālmācībā”
vad. T.Koėe

Pedago
ăijas
apakšnozare

Recenzenti

Vis
pārīgā
pedagoăija

Augsts
kolas
pedagoăija

Sociālā
pedagoăija

Sociālā
pedagoăija

Pieaug
ušo pedagoăija
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5.pielikums
Doktorantu līdzdalība akadēmiskā personāla grantos un lietišėajos
pētījumos
Granti, lietišėie
pētījumi un citi
pētnieciskie projekti

LZA grants
Nr. 480
LZA grants
Nr. 479
LZA grants
Nr. 481
LZA grants
Nr. 475
LZA grants
Nr. 482
LZA grants
Nr. 447
LZA grants
Nr. 936
IZM lietišėais
pētījums
“Skolas
somas svars
Sorosa fonda
fin.
projekts
mācīšanās
monitoringa
instrumentārija
izstrādei
LECO
LU
Reă.
Nr.2002./1929
Internationales
Lernen
LU Reă. Nr.
CiCE (Childrens
Identity and Citizeship in
Europa)

LU Reă. Nr.
LZA grants
Nr. 478
Sadarbības
projekts ar Leipcigas
unveritātes
Pedagoăijas
fakultāti un Vendgrēbenes
Izglītības centru “Die
Zukunft
der
Europaeischen Ordnung
gestalten – Letten und
Deutsche in Gespraech”

Vadītājs

Prof. T.Koėe
Prof. A. Krūze
Prof.Z.Čehlova

Akadēmiskais
personāls

Doc.
R.Andersone
As.prof.
I. Ėestere
Prof. A. Špona
Doc.A.Lasmanis

Prof. M.Vidnere

Doktoranti

1
2
1
9

Prof. I.Maslo

Z.Rubene

7

Prof. I.Žogla

E.Černova

1

Doc.I.KrūmiĦa

As.prof.I.Tunne

As.prof. I.Tunne

Doc. I.KrūmiĦa
I,Kraukle

1

Lekt. Z.Rubene

Prof.I.Maslo
As.prof. I.Tunne
Doc. I. KrūmiĦa
Doc.A.Lasmanis

7

Prof.I.Maslo

Prof.T.Koėe
Doc.A.Lasmanis

2

Prof.A.Špona

Prof.I.Maslo

2

Prof.A.Kopeloviča

S.Geikina

-

Prof.A.Krūze

Prof. A. Špona
Z.Rubene

10

Prof.Z.Čehlova,
projekta
koordinatore
Latvijā

LU Reă. Nr.

330

6.pielikums
Pedagoăijas doktorantu skaits 2001. – 2003. gadā
St
udiju
2002.gads

2001.gads

gads

2003.gads

Stu
diju forma
1.gads

2.gads

3.gads

4.gads

1.gads

2.gads

3.gads

4.gads

1.gads

2.gads

3.gads

4.gads

1

4

11

-

3

3

10

-

2

6

7

-

9

23

15

33

23

29

23

15

15

23

25

3

0

7

6

3

6

2

3

5

7

8

4

3

PL
K
NL
K
Ko
pā

Pedagoăijas doktorantu skaita dinamika 2001.2003 gadā

13

2003.

86

18

2002.

90

18

2001.
0

108
100

50

PLK
NLK
Kopā

108

100

118
150
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7.pielikums
Akadēmiskā personāla izaugsme 2001. –2004. gadā
LU PPI akadēmiskā personāla
raksturojums 2002./2003. akad.gadā

LU PPI akadēmiskā personāla
raksturojums 2001./2002.akad.gadā

24%

24%

18%

18%
Docenti

Docenti

Profesori

Profesori

As.profesori

As.profesori

54%

64%

LU PPI akadēmiskā personā
raksturojuma prognoze
2003./2004.akad.gadā

LU PPI akadēmiskā personāla
raksturojuma prognoze
2004./2005.akad.gadā

1%

0%

35%
Docenti

36%

Docenti

Profesori

Profesori

As.prof.

As.prof.
64%

64%

2002./2003. akad. gadā programmas īstenošanā iesaistītā akadēmiskā
personāla saraksts
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

PROFESORI
Dr.habil.paed., prof. Z.Čehlova - LU PPI
Dr.paed., prof. D.Blūma – L U PPF
Dr.habil. paed., prof. T.Koėe – LU, LZA
Dr.habil.paed., prof. A.Kopeloviča – LU PPF
Dr. paed., prof. A.Krūze - LU PPI
Dr.habil.paed., prof. I.Maslo – LU PPI
Dr.habil.paed., prof. A.Špona – LU PPI
Dr.habil.psych., prof. M.Vidnere – LU PPI
Dr.habil.paed., prof. I.Žogla – LU PPI

1.
2.
3.
4.

ASOCIĒTIE PROFESORI
Dr.paed., asoc.prof. I.Ėestere - LU PPI
Dr.psyh., asoc.prof. O. Nikiforovs – LU PPI
Dr. paed., asoc. prof. I.Tunne – LU PPI
Dr. paed., asoc. prof. V.Kincāns – LU PPF

DOCENTI

1. Dr.paed., doc. A.Lasmanis - LU PPI
2. Dr.psych., doc. I.KrūmiĦa – LU PPI
ĀRVALSTU UN CITU AUGSTSKOLU AKADĒMISKAIS
PERSONĀLS
1.

Dr.habil.psych., prof. J.Helds – Tībingenes
Universitāte (Vācija)

2.

Dr.habil.psych., prof. G.Huber – Tībingenes
Universitāte (Vācija)

3.

Dr.habil.paed.,
prof.
D.Schultz
starptautiskais eksperts pedagoăijā,
Universitāte (Vācija)

4.

–
LZP
Leipcigas

Dr.B. Dirke – Leipcigas Universitāte (Vācija)

5.

Dr.habil.
(Vācija)

J.Buggenhagen

–

Šverīnas

ITC

6.

Dr.habil.paed., prof. G. Bēme – Frankfurtes pie
Mainas Universitāte (Vācija)

7.

Doc. M.Schellenberga Šverīnas ITC (Vācija)
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8.

Doc. P.Vogt – Florence (Itālija)

9.

Dr.paed.prof. T.Bogdanova – RPIVA

10.

Dr.habil Prof J. ZariĦš - RPIVA
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8.pielikums
Kvantitatīvie dati (indikatori)
no 2001./2002. līdz 2003./2004. akadēmiskā gada 1.oktobrim

KVANTITATĪ
VIE DATI
Studējošo
skaits
Mācībspēku
raksturojums:
•
kopējais
skaits
•
ar doktora
vai habil. doktora
grādu, maăistra
grādu
•
profesoru
īpatsvars
akadēmiskajā
personālā
Doktorantu
skaits uz 1
akadēmisko
personālu
Starptautiskā
mācībspēku
apmaiĦa
Starptautiskā
doktorantu
apmaiĦa

2001.
/200
2.
akad
.g.
116

2002
./200
3.
akad
.g.
106

2003./200
4. akad.g.

2004./2
005.
akad.g.

108

90

17

17

15

17

17

17

15

17

9

13

16

16

6

6

7

5

4

6

3

9

1

1

2

4

Prof. Z. Čehlova – Lekcijas Ostravas Univeritāte (Čehija) 07.03.2002. 6 stundas. Tēma “ Pedagoăijas
metodoloăiskie pamati”. Lekcijas Dolgošlavskas Pedagoăijas institūtā (Polija) 2002. gada 15. - 16. maijā, 12
stundas, tēma “ Pedagoăiska procesa humānie pamati”.
Prof. A.Špona – ikgadējās lekcijas Frankfurtes, Maines Universitātē un Leipcigas Universitātē 2000. –2002. gadā
Prof. I.Maslo –Tālmācības moduĜu “ Methoden des fremdsprachlichen Unterrichts” (16 stundas), “Gruppenarbeit
und innere Differenzierrung “ (16 stundas), “Arbeit mit Lehrwerklektionen” (16 stundas) Hāgenes tālmācības
universitātē (Vācija). Plānotas lekcijas un seminārs Leipcigas universitātē (12 stundas) 2003.gadā.
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9.pielikums
Akadēmiskā personāla publikācijas un eksperta darbība 2001. – 2003. gadā
Akadēmiskais
personāla publikācijas

2001./20
02.
akad.g.

K
o
p
ā

2002./200
3. akad.g.

Eksperta darbība

Dr.habil.paed.,
prof. Z.Čehlova - LU
PPI
Dr.habil. paed.,
prof. T.Koėe – LU, LZA

12

8
(t.sk.monogrāfija)

20

9

4

13

Dr.habil.paed.,
prof. A.Kopeloviča – LU
PPF
Dr. paed., prof.
A.Krūze - LU PPI
Dr.habil.paed.,
prof. I.Maslo – LU PPI

2

6

8

5

3

8

6

7

13

Promocijas Padomes eksperte
sociālajā un skolas pedagoăijā.
IZM
Mazākumtautību
izglītības
konsultatīvās
padomes eksperte, IZM Vācu
valodas konsultatīvās padomes
eksperte (4)

6

10

Promocijas Padomes eksperte
vispārīgā pedagoăijā.

13

17

Dr.habil.paed.,
prof. A.Špona – LU PP

4
(t.sk.monogrāfija)

Dr.habil.psych.,
prof. M.Vidnere – LU
PPI
Dr.habil.paed.,
prof. I.Žogla – LU PPI

4
(t.sk.monogrāfija)
7
(t.sk.monogrāfija)

8

Dr.paed.,
asoc.prof.. I.Ėestere LU
Dr.psyh.,
asoc.prof. O.Nikiforovs
Dr. paed., asoc.
prof. I.Tunne – LU PPI
Dr. paed., asoc.
prof. V.Kincāns – LU
PPF
Dr.psych., doc.
I.KrūmiĦa – LU PPI
Dr.paed., doc.
A.Lasmanis - LU PPI

4

3

7

3

4

7

2

2

4

2

2

4

2

13
(t.sk.monogrāfija)

15

62

79

141

Kopā

Promocijas Padomes eksperte
sociālajā
un
pieaugušo
pedagoăijā.
Latvijas
NK
UNESCO izglītības komisijas
eksperte, AIKNC eksperte

(t.sk.monogrāfija)
15

LZP 12 nozaru eksperte,
Promocijas Padomes eksperte
vispārīgajā
un
skolas
pedagoăijā
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10.pielikums
Akadēmiskā personāla 2002. gada zinātnisko publikāciju saraksts

Institūts/centr
Auto
s
rs Uzvārds.V.

Masl
LU PPI

o I.

LU PPI

o I.

LU PPI

o I.

Masl

Masl

Izdevuma pilns
nosaukums; Pilsēta,
Autor
G
Nosauku
Izdevniecība, sējums,
s Uzvārds.V.
ads
ms
numurs.(Konferenču
norises vieta un laiks)
Svešvalodu
skolotājs.
Eiropa.
Globalizācija.
Bilingualer
Starptautiskā zinātniskās
materiālu
2 Unterricht
in konferences
krājums; Rīga, RPIVA.
002.
Lettland
ATEE Spring
University
conference
Mazākum “Changing Education in
2 tautību
skolu a Changing Society”. II;
002.
monitorings
Riga, May 2-3.2002
Developing
Teachers
Pedagogical
Competence
through
School-University
Partnership.
2nd
International
Summer
Pedagoăis School; Riga, BO SIA
ko augstskolu un “School
Support
skolu
sadarbība: Centre”.
(Sigulda,
un Latvia, August 15.22.
2 mentorings
monitorings
2001.)
002.

Iz
devuma
veids

Lpp no-līdz

Zin.no
zare

Zi
44.-52.

n

.80.-85.

n

67.-76.

n

Pedag
oăija

Zi

Pedag
oăija

Zi
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Pedag
oăija

LU PPI

LU PPI

LU PPI

LU PPI
LU PPI

Developing
Teachers
Pedagogical
Competence
through
School-University
Partnership.
2nd
Skolēnu International
Summer
sociokultūras
School. Riga, BO SIA
mācīšanās
“School
Support
pieredzes
izpēte Centre”.
(Sigulda,
Masl
Ruben
2 projekta “Atvērtā Latvia, August 15.22.
o I.
e Z., TiĜĜa I.
002.
skola” ietvaros
2001.)
Skolotāju
kompetences
Masl
TiĜĜa
2 izpratne teorijas un
Skolotājs 202
prakses vienotībā (4). Rīga, RaKa.
o I.
I.
002.
SFL
projekta
"Atvērtā
skola"
Masl
autoru
2
Divvalodī metodisko
materiālu
o I. (Zin. red.) kol.
002.
gie bērni
sērija; Rīga, SFL
Starptautiskās
zinātniskās konferences
“Svešvalodas
profesionālai
un
Zu
darbībai”
wissenachaftlichen zinātniskai
Grundlagen
der materiāli; Rīga,
RTU
Masl
2 Curriculumentwick izdevniecība
(Rīga,
o I.
002.
lung in Lettland. 2000.gada 30 martā)
"Организ
Čern
2
VILNIAUS
ация
ova E.
002.
PEDAGOGINIS UNIVERSITETAS
дошкольного
воспитания
в
BALTIJOS
ŠAUU
Латвии
(1918- PEDAGOGU ISTORIKU ASOCIACIJA
LIETUVOS
1940)."

Zi
126.- 134.

n

8.-14.

ts

135

et

121.-131.

n

Pedag
oăija

Ci

Pedag
oăija

M

Pedag
oăija

Zi

Pedag
oăija

Zi
234.-239.

n.

Pedag
oăija

VALSTYBINUS MOKSLO IR STUDIJU
FONDAS
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ŠVIETIMO
PEDAGOGINES MINTIES RAIDA
BALTIJOS
VALSTYBESSE XX AMÞIUJE

IR

TARPTAUTINE
MOKSLINE KONFERENCIJA
VILNIUS

LU PPI

Čern
ova E.

002.

LU PPI

Čern
ova E.

002.

LU PPI

Čern
ova E.

002.

LU PPI

Čern
ova E.

002.

"Pirmssko
las
skolotāju
sagatavošanas
AtmiĦa
attīstība
kultūrvēsturiskā
Daugavpils
kontekstā. Starptautiskas
2 Pedagoăiskajā
konferences
materiāli
Universitātē."
2.d., Daugavpils.
"Bērna
personības
veidošanās
īpatnības.
Bērna
identitātes
veidošanās
2 pirmsskolas
Zinātnisko
vecumā. "
rakstu krājums. Liepāja.
"Praktizēj
Pedagoăija:
oša
pirmsskolas teorija un prakse. Rakstu
krājums. 1.d. Liepāja,
2 skolotāja
tālākizglītība."
2002. 84.-97.lpp.
Starptautiskās
zinātniskās konferences
"Tradicionālais
un
"Efektīvas novatoriskais sabiedrības
ilgspējīgā
attīstībā"
pirmsskolas
2 izglītības iestādes materiāli,
Rēzeknes
darbības kritēriji." Augstskola, 28.02.-02.03

Zi
5.-11.

n.

12.-20.

n.

84.-97.

n.

165.-170.

n.

Pedag
oăija

Zi

Pedag
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4. PEDAGOĂIJAS DOKTORA STUDIJU PROGRAMMAS
MĒRĖIS UN UZDEVUMI
2003./2004. akadēmiskajā gadā Pedagoăijas doktora studiju programmā mērėis
un uzdevumi netika būtiski mainīti, jo iepriekšējā studiju gadā tie tika kvalitatīvi
izvērtēti un konkretizēti, analizējot programmas stiprās un vājās puses to grūtību un
iespēju kontekstā.
LU Pedagoăijas doktora studiju mērėis - jauno zinātnieku sagatavošana
atbilstoši PhD starptautiskajām prasībām, lai sekmētu zinātniskās pētniecības,
pētniecisko metožu, pedagoăijas teoriju tālāku attīstību, kas nodrošina prakses
pilnveidošanu, augstskolas mācībspēku un kvalificētu zinātnisko darbinieku
sagatavošanu. Lai gan doktorandi un akadēmiskais personāls atzīst, ka programmas
mērėis ir skaidri formulēts, tā sasniegšana ir mērāma, kā arī tas ir orientēts uz
studijas programmas internacionalizāciju un PhD starptautiskā grāda iegūšanu,
tomēr turpmākajam programmas īstenošanas periodam ir paredzēts izvirzīt mērėi,
kurā skaidrāk akcentējama pētniecisko prasmju apguves un izmantošanas dinamika.
2003./04.akd.g. netika modificēti arī studiju programmas uzdevumi, jo tie ir
skaidri formulēti gan doktorandu pētniecisko interešu, gan LU akadēmiskās
darbības, gan pedagoăijas zinātnes vajadzību kontekstā.
Doktorandu vajadzību un interešu konteksta izvirzītie uzdevumi:
•

Nodrošināt kvalitatīvo pētījumu metodikas apguvi pozitīvās, praktiskās,
pedagoģiskās pieredzes apkopošanai un vispārināšanai teorētiskā
līmenī,

•

Atbalstīt doktorantu zinātniskās valodas apguvi,

•

Aktualizēt promocijas darbu pētnieciskos virzienus Eiropas vienotas
pētnieciskās telpas kontekstā,

•

Veicināt inovatīvo projektu menedžmenta pieredzes iegūšanu
tika realizēti visumā pilnvērtīgi. Lai nodrošinātu zinātnisko pētījumu kvalitāti,

sekmīgi realizējās studiju modulis “Kvalitatīvo un kvantitatīvo metožu izmantošana
pedagoăijas pētniecībā”, kuru nodrošināja Tībingenas Universitātes un LU PPI
akadēmiskais personāls.
Lai rosinātu inovatīvās kultūras vides veidošanos doktorandu studiju procesā,
prof. T.Koėes un asoc.prof. A.Rauhvargera vadībā tika īstenots studiju modulis
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“Izglītības kvalitātes vadība”, kā arī no augstāk minētā aspekta tika analizēta doktora
programmas īstenošanas gaita. Par rezultātu tika ziĦots (prof. T.Koėe) Starptautiskā
konferencē “ Inovācijas un uz zināšanām balstītas uzĦēmējdarbības veicināšana.
Baltic Dynamics 2004” Rīgā š.g. septembrī.
Pastiprinot pedagoăijas pētniecības starptautiskos aspektus, akadēmiskais
personāls vērš uzmanību uz nepieciešamību nākamajā studiju gadā doktorandus
vairāk savu pētniecisko tēmu ietvaros, veikt salīdzinošos pētījumus, orientējoties uz
Eiropas vienotas pētnieciskās telpas veidošanos.
Lielu interesi un augstu novērtējumu ieguva

doktora programmā

īstenotais starpfakultāšu modulis “Zinātniskā valoda”, ko būtu nepieciešams
piedāvāt ik pa diviem gadiem.
LU akadēmiskās darbības kontekstā izvirzīto uzdevumu:
•

Veicināt doktorantu un zinātnisko vadītāju līdzdalību starptautiskajos
projektos un kopīgu pētnicības rezultātu publicēšanu,

•

Aktivizēt doktorandu un zinātnisko vadītāju sadarbību,

•

Pedagoģiski sagatavot visu zinātņu nozaru LU doktorandus inovāciju
ieviešanai studiju procesā,

•

Rosināt programmas internacionalizāciju Eiropas Universitāšu tīklā.
īstenošanai tika veltīta īpaša uzmanība. Tā rezultātā mērėtiecīgi meklētas

iespējas paplašināt doktorandu līdzdalību starptautiskajos projektos, t.sk., starptautiski
finansētajos un LU reăistrētajos pētniecības projektos. Palielinājies zinātnisko darbu
vadītāju un doktorandu kopēju publikāciju skaits, kas veicināja doktorandu dalību
starptautiskajā pētniecībā. (skat. 6.pielikums) Tomēr līdzīgi kā iepriekšējā periodā,
jāatzīmē, ka zinātnisko vadītāju un doktorandu sadarbība doktora studiju programmas
ietvaros vēl ir nopietni uzlabojama. Doktorandu pašvērtējumā visbiežākais cēlonis
tam, ir minēta gan akadēmiskā personāla, gan doktorandu noslogotība ārpus
programmas, kā arī laika plānošanas prasmju trūkums. Ir nepieciešams meklēt vairāk
iespējas pilna laika studiju nodrošināšanai, kas daĜēji mazinātu augstāk minētās
grūtības.
Lai īstenotu uzdevumu visu zinātĦu nozaru LU doktorandus sagatavot
pedagoăisko inovāciju ieviešanai studiju procesā, tika ieviests un sekmīgi
realizēts kurss” Augstskolu didaktika”, kura ietvaros doktorandi gatavo
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patstāvīgo darbu un prezentē to, apliecinot nepieciešamo prasmju, t.skaitā
inovatīvās darbības prasmju īstenošanu.
Lai

veicināt

LU

Pedagoăijas

doktora

studiju

programmas

internacionalizāciju Eiropas Universitāšu tīklā, liels organizatorisks un saturisks
darbs (prof.I.Maslo) veikts, dibinot kontaktus ar Madrides universitāti Spānijā.
Īstenojot uzdevumus pedagoăijas zinātnes vajadzību kontekstā:
-

veicināt pētniecības orientāciju uz Latvijas tautsaimniecības un darba tirgus
vajadzībām ES paplašināšanās kontekstā, uzmanību veltot izglītības
reformas zinātniskajam atbalstam un inovatīvo rezultātu ieviešanai praksē,
nodrošinot teorijas un prakses vienotību;

-

līdzās LZP pētījumu projektu turpināšanai plašāk izmantot EP/ES projektu
un tīklu piedāvājumus mūžizglītības veicināšanas metodoloăisko pamatu
izstrādē informācijas un multikulturālas sabiedrības ietvaros
doktora

programmas

akadēmiskais

personāls

iesaistījies

aktuālo

izglītības reformas jautājumu risināšanā, piem., bilingvālās izglītības ieviešana,
pamatskolas satura reformas izvērtēšana un citi. Tai pat laikā, SVID analīzes
laikā, atkārtoti vērsta uzmanība uz nepieciešamību vairāk iesaistīt darba devējus
programmas īstenošanā un izvērtēšanā, kā arī

aktualizēt pētījuma tēmas

saistībā ar darba tirgus vajadzībām.

5. PEDAGOĂIJAS DOKTORA STUDIJU PROGRAMMAS ORGANIZĀCIJA
2003./04.akad.gadā tika īstenota sistēmiska pieeja studiju organizācijai. Studiju
gada sākumā Doktorantūras padomes sēdē tika apstiprināts doktorantūras darba plāns
un studiju plāns. Studiju plānā atspoguĜojas 1.kursa doktorandiem paredzēto lekciju
tematika, 2.-4.kursu doktorandiem metodoloăisko semināru ievirzes un periodiskums,
kā arī kolokvijos paredzēto problēmjautājumu loks. Doktorantūras darba plānā
iekĜautas zinātnisko diskusiju – priekšaizstāvēšanās tēmas. Augstākminētie dokumenti
ievietoti PPI mājas lapā un pieejami doktorandiem. Strukturēta doktora studiju
programmas īstenošana ir nodrošinājusi mērėtiecīgāku doktorandu līdzdalību, ir
uzlabojies ne vien lekciju, metodoloăisko semināru un kolokviju apmeklējums, bet arī
doktorandu aktivitāte un atbildība par nodarbību efektivitāti. Doktorandu aptauja
apliecina, ka darba organizācija vienu reizi nedēĜā, dienas pirmajā pusē plānojot
lekcijas, bet otro dienas pusi noslogojot ar kolokvijiem, metodoloăiskajiem
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semināriem un priekšaizstāvēšanās sēdēm, pilnībā Ĝauj īstenot gan integrācijas pieeju,
kad doktorandiem ir iespējas mācīties pieredzē vienam no otra, gan diferenciācijas
pieeju, kad tiek piedāvātas nodarbības saskaĦā ar doktorandu vajadzībām un gatavības
pakāpi. Iepriekšējā gada pieredze tiks turpināta arī 2004./05. akad. gada programmas
īstenošanā, tomēr tiks meklētas iespējas lielāku uzsvaru likt uz praktiskās ievirzes
kursiem, bagātinot doktorandu pētnieciskās prasmes un iemaĦas.
Programmas organizācijas pilnveides procesā īpaša uzmanība

tiek veltīta

zinātnisko vadītāju, doktorandu un viĦu darba devēju sadarbības veicināšanai, divreiz
gadā rīkojot kopīgus seminārus un pieredzes apmaiĦas diskusijas.
6. PEDAGOĂIJAS DOKTORA STUDIJU PROGRAMMAS PRAKTISKĀ
REALIZĀCIJA
Par programmas praktiskās realizācijas un studiju metožu atbilstību programmas
vajadzībām, liecina doktorandu, mācībspēku un programmas beidzēju vērtējumi.
Aptaujās tiek atzīmēta:
•

izaugsme pētījumu metodoloăijā;

•

iespēja diskutēt, argumentēt viedokli, piedaloties metodoloăiskajos
semināros un kolokvijos,

•

pieredzes pilnveidošanās kvalitatīvo datu datorizētajā apstrādē;

•

neformālo

zinātnisko

interešu

grupu

izveide

kā

savstarpējas

bagātināšanās iespēja;
•

zinātniskās valodas pilnveide;

•

iespēja mācīties no Eiropas vadošo zinātnieku pieredzes;

•

iespēja novērtēt sava promocijas temata aktualitāti un kvalitāti
salīdzinājumā ar promocijas darbiem citās Eiropas universitātēs.

Novērtējot pedagoăijas doktoru programmas praktisko realizāciju, doktorandi
un programmas beidzēji kā stiprās puses uzsver LU PPI profesoru pārskata un Eiropas
universitāšu profesoru lekcijas, kolokvijus un jaunieviestos studiju moduĜus
“Izglītības kvalitātes vadība”, “Kvalitatīvo datu datorizētā apstrāde”, “ Inovatīvo
projektu menedžments”.
Programmas praktiskās realizācijas ziĦā Pedagoăijas doktora studiju
programmas padome guva nozīmīgus ierosinājumus no doktorandu, doktora
studiju beidzēju un akadēmiskā personāla puses:
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•

ja 2002./03/akad.g. doktorandi ierosināja piedāvāt vairāk iespēju

(seminārus,

stažēšanos

ārvalstīs,

pieredzes

apmaiĦas

braucienus)

doktorandiem ar angĜu valodas zināšanām uz valstīm, kurās dominējošā
valoda ir angĜu valoda, tad 2003./04.akad.gadā ierosinājums ir stiprināt
sadarbību ar pedagoăijā vadošajām Krievijas augstskolām;
•

PPF mājas lapā veidot sadaĜu doktorandu zinātniskām publikācijām

un diskusijām, rosinot interaktīvu mācīšanos un pieredzes bagātināšanos. Lai
nodrošinātu visnotaĜ atbalstāmā priekšlikuma realizāciju, nepieciešams risināt
jautājumu par zinātniskās laboratorijas veidošanu IT inženiera piesaistīšanu
pedagoăijas doktora programmas realizācijai.
•

Arvien

doktorandi

lūdz

piedāvāt

vairāk

informācijas

par

starptautiskām konferencēm, iespējām iesniegt publikācijas, kas liecina par
atsevišėu doktorandu vāju sadarbību ar zinātniskajiem vadītājiem un pašu
iniciatīvas trūkumu.
SVID analīzes(skat.1.pielikumu) gaitā akadēmiskais personāls un

darba

devēji atzīmēja iepriekšējā gada stipro pušu noturību tikai nedaudz papildinot jau
uzsvērto:
•

programmas augsts pieprasījums;

•

pretendenti kĜūst gados jaunāki;

•

programmas satura un organizācijas internacionalizācija;

•

vienota pretendentu atlases kārtība;

•

izstrādāti doktorantūras īstenošanas reglamentējošie dokumenti;

•

regulāri kolokviji un metodoloăiskie semināri pa zinātnes apakšnozarēm,
kas nodrošina integrētas pieejas īstenošanu;

•

diferencēta pieeja lekciju organizācijai;

•

vienota kredītpunktu uzskaites un ieguves sistēma;

•

līgumattiecības ar studentiem paaugstinājušas savstarpējo atbildību;

•

publikāciju skaita pieaugums un lielāka līdzdalība konferencēs;

•

akreditēta programma;

•

doktorandu un akadēmiskā personāla līdzdalība pašnovērtējumā.

Akadēmiskā personāla, darba devēju programmas satura un organizācijas
pašnovērtējumā kā vājās puses tiek atzīmētas:
•

doktorandu nodarbinātība savās darba vietās, neskatoties uz studiju formu;
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•

joprojām nepietiekošas svešvalodu zināšanas;

•

sabalansētības nepietiekamība iegūto datu apstādē un to pedagoăiskā
interpretācijā;

•

neprasme un kūtrums pieteikt starptautiskus projektus;

•

nepietiekamas doktorandu patstāvīgas pētnieciskās darba prasmes;

•

iniciatīvas trūkums kopīgu publikāciju veidošanai ar zinātnisko vadītāju.

Saturiskajā ziĦā 2003./04.akad.g. programmā tika pilnveidoti kursi un
moduĜi: “Augstskolas didaktika” (Vad.prof.I.Žogla), doktorandiem piedāvājot
praktiskas iespējas modelēt savus docējamos kursus un izvērtēt tos ar kolēăiem;
kā arī “Izglītības kvalitātes vadība”(vad.prof. T.Koėe), “Informācijas meklēšana
internetā: stratēăija un prakse” un “ Kvantitatīvās metodes: datu iegūšana un
apstrāde” (vad.asoc.prof.A.Lasmanis), “Kvalitatīvo datu datorizētā apstrāde”
sadarbībā ar Tībingenas (Vācija) un Madrides (Spānija) universitāšu profesoriem,
ieviests jauns starptautisks modulis “Inovatīvo projektu menedžments” sadarbībā
ar Florences (Itālija), Šverina (Vācija) inovāciju transfēra institūcijām un Latvijas
inovāciju centru. Šo starptautisko studiju moduĜu īstenošanas valodas ir latviešu,
kā arī angĜu un vācu pēc doktorandu izvēles.
7. PEDAGOĂIJAS DOKTORA STUDIJU PROGRAMMAS
VĒRTĒŠANAS SISTĒMA
Doktora programmas izpildes nosacījumu vērtēšana galvenokārt noris ar
kredītpunktu akumulēšanas palīdzību.
Saskaņā ar Programmas prasībām apjoms ir 144 kredītpunkti, ko veido
patstāvīga promocijas darba izstrāde un pabeigšana ar pārbaudītu rezultātu
iegūšanu izvēlētajā pedagoģijas apakšnozarē – 100 kredītpunkti, t.sk.:
•

zinātniskā pētījuma teorētiskais pamatojums – 25 kredītpunkti,

•

pētījuma metodikas pamatojums – 20 kredītpunkti,

•

vēsturiskās pieredzes un mūsdienu prakses analīze – 10

kredītpunkti,
•

patstāvīgs pētījums – 30 kredītpunkti,

•

pētnieciskā darba apspriešana PDP – 15 kredītpunkti.
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Kredīpunktu piešķiršana attiecīgajā jomā notiek pēc zinātniskā vadītāja un
apakšnozares vadošā profesora doktoranda veikuma izvērtējuma vienu reizi
gadā.
Jaunāko pētījuma metožu apguve un pielietošana praksē, jaunāko
informācijas tehnoloģiju, pētījuma plānošanas, datu apstrādes un rezultātu
prezentēšanas paņēmienu apguve tiek dokumentēta, piedaloties lekcijās
un diskusijās profesoru grupas rīkotajos metodoloģiskajos semināros un
kolokvijos (2kp), un apliecināta ar nozares profesora parakstu, 2
obligātajos LU doktora studiju moduļos “Zinātniskā darba valoda”(2kp) un
“Augstskolas pedagoģija”(4kp), vienā no brīvās izvēles LU PPI doktora
studiju vai starptautiskajā studiju modulī (2kp) un apliecināta ar studiju
moduļa atbildīgā profesora parakstu –kopā 10 kredītpunkti.
Pētniecisko datu aprobācija (rakstu publicēšana, uzstāšanās konferencēs),
līdzdalība vismaz 2 starptautiskajās konferencēs, referātu un rakstu
izstrāde svešvalodās, tai skaitā stažēšanās citās universitātēs, kopējo
projekta rezultātu publicēšana ir nozīmīga pedagoģijas doktora studiju
programmas satura daļa. Promocijas darba saturam ir jābūt publicētam
vispāratzītos

recenzējamos

izdevumos–

5

kredītpunkti

par

vienu

publikāciju, paredzot, ka publikācijas izstrādei tiek veltītas 40st. Kopā 25
kredītpunkti.
Profesora asistenta prakse, kur doktoranti gūst lektora, projekta vadītāja
darba pieredzes pamatus, piedaloties bakalaura, maģistra studiju
programmu un pētniecisko projektu īstenošanā - 5 kredītpunkti.
Latvijas un ārzemju pedagoģijas zinātnes jaunāko teorētisko atziņu un
pētījumu metožu padziļināta apguve studijās, kas saistīta ar promocijas
eksāmena kārtošanu
•

vispārīgajā pedagoģijā un izvēlētajā apakšnozarē –

2 kredītpunkti.
•

vienā no svešvalodām - 2 kredītpunkti ( saskaņā ar

LU Valodu centra prasībām).
Doktorandi pārzin kredītpunktu ieguves mehānismu un kopā ar zinātnisko
vadītāju veic to uzskaiti. Būtisku izmaiĦu vai iebildumu no doktorandu puses
izvērtējamā akadēmiskajā gadā nav bijis. Mācībspēki, kas docē lekciju kursus apgūtā
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izvērtējumu galvenokārt saista ar iestrādēm zinātniskajā pētījumā, tādējādi
nepārslogojot doktorandus ar papildus uzdevumiem. Līdz ar Grozījumiem MK
Noteikumos Nr.134 “ Nolikums par promocijas kārtību un kritērijiem”, kā arī arvien
nozīmīgāku akcentu uz pētniecības prasmju pilnveidi un doktorandu līdzdalību
metodoloăiskajos semināros, nākamajā gadā nelielas izmaiĦas kredītpunktu ieguves
sistēmā ir veicamas.
Iepriekšējā gadā tika pārstrādāta promocijas eksāmena programma
pedagoăijā jautājumu integrācijas kontekstā. Šā gada iegūtās pieredzes rezultātā uz
2004./05.akad.g. pavasara sesiju promocijas eksāmena programma tiks atjaunota.
Programmas akadēmiskais personāls darbu pie doktora programmas un promocijas
eksāmena pilnveides uzskata arī par savas profesionālās izaugsmes iespēju un
komandas darba pieredzes apguvi.

8. STUDENTI.
2003./2004. akad. gadā Pedagoăijas doktora programmā studēja 108
doktoranti, no tiem 16 pilna laika klātienē. No programmas beidzēju skaita
pedagoăijas doktora grādu ir ieguvuši: 2003./04. gadā – 8 doktorandi, 27 ir
izpildījuši pilnu pedagoăijas doktora studiju programmu, 7 doktorandi atskaitīti
pēc paša vēlēšanās. Akadēmiskais atvaĜinājums tika piešėirts 3 doktorandiem
(skat.3. pielikumu.). 2 doktora grādu ieguvušie ir LU un 4citu Latvijas
augstskolu mācībspēki. Bez tam, pašnovērtējuma periodā līdzīgi kā iepriekšējā
pedagoăijas doktora grādu ir ieguvuši divi Izraēlas doktorandi (R.Frankele,
E.Šelah).
Pēc pašu iniciatīvas doktorandi ir izveidojuši savu Padomi, kas īsteno
saikni ar pedagoăijas doktorantūras padomi un programmas direktoru. Lekciju,
kolokviju, metodoloăisko semināru un citu nodarbību, kā arī promocijas
padomes sēžu apmeklējums ir uzlabojies salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu,
doktorandu ieinteresētība studijās ir augsta, tomēr doktorandu lielā skaita dēĜ,
viena daĜa labprāt ieĦem pasīvu klausītāju lomu.
Kopumā doktorandu studiju rezultāti un promocijas darbu kvalitāte ir
uzlabojusies. Šajā pašnovērtējuma periodā tikai viens promocijas darbs (I.OdiĦa,
vad.D.Blūma) VZKK bija jāiesniedz atkārtoti. Formāli šāda rakstura fakti negatīvi
ietekmē doktora programmas darba rezultātu interpretāciju, tomēr viennozīmīgi tie
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nav interpretējami, jo nepieĜaujama ir esošā prakse, kad VZKK locekĜi nebūdami
pedagoăijas speciālisti, uzĦemas sniegt vērtējumu.
Studentu programmas pašnovērtējuma anketu analīze skatāma pielikumā un
sniedz skaidru priekšstatu par doktorandu attieksmi.
6. STUDIJU PROGRAMMĀ NODARBINĀTAIS AKADĒMISKAIS UN
ADMINISTRATĪVAIS PERSONĀLS
Pedagoăijas doktora studiju programmas realizēšanas kvalitāti un promocijas
darbu zinātnisko vadību nodrošina augsts institūta zinātniskais potenciāls, kas ir
saĦēmis

vienbalsīgu

doktorandu

un

doktorantūras

beidzēju

visaugstāko

novērtējumu. Doktorandu aptaujas, ietverot katra pasniedzēja un katra studiju
moduĜa aptauju) analīze tiek veikta ik semestri.
2003./2004. akad.gadā 1 LU pedagoăijas doktora studiju mācībspēks ir ieguvis
profesora un 1 asociētā profesora nosaukumu (skat. 4.pielikumu). Doktorandu skaita
dinamika uz 1 mācībspēku ir noturīga : 1:7 (skat.5.pielikumu). Akadēmiskā un
administratīvā personāla skaita attiecības pret studentu skaitu studiju programmā, kā
arī akadēmiskā personāla skaita attiecība pret akadēmisko personālu, kurš ir
iesaistījies reăistrētu pētniecības projektu realizācijā nodrošina studiju procesa
kvalitāti. Visi profesori un asociētie profesori, kā arī 2 programmas realizācijā
iesaistītie docenti ir pētniecisko projektu vadītāji vai piedalās pētnieciskajos projektos
(skat.6.pielikumu). Programmas kvalitāti apliecina arī akadēmiskā personāla
publikāciju skaits un ekspertu darbs (skat.7.pielikumu). LU pamatdarbā personāla
īpatsvars struktūrvienības uzticēto uzdevumu izpildei ir 100%. Toties pastāv arī
konkrētas, ar personālu saistītas problēmas, kas ietekmē programmas kvalitāti:
profesora algoto asistentu vajadzība, kā arī zinātniskās laboratorijas izveide ar
inženiera štata vietu.
Visi profesori un asociētie profesori piedalās starptautiskos projektos un sadarbības programmās ar Latvijas un
ārzemju augstskolām un universitātēm. EURONET projekta “ Learning Society” ietvaros, prof. T.Koėes vadībā vairāki
doktorandi izgāja asistenta praksi, T.Koėes profesoru grupā iegūstot, apkopojot un interpretējot diskursa rezultātus Latvijā .

368

Institūta darbībā regulāri un ilgstoši piedalās speciālisti no citām
augstskolām un rietumvalstu, pamatā Vācijas, 2003./04.gadā arī Spānijas
universitāšu profesori. TādēĜ par prioritāru sadarbības attīstības
virzienu ir uzskatāma sadarbības
paplašināšanās,
iekĜaujot
Skandināvijas
valstis.
2003.04.akad.gadā
noslēgts
SOCRATES/ERASMUS līgums ar Kopenhāgenas Pedagoăisko
universitāti, kura realizē līdzīgu Pedagoăijas doktora studiju
programmu.
Pašvērtējuma periodā tika turpināta prakse nodrošināt promocijas darbu
starptautisku apspriešanu, galvenokārt iesaistot LU goda doktorus Leipcigas
universitātes profesoru D. Šulcu un Frankfurtes pie Mainas Universitātes profesoru
G.Bēmi. Šo praksi ir plānots turpināt un paplašināt, lai nākotnē nodrošinātu Latvijas
pedagoăijas

doktora

studiju

beidzēju

promocijas

darba

aizstāvēšanas

internacionalizāciju un divpusēju universitāšu līgumu noslēgšanu iegūta grāda
savstarpējai atzīšanai.
Ar 2003./04.gadu tiek samazināta citu augstskolu docētāju iesaistīšana
promocijas darba vadīšanā, jo tam nav paredzēti finansiālie līdzekĜi un doktorantūras
padomei ir grūti pilnībā uzĦemties atbildību par doktoranda vadīšanas kvalitāti.
Personāla kvalifikācija pilnībā atbilst struktūrvienības mērėu un uzdevumu
īstenošanai.
2003./04.akad.gadā izveidota LU Doktora studiju programmu direktoru
padome, ko vada profesore A.CimdiĦa, administratīvo doktorantūras vadību realizē
Doktorantūras daĜa. Pedagoăijas doktora programmas studiju norisi vada Pedagoăijas
doktorantūras Padome. Šo koleăiālo institūciju izveide ir sekmējusi doktora studiju
kvalitātes vadības sistēmas pilnveidošanos studiju, pētījumu un administrēšanas
procesu uzlabošanai, kā arī stiprinājusi doktorantūras vadītāju un programmu
direktoru personisko un dalīto kolektīvo atbildību .

7.

FINANSĒŠANAS AVOTI, MATERIĀLI TEHNISKAIS UN
METODISKAIS NODROŠINĀJUMS

Pedagoăijas doktora studijas tiek finansētas no valsts budžeta vai fizisko
personu līdzekĜiem. Uz 2004.gada 1.oktobri programmā studē 108 doktorandi: 16
pilna laika doktorandi, 5 LU darbinieki, 87 studē par fizisko personu līdzekĜiem, kuri
pārsvarā izmanto viesiem doktorandiem pieejamās valsts studiju kreditēšanas iespējas.
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Valsts budžeta dotācijas finansējums doktora studijām 2003.gadā sastādīja 12
811Ls, no kuriem 8968Ls tika nodoti struktūrvienības rīcībā un 3843Ls tika piešėirti
centralizēti doktorantūras attīstībai. Centralizēti piešėirtie līdzekĜi tika izmantoti
doktorandiem nepieciešamās literatūras, divu portatīvo datoru iegādei un vieslektora
izdevumu apmaksai. Par centralizēti piešėirto līdzekĜu izmantošanu ir uzklausīta
atskaite LU doktora studiju programmu direktoru padomē š.g. pavasarī. ĥemot vērā
konstanti augstu doktorandu skaitu pedagoăijas doktorantūrā, lietderīgi būtu
programmas finansējumu veidot apvienojot valsts budžeta dotāciju un pašu ieĦēmumu
līdzekĜus no doktorantūrā studējošiem. Atsevišėi izdalot doktorantūras finansējumu,
būtu iespējams mērėtiecīgāk īstenot programmas materiāli tehnisko un zinātnisko
(plānojot vieslektoru vizītes) nodrošinājumu.
Pateicoties noslēgtajiem Sokrates/Erasmus līgumiem programmas ietvaros ir
pavērušās nelielas iespējas nodrošināt finansējumu mobilitātei – 2 stipendijas 2003.
gadā un 1 stipendija 2004. gadā. Doktora studiju programmā ir uzkrāta jau neliela
pieredze diferencēt iesaistītā akadēmiskā personālā atalgojumu, kas sekmējis
mācībspēku ieinteresētību un aktīvu līdzdalību nodarbību organizēšanā.
2003. gadā tika izmantota iepriekšējā studiju infrastruktūra: 3 auditorijas
lekcijām, visās pieejama multimēdiju projektora izmantošana, kā arī metodoloăisko
semināru organizēšanai 4 nelielas auditorijas aprīkotas vienīgi ar kodoskopiem.
Visumā auditorijas un nodarbību telpas ir adekvātas studiju programmas mērėiem un
uzdevumiem, tomēr apvienojoties ar PPF nepieciešams aktualizēt doktorantūrai
nepieciešamo telpu un to aprīkojuma jautājumu. Doktorantus apkalpo Pedagoăijas
doktorantūras padomes sekretāre, strādājot 0,5 slodzē.
Visi studijām nepieciešamie materiāli ir pieejami vēl arvien PPI mājas lapā, kā
arī steidzama informācija tiek nosūtīti doktorandiem elektroniski. Atzinīgi
novērtējamas ir paplašinājušās iespējas izmantot Latvijas bibliotēku elektroniskos
kopkatalogus un izmēăinājumpieejas un abonētās datubāzes. Doktorandi īpaši bieži
izmantoja Kluwer online un Source OECD, kā arī EBSCO datu bāzes.

5.

ĀRĒJIE SAKARI

PPI tradicionāli uztur ciešas saites ar darba devējiem: Izglītības un zinātnes
ministriju, citām Latvijas augstskolām un skolām, valstiskām un nevalstiskām
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iestādēm, pedagoăiskās literatūras izdevniecībām un profesionālajām organizācijām
(augstskolu un skolotāju asociācijām), ārvalstu aăentūrām Vācijā un Itālijā, lai
nodrošinātu programmas efektivitāti un konkurētspēju darba tirgus kontekstā.
Nostiprinās

sadarbība

ar

radniecīgām

studiju

programmām

Latvijas

Lauksaimniecības universitātē, Sporta pedagoăijas Akadēmijā, turpinās un paplašinās
sadarbība ar Leipcigas, Tībengenes universitātēm Vācijā un Madrides universitāti
Spānijā. 2003.gadā prof. Krūze ir uzstājusies ar lekcijām Leipcigas universitātē,
prof.Maslo – Madrides Universitātē, prof. Koėe veikusi pētījumu EURONET projekta
ietvaros, ko koordinē Brēmenes universitāte. 2003.g.noslēgts līgums ar Kopenhāgenas
Pedagoăisko universitāti, struktūrvienības mērėu un uzdevumu kontekstā. Šīs
sadarbības ietvaros mācībspēkiem paplašinās iespējas pasniegt ārzemju augstskolās
vai veikt pētījumus starptautiskajos projektos, tomēr Eiropas vienotas izglītības telpas
kontekstā, nepieciešams programmas doktorandiem un mācībspēkiem aktīvāk pieteikt
savi starptautiskajā apritē. Pozitīvi ir jāatzīmē pieaugošais ārzemju augstskolu
mācībspēku skaits, kas docējuši 2003./04.akad.g. Pedagoăijas Doktora studiju
programmā (skat. 4.pielikumu). Ik gadu palielinās arī doktorandu skaits, kas piedalās
starptautiskajās konferencēs, zinātniskajos semināros vai stažējās ārzemēs (skat.
.pielikumu). Jāatzīmē pēdējo gadu tendence, kas liecina par zināmu

doktorandu

kūtrumu izmantot stipendijas vairāku mēnešu studijām. Galvenokārt tas saistīts ar
noslodzi darbā un ăimenes saistībām. Domājams, ka aktivitāti veicinātu noslēgtie
starpuniversitāšu līgumi, kas pavērtu iespēju iegūto grādu savstarpējai atzīšanai.
Nav šaubu, ka sakari ar Eiropas Savienības universitātēm nodrošina studiju
internacionalizāciju un centienus īstenot sadarbības līgumus Doktora grāda iegūšanai
un atzīšanai vismaz divās Eiropas universitātēs.
Pašnovērtējuma ziĦojums apspriests paplašinātās pašnovērtējuma komisijas
sēdē un Pedagoăijas doktorantūras sēdē 2004.g. 7. oktobrī.
1.pielikums
PEDAGOĂIJAS DOKTORA STUDIJU PROGRAMMAS
2003./04.STUD.GADA ĪSTENOŠANAS SVID ANALĪZE
Stiprās
• Akreditēta programma
• Augsts pieprasījums
• Starptautiskā sadarbība (lektori,
recenzenti)
pētījuma

Vājās
- mācībspēku pārslodze
-doktorantu iniciatīvas trūkums
-vājas svešvalodu zināšanas
-vājas zināšanas un

prasmes
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•
•

Prom.darbu kvalit.pilnveide
Vienota pretendentu atlases kārtība

metodiku izmantošanā un datu apstrādē
-neprasme un kūtrums pieteikt projektus
-netiek organizēta vadītāju efektivitātes
izvērtēšana,
-nepietiekams
auditoriju

Izstrādāti doktorantūras īstenošanas
reglamentējošie dokumenti
aprīkojums
• Līgumattiecības ar studentiem paaugsti- -nepilnīgi bibliotēku resursi
nājušas savstarpējo atbildību
-mazs ārzemju ekspertu skaits
• Regulāri kolokviji un metodol.semināri - nav diploma pielikuma, kas noderētu
pa zin. Apakšnozarēm
grāda starptautiskai atzīšanai un iegūto
• Diferencēta pieeja lekciju organizācijai prasmju atspoguĜošanai
Un integrēta – kolokvijos
- trūkst sadarbības ar programmu
bei• Doktorantu līdzdalība pašnovērtējumā gušajiem
• Vienota kredītpunktu uzskaites un
ieguves sistēma
Iespējas
Draudi
•

Starptautiskā grāda iegūšana
-nav iesaistīti darba devēji programmas
Pētniecisko rezultātu plašāka populari- īstenošanā
zēšana un ieviešana
-studiju
kursu
ierobežotība
atb.docētāju
• Profesoru grupu nostiprināšana darbā
specializācijai
ar doktorantiem
-akad.personāla novecošanās un
lēna Akadēmiskā personāla samaksas sistēmas
atjaunošanās
pilnveide pēc darba apjoma un kvalitātes -likumu,normatīvo aktu pēctecības
• Studentu apmaiĦa, t.sk. ar Krievijas
trūkums
Augstskolu studentiem
-nepieciešams palielināt pilna
laika
• Fakultātes mājas lapā veidot atsevišėas studijas
SadaĜas zinātniskām publikācijām, kolokviju
Tematikas izklāstam, zinātniskai diskusijai
• Organizēt praktiskās nodarbības specifisku
Pētniecisko prasmju veidošanai
• Organizēt lekciju kursu “ Pedagoăijas vēsturē”,
Kas palīdzētu sagatavoties promocijas eksāmenam
•
•

2.Pielikums
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Pedagoăijas doktorandu skaits 2002. – 2004. gadā
St
udiju
2002.gads

gads

2003.gads

2004.gads

Stu
diju forma
1.gad

2.gad

s

s

3

3

3.gads

4.ga

1.gads

2.gads

3.gads

ds

4.gad

1.gads

2.gads

3.gads

4.gads

6

6

-

s

PL
K

10

-

6

2

7

(2 bez

-

stip.)

(1

bez
stip.)

NL
K

23

29

23

15

15

Ko
pā

23

25

3

9

12

20

21

8

4

3

5

9

6

1

1
6

2

3

7

5

Pedagoăijas doktorantu skaita dinamika 2002.2004. gadā

19

2004.

72

13

2003.

86

18

2002.
0

108

90
50

PLK
NLK
Kopā

108

100

118
150
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3.Pielikums
Pedagoăijas doktora studiju rezultāti
2003./2004.

11

2003./2004.
prognozēts
9

13

13

27

2

5

7

1

-

1

9

5

3

36

32

46

2002./2003.
Aizstāvējuši
promocijas darbu
Izpildījuši
programmu
Atskaitīti
pēc paša vēlēšanās
Atskaitīti,
laužot līgumu
PaĦemts
akadēmiskais
atvaĜinājums
Kopā:

2004./2005
prognozēts

8

1

2
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4.pielikums
Akadēmiskā personāla izaugsme 2002. –2004. gadā
LU PPI akadēmiskā personāla
raksturojuma prognoze
2003./2004.akad.gadā

LU PPI akadēmiskā personāla
raksturojums 2002./2003. akad.gad

1%

18%

18%

Docenti

35%
Docenti

Profesori

Profesori

As.profesori

As.prof.
64%

64%

LU PPI akadēmiskā personā
raksturojuma prognoze
2004./2005.akad.gadā
0%

36%

Docenti
Profesori
As.prof.
64%

2003./2004. akad. gadā programmas īstenošanā iesaistītā akadēmiskā
personāla saraksts
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

)
PROFESORI
Dr.habil.paed., prof. Z.Čehlova - LU PPI
Dr.paed., prof. D.Blūma – L U PPF
Dr.habil. paed., prof. T.Koėe – LU, LZA
Dr.habil.paed., prof. A.Kopeloviča – LU PPF
Dr. paed., prof. A.Krūze - LU PPI
Dr.habil.paed., prof. I.Maslo – LU PPI
Dr.habil.paed., prof. A.Špona – LU PPI
Dr.habil.psych., prof. M.Vidnere – LU PPI
Dr.habil.paed., prof. I.Žogla – LU PPI
10. Dr.paed.,prof. E.Černova – LU PPI

5.
6.
7.
8.
9.

ASOCIĒTIE PROFESORI
Dr.paed., asoc.prof. I.Ėestere - LU PPI
Dr.psyh., asoc.prof. O. Nikiforovs – LU PPI
Dr. paed., asoc. prof. I.Tunne – LU PPI
Dr. paed., asoc. prof. V.Kincāns – LU PPF
Dr.paed., asoc.prof. A.Lasmanis - LU PPI

ĀRVALSTU UN CITU AUGSTSKOLU AKADĒMISKAIS
PERSONĀLS
11.

Dr.habil.psych., prof. J.Helds – Tībingenes
Universitāte (Vācija)

12.

Dr.habil.psych., prof. G.Huber – Tībingenes
Universitāte (Vācija)

13.

Dr.habil.paed.,
prof.
D.Schultz
starptautiskais eksperts pedagoăijā,
Universitāte (Vācija)

14.

–
LZP
Leipcigas

Dr.B. Dirke – Leipcigas Universitāte (Vācija)

15.

Dr.habil.
(Vācija)

J.Buggenhagen

–

Šverīnas

ITC

16.

Dr.habil.paed., prof. G. Bēme – Frankfurtes pie
Mainas Universitāte (Vācija)

17.

Dr.habilpaed,, prof. Samuel Gento Palacios
(Spānija)

18.

Dr.habilpaed,, prof. Antonio Medina Rivilla
(Spānija)

375

19.

Dr.paed.prof. T.Bogdanova – RPIVA
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5.pielikums
Kvantitatīvie dati (indikatori)
no 2002./2003. līdz 2004./2005. akadēmiskā gada 1.oktobrim

KVANTITATĪ
VIE DATI
Studējošo
skaits
Mācībspēku
raksturojums:
• kopējais
skaits
• ar doktora
vai habil.
doktora
grādu,
maăistra
grādu
• profesoru
īpatsvars
akadēmisk
ajā
personālā
Doktorantu
skaits uz 1
akadēmisko
personālu
Starptautiskā
mācībspēku
apmaiĦa
Starptautiskā
doktorantu
apmaiĦa

2002.
/200
3.
akad
.g.
106

2003.
/200
4.
akad
.g.
108

2004.
/200
5.
akad
.g.
91

17

15

17

17

15

17

13

16

17

6

7

5

6

3

9

1

2

2

Prof. A.Krūze – ikgadējās lekcijas Leipcigas Universitātē 2000. –2003. gadā
Prof. I.Maslo – starptautiskajā videokonference
studentiem “Speciālā izglītība Latvijā”

(8.st.) Madrīdes distancstudiju

Prof. T.Koėe – EURONET projekta pētījums “ Discourse on Learning Society
in Latvia”
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6.pielikums
Doktorantu līdzdalība akadēmiskā personāla grantos un lietišėajos
pētījumos
Granti, lietišėie
pētījumi un citi
pētnieciskie projekti

LZA grants
Nr. 480
LZA grants
Nr. 479
LZA grants
Nr. 481
LZA grants
Nr. 475
LZA grants
Nr. 482
LZA grants
Nr. 447
LZA grants
Nr. 936
LECO
LU
Reă.
Nr.2003./2035
Internationales
Lernen
CiCE (Childrens
Identity and Citizeship in
Europa)

LZA grants
Nr. 478
Sadarbības
projekts ar Leipcigas
universitātes Pedagoăijas
fakultāti un Vendgrēbenes
Izglītības centru “Die
Zukunft
der
Europaeischen Ordnung
gestalten – Letten und
Deutsche in Gespraech”

Vadītājs

Akadēmiskais
personāls

Doktoranti

Prof. T.Koėe

Doc. R.Andersone

1

Prof. A. Krūze

As.prof.
I. Ėestere
Prof. A. Špona
Doc.A.Lasmanis

2

Prof.Z.Čehlova

1

Prof. M.Vidnere

9

Prof. I.Maslo

Z.Rubene

7

Prof. I.Žogla

E.Černova

1

Doc.I.KrūmiĦa

As.prof.I.Tunne

Prof.I.Maslo

Prof.T.Koėe
As.prof..A.Lasmanis

2

Prof.A.Špona

Prof.I.Maslo

2

S.Geikina

-

Prof. A. Špona
Z.Rubene

10

Prof.Z.Čehlova,
projekta
koordinatore
Latvijā
Prof.A.Kopeloviča
Prof.A.Krūze
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7.pielikums
Akadēmiskā personāla publikācijas un eksperta darbība 2001. – 2003.
gadā
Akadēmiskais
personāla publikācijas

200
3./2
004.
aka
d.g.

2002./200
3. akad.g.

Eksperta darbība

Dr.habil.paed., prof.
Z.Čehlova - LU PPI
Dr.habil. paed., prof.
T.Koėe – LU, LZA

8 (t.sk.monogrāfija)

12

20

4

9

13

Dr.habil.paed., prof.
A.Kopeloviča – LU PPF
Dr. paed., prof.
A.Krūze - LU PPI

6

2

8

3

5

8

Dr.habil.paed., prof.
I.Maslo – LU PPI

7

6

13

Promocijas Padomes eksperte sociālajā un skolas
pedagoăijā. IZM Mazākumtautību izglītības konsultatīvās
padomes eksperte, IZM Vācu valodas konsultatīvās padomes
eksperte (4)

Dr.habil.paed., prof.
A.Špona – LU PP

6

10

Promocijas Padomes eksperte vispārīgā pedagoăijā.

Promocijas Padomes eksperte sociālajā un pieaugušo
pedagoăijā. Latvijas NK UNESCO izglītības komisijas
eksperte, AIKNC eksperte

4
(t.sk.monogrāfij)

Dr.habil.psych.,
prof. M.Vidnere – LU PPI

13
(t.sk.monogrāfija)

4

17

(t.sk.monogrāfij)

Dr.habil.paed., prof.
I.Žogla – LU PPI

8

Dr.paed., asoc.prof..
I.Ėestere - LU
Dr.psyh., asoc.prof.
O.Nikiforovs
Dr. paed., asoc. prof.
I.Tunne – LU PPI
Dr. paed., asoc. prof.
V.Kincāns – LU PPF
Dr.psych.,
doc.
I.KrūmiĦa – LU PPI
Dr.paed.,
doc.
A.Lasmanis - LU PPI
Kopā

3

4

7

4

3

7

2

2

4

2

2

4

13 (t.sk.monogrāfija)

2

15

79

62

141

7

15

(t.sk.monogrāfij)

LZP 12 nozaru eksperte,
Promocijas
pedagoăijā

Padomes

eksperte

vispārīgajā

un

skolas

8. pielikums
Aizstāvētie promocijas darbi pedagoăijā
Dr.paed.
(pēc 1999.g.)
11.

D
z.gads

Rudīte
Andersone

1

Promocijas darba temats
Mācību darba formas kā līdzeklis
pusaudžu sociālo prasmju apguvē

952
12.

Anita ViziĦa –

Raina Vīra

akad
.g.

04.
10.2001

1
956

2003
.2004.

04.

Kokle un kokles spēles apguves
pedagoăiskie pamati

959
13.

2002
./2003.
akad
.g.

10.2001.
1

Nīlsena

2001
./2002. akad.g.

Kvalitātes
sistēmas
augstskolas izglītības procesā

integrācija

18.
10.2001.

379

14.

Diāna Pauna

1
956

15.

Sandra Rone

1

veidošana
augstskolā

Vadīšanas profesionālās kompetences
studentiem
Rīgas ekonomikas

10.2001.

Humānas personības
vidusskolas pedagoăiskajā procesā

audzināšana

Leonīds
Kaufmans

1
958

17.

Rahela Krupa

1

Augstas klases peldētāja specializēto
treniĦu individuālā modelēšana un spēka
kvalitāšu pilnveidošanas metodika

960
1

Informācijas
tehnoloăijas
pētnieciskajā darbībā Vidzemes augstskolā kā
studentu radošās pieredzes veidošanās līdzeklis

967
14.Monta

1

Privāto skolu struktūras un vadības

Tekstils
kā mākslas izglītības
sastāvdaĜa topošo mājturības skolotāju studijās
augstskolā

059
16.

Batševa

1

Profesionālā
pedagoăiskajās augstskolās
sistēmā Izraēlā

17.Oksana

Baiba

Fiziskā aktivitāte kā sabiedriskās
aktivitātes nosacījums vecumdienās

965

Skolēna kultūridentitātes attīstība
daiĜdarbu apguves kultūrvēsturiskā kontekstā
Skolotāji – rakstnieki pedagoăijas
teorijai un praksei Latvijā no 1900. līdz
1940.gadam
Reliăiskās pedagoăijas teoriju attīstība

1
949

20.Māra Dirba

Latvijas

identitāte:

pedagoăiskais

aspekts

963
21.Dace

Didaktiskās
organiskajā ėīmijā

sistēmas

pilnveide

959
AtskaĦotājmākslinieka
pilnveidošanās studijās augstskolā

prasmju

952

26.

07.

07.

11.
03.2003.

1
969

10.2002.

01.2003.
1

23.Nils SautiĦš

07.

01.2003.
1

22.Nora Lūse

05.

11.2002.
1

Namsone

05.

08.2002.
1

19.Solveiga
Linda Remese

05.
08.2002.

962
18.

18.

08.2002.
1

KaĜėe

04.2002.

socializācija
arābu izglītības

945
FiĜina

30.

06.2002.
1

Baruha

30.

Rakstīšanas process augstskolā kā
mērėtiecīgas saziĦas apguves līdzeklis

961
15.Džamals
Abu-Hussains

03.2002.

04.2002.
1

Farneste

07.

attīstība

970
13.Māra
UrdziĦa– Deruma

17.
01.2002.

1

12.Zane Ozola

08.

Studentu
klavierspēles
iemaĦu
veidošanās pedagoăiskie priekšnosacījumi

952
11.Sarma

01.2002.

01.2002.
1

Cakula

08.

Skolotāju attieksmes veidošanās pret
mācībām heteregonēsā pirmajā klasē

940.
10.Irina
Direktorenko

06.
12.2001.

959
16.

18.

Harmoniskas personības veidošanās
kristīgās skolas pedagoăiskajā procesā

11.
03.2003.
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24.NataĜja

1

RogoĜeva

Mācību darbības subjekta īpatnības
dažādās izglītības pakāpēs

967
25.Dace

04.2003.
1

Visnola

Tradicionālās kultūras apguve topošo
skolotāju mākslas izglītībā

966
26.Elīna Maslo

Jauniešu mācīšanās spēju pilnveide
dāĦu valodas mācību procesā

974
27.

Ruta

950
28.

Eitans

1

Internu
klātienes
pedagoăiskās
prakses skola kā skolotāja kvalifikācijas apguves
līdzeklis
“Pedagoăiskās trenēšanas”
jauniešu basketbola treneru sagatavošanā

Zanda

“Jauniešu kritiskās domāšanas izpēte
studiju procesā universitātē

969

955
32.

Anna

1

“Pusaudžu
sociālkultūras
kompetences pilnveide otrās svešvalodas mācību
procesā

33.

Ligita

Diāna

15.
06.04.

1
964

15.

“Mākslas ideju vienotība mūzikas
mācību saturā vispārizglītojošajā skolā

971
34.

04.04.

06.04.
1

Laiveniece

06.

“Pirmskolas
vecuma
bērnu
muzikalitātes attīstības pedagoăiskais aspekts

953
Stramkale

06.
01.04.

1

Līduma

14.
10.03.

1

31.Inta TiĜĜa

16.

“Vidusskolēnu
gatavība
pašrealizācijai un tās attīstība mācību procesā

970
30

09.2003.

09.2003
1

Rubene

16.

pieeja

938
29.Nina Linda

01.
07.2003.

1

Šelahs

20.
05.2003.

1

Frakele

15.

“Latviešu (dzimtās) valodas mācību
valodas modelis pusaudžu vecuma skolēniem”

31.
08.04.
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9.Pielikums

STUDENTU PAŠVĒRTĒJUMA ANKETU
ANALĪZE
1. Kā Jūs vērtējas pedagoăijas doktora studijas programmas atbilstību
akadēmiskajām vajadzībām?

8%

0%

25%

Teicama
Laba
Apmierinoša
Varētu būt labāka

67%

2. Cik lielā mērā studiju saturs apmierina Jūsu zinātniskās intereses?

0%

17%

17%

Pilnībā
Gandrīz apmierina
DaĜēji
Nemaz

66%

3. Kuras nodarbības Jūs rosināja domāt un darboties patstāvīgi?
3

Indiv iduālās konsultācijas

2
2
2
2

Grupu darbs
Vieslektoru lekcijas
Pētījuma teorētisko pamatu izstrāde
Kv alitatīv ā datu apstrāde

3

Kolokv iji

6

Metodoloăiskie semināri

1
1
1

Publikāciju recenzēšana
Konf erences
Rakstu sagatav ošana

0

1

2

3

4

5

6

4. Kurās nodarbībās, Jūsuprāt, ir visefektīvākā sadarbība ar docētāju?

382

7

J.Uzulāns
I.Ėestere
L.Rutka
BaltiĦa
A.Lasmanis
T.Koėe
I.Tunne
R.Jansone
A.Varslavāns
A.Špona

0

2

4

6

8

5. Kā Jūs vērtējat sadarbību ar savu zinātniskā darba vadītāju?

17%

0%

Teicama
Laba
Apmierinoša

25%

58%

Varētu būt labāka

6. Studiju laika plānojums bija:

8%

8%

Teicama

17%

Laba
Apmierinoša
Varētu būt labāka
67%

7. Jūsu priekšlikumi un ieteikumi studiju pilnveidošanai:
− Uzaicināt vieslektorus no citām Latvijas un ārzemju augstskolām
− Veicināt studentu motivāciju sadarboties ar akadēmisko personālu
− Veicināt interesi un motivāciju regulāriem mājas lapu apmeklējumiem
− Ja plānotas lekcijas ne tikai ceturtdienās, lūgums par to informēt
savlaicīgi
− Attīstīt sadarbības iespējas ar Krieviju, izmantot tās spēcīgo zinātnisko
potenciālu
− Praktiskas
mobilas
nodarbības
nelielās
interešu
grupās
minipētījumiem. (uz dienu, divām dienām) par konkrētu tēmu specifisku
iemaĦu pilnveidošanai
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− Radīt iespējas oficiāli apmeklēt Krievijas doktorantūras nodarbības
(piem. Speciāli organizēti nedēĜas kursi)
− Piedāvāt lekcijas Pedagoăijas vēsturē u.c. (pedagoăijas eksāmenam
sagatavojošus)
− Plašāk izmantot interneta mājas lapas iespējas, veidot atsevišėas
sadaĜas zinātniskām publikācijām, kolokvija un tēmu izklāstam, rodot
iespējas visiem doktorantiem iepazīties ar patiesi aktuālu informāciju, kura
ir publicējama.
− Iespēju robežās plānot arī vieslektoru lekcijas ceturtdienās.
Iespēju robežās plānot vairāk praktisku nodarbību pētījuma metožu un apstrādes
apguvē.
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LATVIJAS UNIVERSITĀTE
PEDAGOĂIJAS UN PSIHOLOĂIJAS FAKULTĀTE

PEDAGOĂIJAS DOKTORA STUDIJU PROGRAMMAS
kods 51143
PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIĥOJUMS

Par 2004./2005. akadēmisko gadu

Studiju programma akreditēta
No 2002. līdz 2008. gadam
LR
IZM
Akreditācijas
Nr.591,
komisijas
lēmums
2002.g.3.aprīlī

Studiju programmas direktors:
Prof., Dr.habil.paed. Tatjana
Koėe

Apstiprināts
Pedagoăijas studiju programmas
padomes sēdē 20.10. 2005.
Protokola Nr. 18
Padomes priekšsēdētājs

J.Mencis

385

Iesniegts Akadēmiskajā departamentā 25.10.2005.
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SVID analīze
Pedagoăijas doktorantu skaits 2002.– 2006. gadā
Pedagoăijas doktora studiju rezultāti no 2002.2003. līdz 2005.2006.akad.g.
4.pielikums
2004./2005.akad.gada programmas īstenošanā
iesaistītā
akadēmiskā personāla saraksts
5.pielikums
Akadēmiskā personāla izaugsmes dinamika 2002. –
2005. gadā
6.pielikums
Kvantitatīvie dati (indikatori) uz 2005./2006.
akadēmiskā gada 1.oktobri
7.pielikums
Doktorantu līdzdalība akadēmiskā personāla
grantos un lietišėajos pētījumos 2004.-2005.akad.g.
8.pielikums
Akadēmiskā personāla publikācijas un eksperta
darbība 2004. – 2005. gadā
9.pielikums
Aizstāvētie promocijas darbi pedagoăijā 2002.2005.gadā
10.pielikums
LU PPF pedagoăijas doktora studiju 1.kursa
doktorantu anketu
apkopojums par 2004.-2005.akad.g.
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11.pielikums

Pedagoăijas
doktora
studiju
novērtējums par 2004.2005.akad.g. (aptaujas rezultāti)

programmas

387

9. PEDAGOĂIJAS DOKTORA STUDIJU PROGRAMMAS
MĒRĖIS UN UZDEVUMI
LU Pedagoăijas doktora studiju ilglaicīgais mērėis - jauno zinātnieku
sagatavošana atbilstoši PhD starptautiskajām prasībām, lai sekmētu zinātniskās
pētniecības, pētniecisko metožu, pedagoăijas teoriju tālāku attīstību, kas nodrošina
prakses pilnveidošanu, augstskolas mācībspēku un kvalificētu zinātnisko darbinieku
sagatavošanu, tika uzturēts un aktualizēts arī 2004./2005. akadēmiskajā gadā, īpaši
akcentējot doktorandu patstāvības veicināšanu, kā arī pētniecisko prasmju apguvi un
izmantošanu. Ar gandarījumu jākonstatē studiju programmas novērtējuma anketā
(skat.11.pielikuma 6.-9.p.) izteiktais visai augsts vērtējums.
2004./05.akad.g. netika koriăēti arī studiju programmas uzdevumi, jo tie ir
skaidri formulēti gan doktorandu pētniecisko interešu, gan LU akadēmiskās
darbības, gan pedagoăijas zinātnes vajadzību kontekstā.
Doktorandu vajadzību un interešu konteksta izvirzītie uzdevumi:
•

Nodrošināt kvalitatīvo pētījumu metodikas apguvi pozitīvās, praktiskās,
pedagoģiskās pieredzes apkopošanai un vispārināšanai teorētiskā
līmenī,

•

Atbalstīt doktorantu zinātniskās valodas apguvi,

•

Aktualizēt promocijas darbu pētnieciskos virzienus Eiropas vienotas
pētnieciskās telpas kontekstā,

•

Veicināt inovatīvo projektu menedžmenta pieredzes iegūšanu
tika realizēti saskaĦā ar plānu. Turpinot aizsākto darbu zinātnisko pētījumu

kvalitātes paaugstināšanā, sekmīgi realizējās studiju modulis “Kvalitatīvo un
kvantitatīvo metožu izmantošana pedagoăijas pētniecībā”, kuru nodrošināja
Tībingenas Universitātes profesori J.Helds un G.Hubers, kā arī un pedagoăijas
nodaĜas akadēmiskais personāls (asoc.prof.A.Lasmanis).
Pastiprinot pedagoăijas pētniecības starptautiskos aspektus, akadēmiskais
personāls (prof.I.Maslo, prof.,A.Špona) organizēja LU un Tībingenas universitātes
doktorandu un zinātnisko vadītāju starptautisku konferenci

“ Multikulturālas

sabiedrības perspektīvas”, kas ir pozitīvi vērtējama ierosme Eiropas vienotas
pētnieciskās telpas izveidē.
Tā kā atskaites perioda laikā netika īstenots starpfakultāšu modulis “Zinātniskā
valoda”, būtu nepieciešams to organizēt centralizēti 2005./06.g., jo nepieciešamību
pēc tā izsaka vairums doktorandu.
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LU akadēmiskās darbības kontekstā izvirzīto uzdevumu:
Veicināt doktorantu un zinātnisko vadītāju līdzdalību starptautiskajos

•

projektos un kopīgu pētniecības rezultātu publicēšanu,
•

Aktivizēt doktorandu un zinātnisko vadītāju sadarbību,

•

Pedagoģiski sagatavot visu zinātņu nozaru LU doktorandus inovāciju
ieviešanai studiju procesā,
Rosināt programmas internacionalizāciju Eiropas Universitāšu tīklā

•

īstenošanā sasniegti būtiski rezultāti. Būtiski palielinājies zinātnisko darbu
vadītāju un doktorandu kopēju publikāciju skaits (skat.7.pielikums), kā arī
paplašinājušās iespējas doktorandu līdzdalībai starptautiskajā pētniecībā. Tomēr
līdzīgi kā iepriekšējā periodā, jāatzīmē, ka zinātnisko vadītāju un doktorandu
sadarbība

doktora studiju programmas ietvaros vēl ir nopietni uzlabojama. Gan

doktorandu, gan zinātnisko vadītāju pašvērtējumā visbiežākais cēlonis tam, ir minēta
pārslogotība ārpus programmas, kā arī neprasme noteikt prioritāras aktivitātes. Cerība,
ka šo trūkumu varētu novērst palielinot iespējas pilna laika studijām, sevi neattaisnoja,
stipendijas piešėiršanas grozījumu dēĜ. .
2004./05.akad.gadā tika turpināts īstenot kurss” Augstskolu didaktika”,
akcentējot nepieciešamību LU doktorandus sagatavot pedagoăisko inovāciju
ieviešanai studiju procesā. Kursa ietvarā doktorandi gatavoja patstāvīgos darbus un
prezentēja tos, tai skaitā LU 63.konferencē (EVF un FF doktorandes Džineta Gavare,
Anita Popova, Iluta Skrūzkalne, Eva Eglāja-Kristsone, Ilze Sperga, Jolanta Upeniece,
konsult. prof. Tatjana Koėe STUDIJU PROCESA IZGLĪTĪBAS KVALITĀTE LATVIJAS
UNIVERSITĀTĒ DOKTORANTU VĒRTĒJUMĀ).

Lai veicināt LU Pedagoăijas doktora studiju programmas internacionalizāciju
Eiropas Universitāšu tīklā, liels organizatorisks un saturisks darbs (prof.I.Maslo)
veikts, stiprinot kontaktus ar Madrides universitāti Spānijā.
Īstenojot uzdevumus pedagoăijas zinātnes vajadzību kontekstā:
-

veicināt pētniecības orientāciju uz Latvijas tautsaimniecības un darba tirgus
vajadzībām ES paplašināšanās kontekstā, uzmanību veltot izglītības
reformas zinātniskajam atbalstam un inovatīvo rezultātu ieviešanai praksē,
nodrošinot teorijas un prakses vienotību;

-

līdzās LZP pētījumu projektu turpināšanai plašāk izmantot EP/ES projektu
un tīklu piedāvājumus mūžizglītības veicināšanas metodoloăisko pamatu
izstrādē informācijas un multikulturālas sabiedrības ietvaros
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doktora programmas akadēmiskais personāls iesaistījies perspektīvo
izglītības reformas jautājumu risināšanā, piem., bilingvālās izglītības ieviešana,
pamatskolas satura reformas izvērtēšana, sociālā riska problemātikas izpēte.
Tādējādi šajā periodā uzĦemto doktorandu pētāmā problemātika lielākā mērā kā
iepriekšējos gados saistīta ar aktuālu sabiedrības problēmu izpēti un darba tirgus
vajadzībām.

10. PEDAGOĂIJAS DOKTORA STUDIJU PROGRAMMAS ORGANIZĀCIJA
Pateicoties Pedagoăijas doktorantūras padomes aktivitātei, 2004./05.akad.gadā
tika īstenota studiju organizācijas efektīva pārraudzība. Studiju gada sākumā
Doktorantūras padomes sēdē tika apstiprināts doktorantūras darba plāns un studiju
plāns. Studiju plānā iekĜauta 1.kursa doktorandiem paredzēto lekciju tematika, 2.4.kursu doktorandiem metodoloăisko semināru ievirzes un periodiskums, kā arī
kolokvijos paredzēto problēmjautājumu loks. Doktorantūras darba plānā iekĜautas
zinātnisko diskusiju – priekšaizstāvēšanās tēmas. Augstākminētie dokumenti ievietoti
PPF mājas lapā. Objektīvi jānorāda, ka diemžēĜ materiāls bija grūti pieejams mājas
lapas izkārtojuma dēĜ, kas radīja doktorandu neapmierinātību. Pakāpeniski sadarbība
un saprašanās uzlabojas ar “ lapas” uzturētājiem, taču kopumā lielas fakultātes
virtuālajā telpā prioritāti doktora studiju programmai ir grūti panākt.
Kā iepriekšējā periodā jāatzīst, ka strukturēta doktora studiju programmas
īstenošana ir nodrošinājusi mērėtiecīgāku doktorandu līdzdalību, ir uzlabojies ne vien
lekciju, metodoloăisko semināru un kolokviju apmeklējums, bet arī doktorandu
aktivitāte un atbildība par nodarbību efektivitāti. Lai pastiprinātu patstāvību,
bagātinātu doktorandu pētnieciskās un prezentācijas prasmes 2004./05. g. doktorandi
tika aicināti piesakoties kolokvijam, nodrošināt sev vismaz divus recenzentus no
doktorandiem, bet promocijas darbu priekšaizstāvēšanā, aktīvi jāveic profesore
asistenta prakse, iepazīstoties gan ar promocijas darbu, gan profesora recenziju. Tas
nenoliedzami vairoja savstarpēju ieinteresētību par pētāmiem jautājumiem, veidoja
pieredzi izteikt argumentētu vērtējumu. Tai pat laikā, jāatzīmē zināms inertums, kad
doktorands galvenokārt orientējas uz akadēmisko personālu un ne tik daudz uz kolēău
vērtējumu. Doktorandu aptauja apliecina, ka darba organizācija vienu reizi nedēĜā,
dienas pirmajā pusē plānojot lekcijas, bet otro dienas pusi noslogojot ar kolokvijiem,
metodoloăiskajiem

semināriem

un

priekšaizstāvēšanās

sēdēm,

apmierina

doktorandus. Jāatzīmē gan, ka vieslektori bieži piedāvā lekcijas piektdienās, kas ne
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vienmēr ir pieĦemami studentiem, taču objektīvu faktoru dēĜ (nedēĜas nogale,
lidojumu tarifi) šī prakse tiks turpināta.
Gan zinātniskie vadītāju, īpaši tie, kas strādā ārpus LU, gan doktorandi un viĦu
darba devēju pozitīvi vērtē tradicionālos kopīgos seminārus un pieredzes apmaiĦas
diskusijas, kas tiek rīkotas reizi rudens un pavasara semestros.
11. PEDAGOĂIJAS DOKTORA STUDIJU PROGRAMMAS PRAKTISKĀ
REALIZĀCIJA
Programmas īstenošanā tiek nodrošināta laba pēctecība, tā tiek regulāri izvērtēta
doktorantūras padomē, tādēĜ par programmas praktiskās realizācijas un studiju metožu
atbilstību programmas vajadzībām, ik gadu tiek saĦemti visnotaĜ atzinīgi vērtējumi.
Aptaujās tiek atzīmēta:
•

izaugsme pētījumu metodoloăijā;

•

iespēja diskutēt, argumentēt viedokli, piedaloties metodoloăiskajos
semināros un kolokvijos,

•

pieredzes pilnveidošanās kvalitatīvo datu datorizētajā apstrādē;

•

neformālo

zinātnisko

interešu

grupu

izveide

kā

savstarpējas

bagātināšanās iespēja;
•

iespēja mācīties no Eiropas vadošo zinātnieku pieredzes;

•

iespēja novērtēt sava promocijas temata aktualitāti un kvalitāti
salīdzinājumā ar promocijas darbiem citās Eiropas universitātēs.

Novērtējot pedagoăijas doktoru programmas praktisko realizāciju, doktorandi
un programmas beidzēji kā stiprās puses uzsver pedagoăijas nodaĜas profesoru
pārskata

un

Eiropas

universitāšu

profesoru

lekcijas,

kolokvijus,

kā

arī

priekšaizstāvēšanās procedūru.
Pedagoăijas Doktorantūras padome izvērtējot
programmas praktisko
realizāciju, konstatēja virkni subjektīva rakstura trūkumus, kas mazina tās efektivitāti.
To starpā minami:
o kolokviju un metod.sem., disertāciju priekšaizstāvēšanu un
aizstāvēšanu neapmeklēšana,
o vadītāju zinātnisko interešu ierobežotība,
o bieži doktorandiem ir nepietiekamas zināšanas un kompetence,
pedagoăijas atziĦās un jaunākajās teorijās, līdz ar to ir lielāka vēlme
studēt doktorantūrā nekā gatavība to darīt,
o darbības prioritizēšanas un laika plānošanas trūkumi kā vadītājam, tā
doktorantam
o neskaidrības par prasībām kā saturiskām, tā organizatoriskām
o atbildības trūkums par doktoranda gatavību atestācijai un promocijas
eksāmenam,
o nepietiekams komandas darbs (jauno doktoru vāja piesaiste zinātniskā
vadītāja skolai)
o vāja publicitāte un atpazīstamība ārpus Latvijas.
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Kopumā jāatzīst, ka iepriekšējā gadā uzsāktais darbs ar SVID analīzi(
detalizētāk skat.1.pielikumu), ir Ĝāvis veikt mērėtiecīgas korekcijas programmas
uzlabošanā, vairojis iesaistīto pušu ieinteresētību un atbildību.
Saturiskajā ziĦā 2004./05.akad.g. programmā jauni kursi netika ieviesti,
bet pastāvīgi pilnveidoti esošie, piem., “Augstskolas didaktika” (prof.I.Žogla),
doktorandiem piedāvājot praktiskas iespējas modelēt savus docējamos kursus un
izvērtēt tos ar kolēăiem; “Informācijas meklēšana internetā: stratēăija un prakse”
un

“Kvantitatīvās

metodes:

datu

iegūšana

un

apstrāde”

(vad.asoc.prof.A.Lasmanis), “Kvalitatīvo datu datorizētā apstrāde” sadarbībā ar
Tībingenas (Vācija) un Madrides (Spānija) universitāšu profesoriem.
Kā būtisks jaunievedums pašnovērtējuma ziĦojuma periodā, ir atzīmējama iniciatīva,
kas aizsākta “ Pieaugušo pedagoăijas” metodoloăiskā semināra darbības rezultātā,
resp. tika iedibināta pedagoăisko pētījumu sērija “ Forums” un izdots krājums
“Pētījumi pieaugušo pedagoăijā” ar mērėi veicināt doktorandu pētījumu gaitas
publicitāti, rosināt profesionāĜu savstarpēju mācīšanos un diskusiju par pētījumu
aktualitāti, metodoloăijas atbilstību, rezultātu ticamību un izmantojamību praksē.
Pētījumu gaitas un rezultātu aprobācijas un publicitātes paplašināšanu nodrošināja arī
iespēja doktorandiem uzstāties LU 63.konferences ietvaros organizētajā “ Augstskolas
pedagoăijas” sekcijā (vad.prof.T.Koėe).
PEDAGOĂIJAS DOKTORA STUDIJU PROGRAMMAS
VĒRTĒŠANAS SISTĒMA
Doktora programmas izpildes nosacījumu vērtēšana galvenokārt noris ar
kredītpunktu akumulēšanas palīdzību un nav mainījusies salīdzinot ar iepriekšējo
gadu.
SaskaĦā ar Programmas prasībām apjoms ir 144 kredītpunkti, ko veido
patstāvīga promocijas darba izstrāde un pabeigšana ar pārbaudītu rezultātu iegūšanu
izvēlētajā pedagoăijas apakšnozarē – 100 kredītpunkti, t.sk.:
•

zinātniskā pētījuma teorētiskais pamatojums – 25 kredītpunkti,

•

pētījuma metodikas pamatojums – 20 kredītpunkti,

•

vēsturiskās pieredzes un mūsdienu prakses analīze – 10

kredītpunkti,
•

patstāvīgs pētījums – 30 kredītpunkti,

•

pētnieciskā darba apspriešana PDP – 15 kredītpunkti.
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Kredīpunktu piešķiršana attiecīgajā jomā notiek pēc zinātniskā vadītāja un
apakšnozares vadošā profesora doktoranda veikuma izvērtējuma vienu reizi
gadā.
Jaunāko

pētījuma

metožu

apguve

un

pielietošana

praksē,

jaunāko

informācijas tehnoloģiju, pētījuma plānošanas, datu apstrādes un rezultātu
prezentēšanas paņēmienu apguve tiek dokumentēta, piedaloties lekcijās un
diskusijās profesoru grupas rīkotajos metodoloģiskajos semināros un
kolokvijos (2kp), un apliecināta ar nozares profesora parakstu, obligātajā LU
doktora studiju modulī “Augstskolas didaktika”(4kp), vienā no brīvās izvēles
doktora studiju vai starptautiskajā studiju modulī (2kp) un apliecināta ar studiju
moduļa atbildīgā profesora parakstu –kopā 10 kredītpunkti.
Pētniecisko datu aprobācija (rakstu publicēšana, uzstāšanās konferencēs),
līdzdalība vismaz 2 starptautiskajās konferencēs, referātu un rakstu izstrāde
svešvalodās, tai skaitā stažēšanās citās universitātēs, kopējo projekta
rezultātu publicēšana ir nozīmīga pedagoģijas doktora studiju programmas
satura daļa. Promocijas darba saturam ir jābūt publicētam vispāratzītos
recenzējamos izdevumos– 5 kredītpunkti par vienu publikāciju, paredzot, ka
publikācijas izstrādei tiek veltītas 40st. Kopā 25 kredītpunkti saskaņā ar
iepriekš spēkā esošajām prasībām.
Profesora asistenta prakse, kur doktoranti gūst lektora, projekta vadītāja darba
pieredzes pamatus, piedaloties bakalaura, maģistra studiju programmu un
pētniecisko projektu īstenošanā - 5 kredītpunkti.
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Latvijas un ārzemju pedagoģijas zinātnes jaunāko teorētisko atziņu un
pētījumu metožu padziļināta apguve studijās, kas saistīta ar promocijas
eksāmena kārtošanu
•

vispārīgajā pedagoģijā un izvēlētajā apakšnozarē –

2 kredītpunkti.
•

vienā no svešvalodām - 2 kredītpunkti ( saskaņā ar

LU Valodu centra prasībām).
Doktorandi pārzin kredītpunktu ieguves mehānismu un kopā ar zinātnisko
vadītāju veic to uzskaiti. Būtisku izmaiĦu vai iebildumu no doktorandu puses
izvērtējamā akadēmiskajā gadā nav bijis. Mācībspēki, kas docē lekciju kursus apgūtā
izvērtējumu galvenokārt saista ar iestrādēm zinātniskajā pētījumā, tādējādi
nepārslogojot doktorandus ar papildus uzdevumiem. Līdz ar Grozījumiem MK
Noteikumos Nr.134 “ Nolikums par promocijas kārtību un kritērijiem”, kā arī arvien
nozīmīgāku akcentu uz pētniecības prasmju pilnveidi un doktorandu līdzdalību
metodoloăiskajos semināros, nākamajā gadā nelielas izmaiĦas kredītpunktu ieguves
sistēmā ir veicamas.
Iepriekšējā gadā tika pārstrādāta promocijas eksāmena programma pedagoăijā
jautājumu integrācijas kontekstā. Programmas akadēmiskais personāls darbu pie
doktora programmas un promocijas eksāmena pilnveides uzskata arī par savas
profesionālās izaugsmes iespēju un komandas darba pieredzes apguvi.

STUDENTI.
2004./2005. akad. gadā Pedagoăijas doktora programmā studēja 91
doktorands, no tiem 19 pilna laika klātienē. No programmas beidzēju skaita
pedagoăijas doktora grādu ir ieguvuši: 2004./05. gadā – 5 doktorandi, 14 ir izpildījuši
pilnu pedagoăijas doktora studiju programmu, 2 doktorandi atskaitīti pēc paša
vēlēšanās, 1 – laužot līgumu. Akadēmiskais atvaĜinājums tika piešėirts 8
doktorandiem (skat.3. pielikumu.). 2 doktora grādu ieguvušie ir LU un 3citu Latvijas
augstskolu mācībspēki.
Kvalitatīvā izpratnē doktorandu studiju rezultāti un promocijas darbi ir
uzlabojušies. Šajā pašnovērtējuma periodā neviens promocijas darbs VZKK nebija
jāiesniedz atkārtoti.
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Studentu programmas pašnovērtējuma anketu analīze skatāma pielikumā un
sniedz skaidru priekšstatu par doktorandu attieksmi. Atbalstāma arī centralizēti
uzsāktā un datorizēti apstrādājamās aptaujas ieviešana LU, kas nenoliedzami
paaugstina izvērtējuma objektivitāti un dalībnieku atbildību.
STUDIJU PROGRAMMĀ NODARBINĀTAIS AKADĒMISKAIS UN
ADMINISTRATĪVAIS PERSONĀLS
Pedagoăijas doktora studiju programmas realizēšanas kvalitāti un promocijas
darbu zinātnisko vadību nodrošina augsts nodaĜas zinātniskais potenciāls, kas ir
saĦēmis doktorandu un doktorantūras beidzēju augstu novērtējumu. Doktorandu
aptaujas, ietverot katra pasniedzēja un katra studiju moduĜa aptauju analīze tiek
veikta ik semestri (skat.10.pielikumu).
2004./2005. akad.gadā 2 LU pedagoăijas doktora studiju mācībspēks ir
ieguvuši asociētā profesora nosaukumu (skat. 4.pielikumu). Doktorandu skaits uz 1
mācībspēku ir samazinājies un ir: 1:5 (skat.6.pielikumu). Būtiski aktivizējusies
mācībspēku starptautiskā apmaiĦa. Akadēmiskā un administratīvā personāla skaita
attiecības pret studentu skaitu studiju programmā, kā arī akadēmiskā personāla skaita
attiecība pret akadēmisko personālu, kurš ir iesaistījies reăistrētu pētniecības projektu
realizācijā nodrošina studiju procesa kvalitāti. Visi profesori un asociētie profesori, kā
arī 2 programmas realizācijā iesaistītie docenti ir pētniecisko projektu vadītāji vai
piedalās pētnieciskajos projektos (skat.7.pielikumu). Programmas kvalitāti apliecina
arī akadēmiskā personāla publikāciju skaits un ekspertu darbs (skat.8.pielikumu). LU
pamatdarbā personāla īpatsvars struktūrvienības uzticēto uzdevumu izpildei ir 100%.
Līdzīgi kā iepriekšējos ziĦojumos, jāmin konkrētas, ar personālu saistītas problēmas,
kas ietekmē programmas kvalitāti: profesora algoto asistentu vajadzība, kā arī
zinātniskās laboratorijas izveide ar inženiera štata vietu.
Visi profesori un asociētie profesori piedalās starptautiskos projektos un sadarbības programmās ar Latvijas un
ārzemju augstskolām un universitātēm. Pēc PPI apvienošanas ar PPF, jāatzīmē sadarbības uzsākšana doktorantūras vasaras
skolas (vad.prof.D.Blūma) īstenošanā, kur kopā ar doktorandiem no Vacijas, Austrijas, Dānijas, Lietuvas un Igaunijas
piedalījās arī pedagoăijas un izglītības vadības doktorandi.

Doktorantūras darbībā regulāri un ilgstoši piedalās speciālisti no
citām augstskolām un rietumvalstu, pamatā Vācijas, sākot ar
2003./04.gadā arī Spānijas universitāšu profesori. TādēĜ par prioritāru
sadarbības attīstības virzienu ir uzskatāma sadarbības paplašināšanās,
iekĜaujot Skandināvijas valstis. 2003.04.akad.gadā un 2004./04.g. noslēgts
SOCRATES/ERASMUS līgums ar Kopenhāgenas Pedagoăisko
universitāti, kura realizē līdzīgu Pedagoăijas doktora studiju
programmu.
Pašvērtējuma periodā tika turpināta prakse nodrošināt promocijas darbu
starptautisku apspriešanu, galvenokārt iesaistot LU goda doktorus Leipcigas
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universitātes profesoru D. Šulcu un Frankfurtes pie Mainas Universitātes profesoru
G.Bēmi. 2004./05. gadā ir izdevies paplašināt ekspertu skaitu piesaistot
Kopenhāgenas universitātes un KauĦas Vitauta Dižā universitātes profesorus.
Personāla kvalifikācija kopumā atbilst struktūrvienības mērėu un uzdevumu
īstenošanai, tomēr Ħemot vērā doktorandu pētniecisko interešu daudzveidību, īpaši
nozaru pedagoăijā, tiek piesaistīti arī mācībspēki no citām augstskolām, piem.,
Mūzikas akadēmijas, RPIVA. Šai pieredzei ir savas pozitīvās puses – savstarpēja
informētība, pieredzes apmaiĦa un bagātināšanās, no otras puses, doktorandu
ierobežotā studiju maksa, neĜauj finansiāli nodrošināt šo vadītāju darba apmaksu. Šis
jautājums būtu risināms centralizēti LU kontekstā.
FINANSĒŠANAS AVOTI, MATERIĀLI TEHNISKAIS UN
METODISKAIS NODROŠINĀJUMS
Pedagoăijas doktora studijas tiek finansētas no valsts budžeta vai fizisko
personu līdzekĜiem. Uz 2005.gada 1.oktobri programmā studē 91 doktorands: 19 pilna
laika doktorandi, 9 LU darbinieki, 63 studē par fizisko personu līdzekĜiem, kuri
pārsvarā izmanto visiem doktorandiem pieejamās valsts studiju kreditēšanas iespējas.
Valsts budžeta dotācijas finansējums doktora studijām 2004.gadā sastādīja 13
807Ls, 5621Ls tika piešėirts centralizēti doktorantūras attīstībai. Centralizēti
piešėirtie līdzekĜi tika izmantoti starptautiskas konferences “ Internationales Lernen”
organizēšanai, rakstu krājuma “ Pētījumi pieaugušo pedagoăijā” sagatavošanai un
izdošanai, un vieslektoru izdevumu apmaksai. Par centralizēti piešėirto līdzekĜu
izmantošanu ir uzklausīta atskaite LU doktora studiju programmu direktoru padomē
š.g. pavasarī. ĥemot vērā konstanti augstu doktorandu skaitu pedagoăijas
doktorantūrā, lietderīgi būtu programmas finansējumu veidot apvienojot valsts
budžeta dotāciju un pašu ieĦēmumu līdzekĜus no doktorantūrā studējošiem. Atsevišėi
izdalot doktorantūras finansējumu, būtu iespējams mērėtiecīgāk īstenot programmas
materiāli tehnisko un zinātnisko (plānojot vieslektoru vizītes) nodrošinājumu.
Pateicoties noslēgtajiem Sokrates/Erasmus līgumiem programmas ietvaros ir
pavērušās iespējas nodrošināt finansējumu mobilitātei – 2 stipendijas 2004./05. gadā.
Doktora studiju programmā ir uzkrāta jau neliela pieredze diferencēt iesaistītā
akadēmiskā personālā atalgojumu, kas sekmējis mācībspēku ieinteresētību un aktīvu
līdzdalību nodarbību organizēšanā.
2004. gadā tika izmantota PPF studiju infrastruktūra: 1 auditorija lekcijām un
kolokvijiem G-16, ir pieejama multimēdiju projektora izmantošana, kā arī
metodoloăisko semināru organizēšanai vēl 2 auditorijas aprīkotas ar kodoskopiem.
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Nebūtu pieĜaujama darba kabinetu izmantošana metodoloăisko semināru vajadzībām,
jo tas traucē pārējo mācībspēku darbam un neatbilst sanitāri higiēniskām prasībām.
Neskatoties uz apvienošanos ar PPF doktorantūrai un promocijas padomei arvien ir
telpu trūkums. Doktorantus apkalpo Pedagoăijas doktorantūras padomes sekretāre,
strādājot 0,5 slodzē.
Studijām nepieciešamie materiāli ir pieejami PPF mājas lapā, tomēr to saturs
un izkārtojums ir būtiski pilnveidojams. Atzinīgi novērtējamas ir paplašinājušās
iespējas

izmantot

Latvijas

bibliotēku

elektroniskos

kopkatalogus

un

izmēăinājumpieejas un abonētās datubāzes, kā arī izglītības zinātĦu un psiholoăijas
bibliotēkas bagātīgo jaunas literatūras klāstu un bibliotekāru augsto atsaucību.
Doktorandi īpaši bieži izmantoja Kluwer online un Source OECD, kā arī EBSCO
datu bāzes.
ĀRĒJIE SAKARI
Pedagoăijas doktorantūra tradicionāli uztur ciešas saites ar darba devējiem:
Izglītības un zinātnes ministriju, citām Latvijas augstskolām un skolām, valstiskām un
nevalstiskām iestādēm, pedagoăiskās literatūras izdevniecībām un profesionālajām
organizācijām (augstskolu un skolotāju asociācijām), ārvalstu aăentūrām Vācijā un
Itālijā, satrptautiskām organizācijām – Pasaules banku, UNESCO, lai nodrošinātu
programmas efektivitāti un konkurētspēju darba tirgus kontekstā.
Nostiprinās sadarbība ar radniecīgām studiju programmām Daugavpils
Universitātē, Latvijas Lauksaimniecības universitātē, Sporta pedagoăijas Akadēmijā,
turpinās un paplašinās sadarbība ar Leipcigas, Tībengenes universitātēm Vācijā un
Madrides universitāti Spānijā, Kopenhāgenas pedagoăisko universitāti Dānijā,
Igaunijas un Lietuvas universitātēm. 2004.gadā prof. Krūze kopā ar doktorandiem ir
uzstājusies ar lekcijām Leipcigas universitātē, prof.Maslo – Madrides Universitātē,
prof. Koėe Vitauta Dižā KauĦas universitātē. Šīs sadarbības ietvaros mācībspēkiem
paplašinās iespējas pasniegt ārzemju augstskolās vai veikt pētījumus starptautiskajos
projektos, tomēr Eiropas vienotas izglītības telpas kontekstā, nepieciešams
programmas doktorandiem un mācībspēkiem izrādīt vairāk iniciatīvas, lai pieteiktu
sevi starptautiskajā apritē. Pozitīvi ir jāatzīmē pieaugošais ārzemju augstskolu
mācībspēku skaits (9), kas docējuši 2004./05.akad.g. Pedagoăijas Doktora studiju
programmā (skat. 4.pielikumu). Ik gadu palielinās arī doktorandu skaits, kas piedalās
starptautiskajās konferencēs, zinātniskajos semināros vai stažējās ārzemēs. Tomēr
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mācībspēku aktivitāte mobilitātē ir augstāka par doktorandu(skat.6.pielikumu).
Turpinās pēdējo gadu tendence, kas liecina par zināmu doktorandu kūtrumu izmantot
stipendijas vairāku mēnešu studijām. Galvenokārt tas saistīts ar noslodzi darbā un
ăimenes saistībām. Domājams, ka aktivitāti veicinātu noslēgtie starpuniversitāšu
līgumi, kas pavērtu iespēju iegūto grādu savstarpējai atzīšanai.
Nav šaubu, ka sakari ar Eiropas Savienības universitātēm nodrošina studiju
internacionalizāciju un centienus īstenot sadarbības līgumus Doktora grāda iegūšanai
un atzīšanai vismaz divās Eiropas universitātēs.
Pašnovērtējuma ziĦojums apspriests paplašinātas pašnovērtējuma komisijas
sēdē un Pedagoăijas doktorantūras sēdē 2005.g. 20. oktobrī.

1.pielikums
Pedagoăijas doktora studiju programmas
2004.-2005.atudiju gada īstenošanas SVID analīze

Stiprās puses


Akreditēta programma;

Vājās puses


Mācībspēku pārslodze;
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Augsts pieprasījums;
Starptautiskā
sadarbība
(lektori,
recenzenti);
Promocijas
darbu
kvalitatīva
pilnveide;
Vienota pretendentu atlases kārtība;
Izstrādāti doktorantūras īstenošanas
reglamentējošie dokumenti;
Līgumattiecības
ar
studentiem
paaugstinājušas savstarpējo atbildību;
Regulāri kolokviji un metodoloăiskie
semināri
pa
zinātniskajām
apakšnozarēm;
Doktorantu
līdzdalība
pašnovērtējumā.









Doktorantu iniciatīvas trūkums;
Vājas svešvalodu zināšanas;
Vājas zināšanas un prasmes pētījuma
metodiku izmantošanā un datu
apstrādē;
Netiek
organizēta
vadītāju
efektivitātes izvērtēšana;
Nepietiekams auditoriju aprīkojums;
Mazs ārzemju ekspertu skaits;
Trūkst sadarbības ar programmu
beigušajiem.

Iespējas








Draudi

Starptautiskā grāda iegūšana;
Pētniecisko
rezultātu
plašāka
popularizēšana un ieviešana;
Profesoru grupu nostiprināšana darbā
ar doktorantiem;
Studentu apmaiĦa;
Efektīvāk izmantot mājas lapas
iespējas;
Organizēt praktiskās
nodarbības
specifisku
pētniecisko
prasmju
veidošanai;
Pārskata
nodarbības
promocijas
eksāmenam.






Nav
iesaistīti
darba
devēji
programmas īstenošanā;
Akadēmiskā personāla zinātnisko
interešu ierobežotība;
Likumu, normatīvo aktu pēctecības
trūkums;
Nepieciešams palielināt pilna laika
studiju iespējas.

2.pielikums
Pedagoăijas doktorantu skaits 2002. – 2006. gadā
St
udiju
2002-2003.akad.gads

gads
1.ga

Stu
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KOPĀ
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3
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4
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2.pielikuma turpinājums
Pedagoăijas doktorantu skaita dinamika 2002.-2006.akad.gadā
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3.pielikums
Pedagoăijas doktora studiju rezultāti no 2002.-2003. līdz 2005.2006.akad.g.

2002./2003.

2003./2004.
prognozēts

Aizstāvējuši promocijas darbu
Izpildījuši programmu
Atskaitīti pēc paša vēlēšanās
Atskaitīti, laužot līgumu
PaĦemts
akadēmiskais
atvaĜinājums

11
13
2
1
9

9
13
5
5

Kopā:

36

32

Studiju rezultāti

2003./2004.

2004./2005.
prognozēts

Aizstāvējuši promocijas darbu
Izpildījuši programmu
Atskaitīti pēc paša vēlēšanās
Atskaitīti, laužot līgumu
PaĦemts
akadēmiskais
atvaĜinājums

8
27
7
1
3

6
15
7
1
5

Kopā:

46

34

Studiju rezultāti

2004./2005.

2005./2006.
prognozēts

Aizstāvējuši promocijas darbu
Izpildījuši programmu
Atskaitīti pēc paša vēlēšanās
Atskaitīti, laužot līgumu
PaĦemts
akadēmiskais
atvaĜinājums

5
14
2
1
8

6
15
3
1
8

Kopā:

30

33

Studiju rezultāti
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4.pielikums
2004./2005. akad. gadā programmas īstenošanā
iesaistītā akadēmiskā personāla saraksts
LU PROFESORI
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Dr.habil.paed., prof. Z.Čehlova - LU PPF
Dr.habil. paed., prof. T.Koėe – LU PPF
Dr.habil.paed., prof. A.Kopeloviča – LU PPF
Dr. paed., prof. A.Krūze - LU PPF
Dr.habil.paed., prof. I.Maslo – LU PPF
Dr.habil.paed., prof. A.Špona – LU PPF
Dr.habil.paed., prof. I.Žogla – LU PPF
Dr.habil.paed., prof. R.Garleja – LU
Dr.paed., prof. E.Černova – LU PPF
Dr.habil.psych., prof. M.Vidnere – LU PPF
Dr.paed., prof. O.Zīds - LU PPF
Dr.habil.psych., prof. Ā.Karpova - LU

ASOCIĒTIE PROFESORI
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Dr.paed., asoc.prof. I.Ėestere - LU PPF
Dr.paed., asoc.prof. R.Andersone – LU
PPF
Dr.phil., asoc.prof. V.Kincāns – LU PPF
Dr.paed., asoc.prof. A.Lasmanis - LU
PPF
Dr.paed., asoc.prof. R.KaĦepēja - LU
PPF
Dr.paed., asoc.prof. A.Rauhvargers - LU

ĀRVALSTU AUGSTSKOLU AKADĒMISKAIS
PERSONĀLS
20.

Dr.habil.psych., prof. J.Helds – Tībingenes
Universitāte (Vācija)

21.

Dr.habil.psych., prof. G.Huber – Tībingenes
Universitāte (Vācija)

22.

Dr.habil.paed., prof. D.Schultz – LZP
starptautiskais eksperts pedagoăijā, Leipcigas
Universitāte (Vācija)

23.

Dr.habil.paed., prof. G. Bēme – Frankfurtes
pie Mainas Universitāte (Vācija)

24.

Dr.habilpaed,, prof. Samuel Gento Palacios
– UNED (Spānija)

25.

Dr.habil.paed,, prof. Antonio Medina Rivilla
– UNED (Spānija)

26.

Dr.psych,,
prof.
Filips
Klagenfurtes Universitāte (Austrija)

Mairings

8.
Dr. Irisa Mortaga - Leipcigas
universitāte
(Vācija)
9.
Prof. Kristofers Bezina (Malta)

CITU LATVIJAS AUGSTSKOLU
AKADĒMISKAIS PERSONĀLS
1. Dr.paed., prof. T.Bogdanova – RPIVA
2. Dr.paed., prof. M.Marnauza – RPIVA
3. Dr.paed.,
“Attīstība”
DOCENTI
1. Dr.paed., doc. Z.Rubene – LU PPF

prof.

A.VilciĦa

-

SDSPA

4. Dr.paed., prof. J.Grants – LSPA
5. Dr.paed., prof. P.Vucenlazdāns – RA
6. Dr.paed., prof. A.Baumanis - Biznesa
augstskola "Turība"
7. Dr.paed., asoc.prof. J.StabiĦš - RPIVA
8. Dr. paed., asoc.prof. A. Samuseviča – LPA
9. Dr. paed., asoc.prof. I.Jurgena - RPIVA
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5.pielikums
Akadēmiskā personāla izaugsme 2002. –2006. gadā

LU PPI akadēmiskā personāla
raksturojums 2002./2003.
akad.gadā

LU PPI akadēmiskā personāla
raksturojuma prognoze
2003./2004.akad.gadā

11%

18%

18%

24%
Docenti

Docenti

Profesori

Profesori

As.profesori

As.prof.

64%

64%

LU PPI akad ēmiskā person āla
raksturojuma prognoze
2004./2005.akad.gad ā

LU PPI akadēmiskā personā
raksturojums
2003./2004.akad.gadā

0%

0%

Docenti

36%

Profesori

Docenti

36%

Profesori

As.prof.
64%

As.prof.
64%

404

LU PPI akad ēmiskā person ā
raksturojums
2004./2005.akad.gad ā

LU PPI akad ēmiskā person āla
raksturojuma prognoze
2005./2006.akad.gad ā
5%

5%

32%

Docenti

Docenti

35%

Profesori

Profesori

As.prof.

As.prof.

60%

63%

6.pielikums
Kvantitatīvie dati (indikatori)
uz 2005./2006. akadēmiskā gada 1.oktobri

KVANTITATĪ
VIE DATI

Studējošo
skaits
LU PPF
mācībspēku
raksturojums:
• kopējais
skaits
• ar doktora
vai habil.
doktora

2002.
/200
3.
akad
.g.

2003.
/200
4.
akad
.g.

2004.
/200
5.
akad
.g.

106

101

91

2005.
/200
6.
akad
.g.
prog
nozē
ts
93

17

15

19

20

17

15

19

20
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grādu,
maăistra
grādu
• profesoru
īpatsvars
akadēmisk
ajā
personālā
Doktorantu
skaits uz 1
akadēmisko
personālu
Starptautiskā
mācībspēku
apmaiĦa
Starptautiskā
doktorantu
apmaiĦa

13

15

18

19

6

7

5

5

6

3

9

8

1

2

2

2

7.pielikums
Doktorantu līdzdalība akadēmiskā personāla grantos un
lietišėajos pētījumos
Granti,
lietišėie pētījumi un
citi pētnieciskie
projekti
LZP grants Nr
01.0500, līguma Nr.482.
Sociālkulturālās mācīšanās
modeĜu
teorētiskais
pamatojums
LZP grants Nr.
05.1908, līguma Nr. 843.
Integratīvo procesu teorija
Latvijas integrācijas praksei
“Internationales
Lernen”,
6
valstu
starptautiskais
jauniešu
pētniecības projekts

Vadītājs

Akadēmiskais personāls

Doktoranti

Kopā

prof.I.Maslo

doc.Z.Rubene,
A.Šteinberga

4

6

prof.I.Maslo

doc.Z.Rubene

5

7

8

10

prof.I.Maslo,
prof.A.Špona
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EG
PHARE
Program „Supporting the
Activities of Informing the
Society on the Issues on
Minority
Education
2004.E.7 – 2/3) The project
of Education Development
Centre in Riga „Using
Internet for Ensuring the
Flow of Experience and
Information in the Field of
Intercultural and Bilingual
Education”
(financially
supported
by
”Society
Integration Fund of Latvia
ES
PHARE
program
„Support
of
integration of sociality“
2002/000-590-01-01/148/12 Vidzemes augstskola
“Adding Value to Social
Knowledge: Promotion of
Integration
through
Teaching Social Sciences
”Society Integration Fund
of Latvia
Starpuniversitāšu
maăistra studiju programma
Inter-university Programm
of Master on „Educational
Treatment of diversity”, 5
universitātes
Internationalen
Gesellschaft
für
erzieherische Hilfen (IGfH)
und
der
Universität
Tübingen,
Institut
für
Erziehungswissenschaft
beim
Fachgespräch
„Kinder in Not – Formen
der Hilfe in Ost- und
Mitteleuropa“
European
Association of learning and
instruction (EARLI)
LZP
grants
Nr.767
LZP
grants
Nr.769
LZP

grants

Nr.482
LZP grants Nr.
849
LZP

grants

Nr.863
Pētījums
par
kvalifikāciju
ietvarstruktūras
izveides
iespējām Latvijā Socrates
granta “Promoting Bologna
Process In Latvia” ietvaros

prof.I.Maslo

1

2

prof.I.Maslo

1

2

5

9

prof.I.Maslo

1

2

prof.I.Maslo

1

2

asoc.prof.R.Andersone

2

4

T.Kurilova,
asoc.prof.I.Ėestere
asoc.prof.A.Lasmanis,
prof.Z.Čehlova
E.Maslo
prof.I.Žogla
asoc.prof.R.Andersone

2

5

1

4

1

3

prof.E.Černova

1

3

1

2

prof.I.Maslo

prof.T.Koėe,
asoc.prof.
R.Andersone,
asoc.prof.L.Rutka

prof.T.Koėe
prof.A.Krūze

asoc.prof.
Rauhvargers

A.

asoc.prof.R.KaĦepēja
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8.pielikums
Akadēmiskā personāla publikācijas un eksperta darbība
2004. – 2005. akad.gadā
N.
p.
k.

Akadēmiskā
personāla
publikācijas

.

.

.

.

.

.

.

.

.

0.

1.

2.

Eksperta darbība

Dr.habil.p
aed., prof. Z.Čehlova
- LU PPI
Dr.habil.
paed., prof. T.Koėe –
LU, LZA
Dr.habil.p
aed.,
prof.
A.Kopeloviča – LU
PPF
Dr. paed.,
prof. A.Krūze - LU
PPI
Dr.habil.p
aed., prof. I.Maslo –
LU PPI

3

Projekta CiCE (Childrens Identity and Citizenship in Europa) koordinatore Latvijā

6

Promocijas Padomes eksperte sociālajā un pieaugušo pedagoăijā. Latvijas NK UNESCO izglītības komisijas
eksperte, AIKNC eksperte

8

Promocijas Padomes eksperte sociālajā un skolas pedagoăijā. IZM Mazākumtautību izglītības konsultatīvās
padomes eksperte, IZM Vācu valodas konsultatīvās padomes eksperte. “Innovationstransfer und
Forschungsinstitut fuer berufliche Aus- und Weiterbildung Schwerin under the secund phase of the Leonardi
da Vinci Programme “Socio-cultural competence for teaching and learning an integrates concept for action
(design and traing map) with varios instuments for the design of socio-cultural teaching and learning
processes in the Eiropean context for further training of theachers and instuctors in vocational training” –
projekta koordinatore Latvijā

Dr.habil.p
aed., prof. A.Špona –
LU PP
Dr.habil.p
aed., prof. I.Žogla –
LU PPI

3

Promocijas Padomes eksperte vispārīgajā pedagoăijā.

1

LZP 12 nozaru eksperte,

Dr.paed.,
I.Ėestere

4

Dr. paed.,
asoc. prof. V.Kincāns
– LU PPF
Dr.paed.,
asoc.
prof.
A.Lasmanis - LU
PPI
Dr.paed.,
asoc.prof.
R.Andersone – LU
PPF
Dr.paed.,
asoc.prof.
A.Rauhvargers - LU

7

asoc.prof..
- LU

6

4

Promocijas Padomes eksperte vispārīgajā un skolas pedagoăijā

7

5

6

BoloĦas procesa Starptautiskajās vadības grupas (BFUG) eksperts - BFUG biroja loceklis,
Eiropas Padomes/UNESCO Lisabonas Diplomatzīšanas konvencijas starptautiskās komitejas eksperts –
komitejas priekšsēdētājs, Eiropas padomes Augstākās izglītības komitejas eksperts - komitejas biroja
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PPF

loceklis, Eiropas Universitāšu asociācijas pētījuma “Tendences un studiju struktūras IV” eksperts, Eiropas
valstu Rektoru padomju ăenerālsekretāru komitejas eksperts –komitejas līdzpriekšsēdētājs, BoloĦas procesa
darba grupas eksperts Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras izvstrādei, Eksperts Latvijas UNESCO NK
eksperts - izglītības komisijas peiekšsēdētājs, Latvijas BoloĦas procesa veicinātāju grupas eksperts – grupas
vadītājs.

3.

Dr.paed.,
doc. Z.Rubene - LU
PPF

5

4.

Dr.habil.p
sych.,
prof.
Ā.Karpova - LU

5

5.

Dr.habil.p
sych.,
prof.
M.Vidnere – LU PPF

5

Dr.paed.,
asoc.prof.
R.KaĦepēja - LU
PPF

3

7.

Dr.paed.,p
rof. E.Černova – LU
PPF

2

8.

Dr.habil.p
aed., prof. R.Garleja
– LU

8

9.

Dr.paed.,
prof. O.Zīds - LU
PPF

6

6.

Kopā

96

9. pielikums

.p.k.

N

Aizstāvētie promocijas darbi pedagoăijā 2002.-2005.akad.g.

.

.

Doktor
anta vārds,
uzvārds

z.
ads

Baiba
KaĜėe

965

Solveig
a
Linda
Remese

Promocijas darba temats

949

20
02./2003.
ak
ad.g.

Skolotāji
–
rakstnieki
pedagoăijas teorijai un praksei Latvijā no
1900. līdz 1940.gadam

.10.2002.

Reliăiskās pedagoăijas teoriju

2

20
03./2004.
ak
ad.g.

20
04./2005.
ak
ad.g.

07

attīstība

6.11.200
2.

.

Māra
Dirba

963

Latvijas
pedagoăiskais aspekts

identitāte:

0
7.01.200
3.

.

Dace
Namsone

959

Didaktiskās sistēmas pilnveide
organiskajā ėīmijā

0
7.01.200
3.
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.

Nora
Lūse

952

AtskaĦotājmākslinieka prasmju
pilnveidošanās studijās augstskolā

1
1.03.200
3.

.

Nils
SautiĦš

969

Harmoniskas
personības
veidošanās kristīgās skolas pedagoăiskajā
procesā

1
1.03.200
3.

.

NataĜja
RogoĜeva

967

Mācību
darbības
subjekta
īpatnības dažādās izglītības pakāpēs

1
5.04.200
3.

.

Dace
Visnola

966

Tradicionālās kultūras apguve
topošo skolotāju mākslas izglītībā

2
0.05.200
3.

.

Elīna
Maslo

974

Jauniešu
mācīšanās
spēju
pilnveide dāĦu valodas mācību procesā

0
1.07.200
3.

0.

Ruta
Frakele

950

Internu klātienes pedagoăiskās
prakses skola kā skolotāja kvalifikācijas
apguves līdzeklis

1
6.09.200
3.

1.

Eitans
Šelahs

938

“Pedagoăiskās
trenēšanas”
pieeja jauniešu basketbola treneru
sagatavošanā

1
6.09.200
3

2.

Nina
Linda

970

“Vidusskolēnu
gatavība
pašrealizācijai un tās attīstība mācību
procesā

1
4.10.200
3.

3.

Zanda
Rubene

969

“Jauniešu kritiskās domāšanas
izpēte studiju procesā universitātē

0
6.01.200
4.

4.

Inta
TiĜĜa

955

“Pusaudžu
sociālkultūras
kompetences pilnveide otrās svešvalodas
mācību procesā

0
6.04.200
4.

5.

Anna
Līduma

953

“Pirmskolas vecuma bērnu
muzikalitātes attīstības pedagoăiskais
aspekts

1
5.06.200
4.
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6.

Ligita
Stramkale

971

“Mākslas
ideju
vienotība
mūzikas mācību saturā vispārizglītojošajā
skolā

1
5.06.200
4.

7.

Diāna
Laiveniece

964

“Latviešu (dzimtās) valodas
mācību valodas modelis pusaudžu
vecuma skolēniem”

3
1.08.200
4.

8.

9.

0.

1.

2.

Indra
OdiĦa

969

Edgars
KramiĦš
Žaneta
Akopova
Dzintra
Grundmane

964

948

944

Rudīte
Hahele

970

pilnveide
procesā”

„Skolotāju sociālo prasmju
profesionālās tālākizglītības

28
.12.2004.

„Studentu
runas
prasmju
pilnveidošanās saziĦas procesā”

11
.01.2005.

„Mentora palīdzība skolotāju
komandai bilingvālās izglītības ieviešanā”

15
.02.2005.

„Mācīšanās pieredzes pilnveide
darbības pētījumā”

22
.04.2005.

„Skolēnu
pašnovērtējums
bioloăijas mācību procesā”

22
.04.2005.

10.pielikums
LU PPF pedagoăijas doktora studiju 1. kursa doktorantu anketu
apkopojums par 2004.-2005.akad.g.

Lai novērtētu LU PPF doktora studiju programmas kvalitāti, 1.kursa
doktoranti aizpildīja un iesniedza 10 anketas.
1. Pedagoăijas doktora studiju programma atbilst manām akadēmiskajām
vajadzībām.
Anketās atzīmēts, ka atbilst pilnībā - 60 %, daĜēji – 40 %.

Atbilst pilnībā
Atbilst daĜēji
40%

60%

2. Studiju saturs apmierina manam zinātniskas intereses.
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Anketās atzīmēts, ka apmierina pilnībā - 30 %, daĜēji – 70 %.

Apmierina
pilnībā
Apmierina
daĜēji

30%

70%

3. Nosauciet nodarbības vai docētājus, kuri visvairāk apmierina Jūsu
intereses un vajadzības.
Anketās praktiski tika vairākkārt atzīmēti visi mācību spēki, tomēr visbiežāk
tika minēti tie, kas visvairāk vadīja lekcijas, seminārus un kolokvijus: T.Koėe,
I.Maslo, Z.Rubene, A.Krūze, A.Lasmanis, I.Žogla, Z.Čehlova.
4. Kuras nodarbības Jūs rosināja domāt un darboties patstāvīgi?
Daudzi doktoranti (40%) atzīmēja, ka savā ziĦā visas lekcijas un
nodarbības rosināja domāt un darboties. 40 % doktoranti atzīmēja vienu mācību
spēku, 20 % doktoranti atzīmēja, ka būtiska bija ārzemju lektoru loma, 1 doktorants
šo punktu nav aizpildījis.
5. Kurās nodarbībās vissekmīgāk tika realizēta sadarbība „docētājsdoktorants” ?
20 % doktoranti atzīmēja visas nodarbības, 20 % - nodarbības ar ārzemju
lektoru prof.Bezinu, 50% doktoranti atzīmēja vienu vai divus docētājus. Divi
doktoranti šo punktu nav aizpildījuši.
6. Ko Jūs kā lielāko guvumu uzskatāt
- no LU docētājiem
20% doktoranti konkrēti norāda dažus docētājus, lielākā daĜa (60%)
atzīmē metodoloăiju, sistemātiskumu, saistību ar praksi, augsto līmeni un lielo
pieredzi, 1 doktorants nav aizpildījis šo punktu.
- no ārzemju vieslektoriem
Pārsvarā tiek atzīmēta jauna pieredze un viedokĜi, iespēja klausīties
lekciju svešvalodā, tas, ka vieslektori ir spējīgi vienkārši pasniegt sarežăītas lietas.
Daži doktoranti (20%) konkrēti atzīmē prof. Bezinas, prof. Mairinga, prof. Šulca
devumu. Ir arī kritiskākas atsauksmes – praktiski viĦi var dot tikai dažas jaunas
atziĦas, ir arī minēta iespēja aizbraukt uz ārzemēm.
7. Pārdomājiet doktora darba izstrādē,
- kā Jūs vērtējat sadarbību ar zinātnisko vadītāju?
70 % doktoranti atbild lakoniski – lieliski, labi, pozitīvi, 30 % doktoranti arī
sadarbību vērtē pozitīvi, bet konkretizē – lietišėa, rosinoša, konstruktīva utt. Viens
doktorants šajā vietā atzīmē, ka vērtējums ir kritisks, jo bija liela darba slodze, tikai
nav saprotams, vai slodze bija vadītājam vai doktorantam,
- kuri docētāji vai nodarbības Jums bijušas noderīgākas?
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30% doktoranti atzīmē visas nodarbības, 20% doktoranti atsaucas jau uz
augstākminētajiem aizpildītajiem punktiem, viens doktorants atzīmē vispārīgas tēmas,
kurās mūsdienu realitāte salīdzināta ar pagātnes un ārzemju pieredzi, trīs doktoranti
atzīmē lekciju par filozofiskiem jautājumiem pedagoăijā, viens doktorants nav
aizpildījis šo punktu.
8. Kā Jūs apmierina nodarbību laiks, vieta ?
90 % doktorantu ar nodarbību laiku un vietu ir apmierināti, viens doktorants
(10%) starp lekcijām un semināriem ir pārāk garas pauzes.

10%

Apmierina
Neapmierina

90%

9. Doktora studiju 1. gada kopējais novērtējums.
70 % doktorantu pirmo studiju gadu novērtē augstu, 30 % - viduvēji.

30%

Augsts
Viduvējs

70%

10. Jūsu priekšlikumi, ierosinājumi, pārdomas.
Šo punktu ir aizpildījuši 60 % doktorantu.
Kā doktora studiju stiprās puses tiek minētas augsts profesionālisms, rosinošas
darba formas (semināri, kolokviji u.c.), iespēja publicēties un piedalīties konferencēs,
vieslektori.
Kā doktora studiju vājās puses tiek minēts, ka nav pietiekama skaidrība par
studiju konkrētām prasībām, ne vienmēr aizstāvēšanās notiek pēc 3-4 gadiem,
profesori pārslogoti – grūti sarunāt individuālās konsultācijas, dažreiz vienlaicīgi ir
divi pasākumi – lekcijas un konferences, maz nodarbību, kas veltītas empīriskiem
pētījumiem.
Ieteikumi:
- katra profesora metodoloăiskos seminārus plānot citā laikā, lai varētu tos
visus apmeklēt;
- organizēt atsevišėus seminārus 1.kursam;
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- vēlams iekĜaut programmā arī pirmsskolas pedagoăiju;
- veicināt studentu motivāciju sadarboties ar akadēmisko personālu;
- plašāk izmantot interneta LU PPF mājas lapas iespējas, veidot atsevišėas
sadaĜas zinātniskajām publikācijām;
- iespēju robežās plānot arī vieslektoru lekcijas ceturtdienās.

11.pielikums
Pedagoăijas doktora studiju programmas novērtējums par 2004.2005.akad.g. (aptaujas rezultāti)
Tika aptaujāti 7 respondenti.

Vērtējuma skala:
1 - pilnībā apmierina; Ĝoti labi
2 – drīzāk apmierina; labi
3 – drīzāk neapmierina; apmierinoši
4 – pilnīgi neapmierina; neapmierinoši
.p.k.

V

Vērtēšanas kritēriji

idējais

M
oda*

oda %
*

.
.
.

Studiju
kursu
piedāvājums
studiju
programmā
Studiju programmā piedāvāto studiju kursu
saturs
Studiju programmas noteikto A daĜas kursu
saturs
Izvēles iespējas starp B daĜas kursiem

1
,86

Nev
ar pateikt
*
***

8

0

4

3

7

5

1

7

4

1

6%
1

,75

3%
2

,00

1%

.

00%
Iespējas apgūt vēlamos C daĜas kursus

1
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.

.

.
.
.

0.

,50
Studiju programmas piedāvātā iespēja
attīstīt pētnieciskās/ profesionālās prasmes un
iemaĦas
Studijās iegūtās prasmes efektīvi pielietot
informācijas tehnoloăijas informācijas meklēšanai,
apstrādei un noformēšanai utt.
Studijās iegūtas prasmes strādāt ar
informāciju (izvērtēt, analizēt to)
Studijās iegūtās prasmes publiski izklāstīt
informāciju, diskutēt un pamatot viedokli
Studiju programmas sniegtās iespējas apgūt
nozares speciālo terminoloăiju vismaz vienā
svešvalodā
Nodarbību plānojums pa nedēĜas dienām

1.

2
,00
1
,57
,43

7.
8.

1%

,20

9.

1
,00

2
1

00%
1

7

0
1

5

4

8

0

8

0

4

1

4

3

4

1

1%
7%
1

,14

6%
1
6%
2

,33

3%
1

,25

3%
1

,83

3%
2

,75

4
3%

2
,50

0
2

9%

,14
Fakultātes
personāla
attieksme pret
studentiem
Informācijas iegūšana par studiju procesu
fakultātē
Fakultātes personāla darbība studiju procesa
uzlabošanā
Studiju materiāli tehniskais nodrošinājums
(telpas, mācību līdzekĜi utt.)
LU nodrošinātas iespējas izmantot datorus

0
7

3

4.

6.

5

2

,33
Iespēja kursus apgūt arī elektroniski (Web
CT vidē)
Iespējas klausīties lekcijas pie vieslektoriem

2

7%
1

Nodarbību plānojums pa semestriem

5.

4
3%

,17

2.
3.

3%

5

3
1

7%

Studijām
nepieciešamās
literatūras
2
4
pieejamība LU bibliotēkās
,29
3%
Kopumā vērtējot, vai esat apmierināts, ka
1
8
1.
izvēlējāties šo studiju programmu LU
,86
6%
* moda - visbiežāk sastopamais vērtējums studentu anketās attiecīgajam
jautājumam.
** moda % - procentuāli, cik studenti pauduši attiecīgo viedokli
***nevar pateikt - studentu skaits, kas atzīmējuši variantu nevar pateikt vai
nav atbildējuši

0

0.

Aptaujas rezultātu kopsavilkums
Studiju programmas saturs

1,88

Studiju programmas piedāvātās
iespējas

1,71
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0

Prasmju attīstīšana studiju laikā

1,45

Studiju procesa organizēšana

2,06

Materiāli
nodrošinājums

Vai
jūs plānojat akad.
turpināt
studijas?
Vai
jūs strādājat
darbu
atbilstoši
savai
specialitātei?
Vai
jūs plānojat
strādāt savā
studiju
specialitātē?

tehniskais

LU

LU
prof.

LU
citā nozarē

14%

86%
jā

vairāk
jā

57%

citā

nestudēs

0%

0%

0%

vairāk

nē

14%

0%

drīzāk

nē

0%

0%

augstsk.

nē

0%

jā

drīzāk
jā

100%

2,02

nē

0%

nevaru
pateikt

29%

nevaru
pateikt

0%
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LATVIJAS UNIVERSITĀTE
Pedagoăijas un psiholoăijas fakultāte

Pedagoăijas doktora studiju programma (kods 51143)
pedagoăijas doktora grāda/kvalifikācijas iegūšanai

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIĥOJUMS

Par 2005./2006. akadēmisko gadu

Studiju

programma

akreditēta
No

2002.

līdz

2008.

gadam
LR
IZM
Akreditācijas komisijas
lēmums
Nr.591,
2002.g.3.aprīlī

Studiju programmas direktors:
prof., dr.habil.paed. T. Koėe

Doktorantūras padomes priekšsēdētāja:
prof., dr.habil.paed. I.Maslo

Apstiprināts
Pedagoăijas studiju programmas
padomes sēdē 18. 10. 2006.
Protokola Nr. ...............................
Padomes priekšsēdētājs
...................................................
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Iesniegts Akadēmiskajā departamentā ......................2006.

1. Studiju programmas saturs, organizācija un praktiskā realizācija
1.1. IzmaiĦas studiju programmas saturā:
2005./2006. studiju gadā stājās spēkā Zinātniskās darbības likums, pieĦemti
jauni Ministra kabineta noteikumi par promocijas kārtību, LU Promocijas nolikums
un LU Pedagoăijas promocijas padomes nolikums. Līdz ar to pedagoăijas doktora
studijās lielāks uzsvars tika likts nevis uz studiju rezultātu, bet uz studiju procesa
kvalitātes uzlabošanu, nemainot pedagoăijas doktora studiju programmas struktūru:
individuālās studijas sadarbībā ar zinātnisko vadītāju, metodoloăiskie semināri, mazie
un lielie kolokviji pētniecisko prasmju uzlabošanai. Starptautiskās sadarbības rezultātā
ar Braunšveigas Universitātes profesori Karinu Šveiceri studentiem ir piedāvātā
iespēja mācīšanās teoriju apguvē un pētniecībā starptautiskajā e-platformā (vācu
valodā), pētnieciskā procesa apguvei starptautiskajos pētniecības tīklos (8.7.
pielikums), komunikācijas procesa apguvei LU izvēles kursa veidā (LU Sociālo
zinātĦu fakultāte). Jaunu informācijas un komunikācijas tehnoloăiju izmantošana
pakāpeniski kĜūst par doktorantu un zinātnisko vadītāju ikdienas pieredzi. Studiju
procesā arvien vairāk tiek izmantotas jaunas studiju metodes, piemēram darbs
pētnieciskajos projektos, starptautiskās konsultācijas, savstarpēja pētījumu gaitas un
rezultātu oponēšana un recenzēšana, mazo grupu darbs u.c..
1.2. Studiju programmas satura, organizācijas un praktiskās realizācijas
analīze, secinājumi un priekšlikumi darbības pilnveidei:
Pašnovērtējuma periodā ir izdevies aktivizēt zinātnisko vadītāju un studentu
sadarbību, iesaistoties Latvijas mēroga un starptautiskajos pētnieciskajos projektos.
Paplašinājās doktorantu un zinātnisko vadītāju kvalitatīvās un kvantitatīvās
pētniecības pieredze, pētnieciskā procesa gaitas un rezultātu apspriešanas iespējas
starptautiskā vidē. 2006./2007 studiju gadā nepieciešams nostiprināt jau esošo
pieredzi un veikt korekcijas studiju programmas saturā atbilstoši veiktajām izmaiĦa
promocijas kārtībā. Veicināma ir docētāju un doktorantu starpdisciplinārā sadarbība
metodoloăiskajos semināros, izmantojot Tībingenes universitātē iegūto pieredzi (8.7.
pielikums).
2.. Studiju programmā studējošie
2.1. Studentu līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā:
Doktorantu līdzdalība studiju programmā īstenojas izsakot priekšlikumus par
lekciju un nodarbību tematiku, patstāvīgi gatavojoties kolokvijiem, kritiski vērtējot
savu un kolēău pētījumu gaitu un rezultātus priekšaizstāvēšanas procesā. 2005./06.
studiju gadā vērā Ħemti ir studējošo priekšlikumi par LU Pedagoăijas doktora studiju
informatīvās datu bāzes izveidi, intensīvo studiju formu ieviešanu – 3-5 dienu
zinātniskie semināri, simpoziji katrā studiju semestrī līdzās ik otro nedēĜu doktora
studiju dienām, darbība studentu līdzdalības veicināšanai studiju procesa
organizēšanā: doktorantu konferences, simpoziji, informācijas un studiju materiālu
apmaiĦa e-versijā u.c.
2.2. Aptaujas par studiju programmu rezultāti:
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Programmā imatrikulitēto studentu skaits pakāpeniski samazinās (8.1.
pielikums). Tam ir vairāki iemesli: gan kopēja studentu skaita samazināšanās Latvijas
Universitātē, gan pārtraukums promocijā sakarā ar izmaiĦām likumdošanā,
pedagoăijas promocijas padomju skaita palielināšanās Latvijas augstskolās, augstāks
prasīgums promocijas darbu izstrādei un noformēšanai. Doktorantu aptauju rezultātu
analīze Ĝauj secināt, ka gan studiju saturā (1,88), gan studiju organizācijā (2,11) ir
rezerves pilnveidošanai no vērtējuma labi uz Ĝoti labi. Vērā Ħemami priekšlikumi
turpmākajam darbam par studiju programmas piedāvātajām iespējam (1,72) materiāli
tehniskā nodrošinājuma uzlabošanai (2,25): intensīvo semināru izveidi, e-informatīvās
bāzes izveide. Aptaujas rezultāti apkopoti 8.pielikumā.
3.
Studiju
programmā
administratīvais personāls

nodarbinātais

akadēmiskais

un

3.1. IzmaiĦas akadēmiskā un administratīvā personāla sastāvā atskaites
periodā:
Programmas akadēmisko personālu veido profesori un asociētie profesori
(8.pielikums). Atskaites periodā ir veikta darbība akadēmiskā personāla atjaunošanā.
Doktora studiju realizācijā ir iesaistīti 3 asociētie profesori vecumā līdz 40 gadiem –
M.Dirba, Z.Rubene, E.Maslo. Paplašinājies arī akadēmiskai programmai piesaistīto
vieszinātnieku skaits (8. pielikums) un sadarbības plašums – Vācija, Spānija, Polija,
Krievija, Lietuva, Igaunija, ASV.
Veiktas izmaiĦas programmas administrēšanā: prof. I.Žogla ir ievēlēta par
promocijas padomes priekšsēdētāju, prof. A.Krūze – pār viĦas vietnieci. Līdz ar to
paplašinājies administratoru sastāvs. Mainījies Pedagoăijas doktorantūras padomes
sastāvs. Tas tika paplašināts, pieaicinot asoc. prof. Z.Rubeni un iesaistot doktorantus.
ĥemot vērā LU akadēmiskā personāla kopumā un Pedagoăijas doktora programmas
akadēmiskā personāla novecošanos, jaunu zinātnieku iesaistīšana programmā būtu
turpināma.
3.2. Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība atskaites gadā:
Visi programmā iesaistītie profesori un asociētie profesori aktīvi piedalījās
konferencēs, konferenču organizēšanā, publicēja zinātniskos rakstus, izdeva citas
publikācijas, piedalījās pētniecības projektos, iesaistot studentus pētniecībā
(8.pielikums). Līdz ar to studiju programmas procesa un rezultātu kvalitāte ir stabili
laba un tendēta uz ekselenci pēc promocijas rezultātu kvalitātes, darba devēju
atzinuma un noderīguma prakses uzlabošanai. Nākamajā studiju gadā šī pozitīvā
pieredze būtu turpināma.
4.

Studiju programmas finansēšanas avoti, materiāli tehniskais un
metodiskais nodrošinājums
4.1. IzmaiĦas studiju programmas materiāli tehniskajā un metodiskajā
nodrošinājumā:

Atskaites periodā mainījās finansējuma avoti. Līdzās stabilām LU investīcijām
doktora studiju pilnveidei, saĦemts Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijas
finansējums pētniecības attīstības, starptautiskās sadarbības paplašināšanai, zinātnisko
vadītāju kompetences pilnveidei un LU topošo docētāju promocijas darbu izstrādei.
Atskaites gadā ir izstrādāti projekti un saĦemts papildus finansējums 2006. gadam
programmas docētāju un doktorantu starptautiskai sadarbībai Eiropas mācīšanās
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pētniecības tīklā – 3500 Ls, 2 zinātnisko vadītāju (prof. A.Krūze un as.prof. I.Ėestere)
kvalifikācijas celšanai Eiropas pētnieciskajās institūcijās pedagoăijas vēstures
apakšnozarē, 3 doktorantiem promocijas darba izstrādei. Uzlabojošies pedagoăijas
doktora studiju metodiskais nodrošinājums un materiāli tehniskā bāze. LU PPF
bibliotēkā izveidota e-apkalpošanas sistēma, e-bibliotēku tīkls, iegādāta jaunākā
literatūra vispārīgajā, speciālajā, pieaugušo un sociālajā pedagoăijā. SaĦemts IZM
finansējums doktorantu telpas iekārtošanai starptautiskās pētniecības vajadzībām –
40 000 Ls.
4.2. Studiju programmas finansiālā, materiāli tehniskā un metodiskā
nodrošinājuma analīze, secinājumi, attīstības iespējas un turpmākie uzdevumi:
Studiju programmai ir stabils valsts budžeta finansējums 1/3 trešdaĜai
programmā studējušiem. 1/3 doktorantu studē par personīgajiem līdzekĜiem, to skaits
ar katru gadu pieaug, jo studentiem ir stabilas kredīta saĦemšanas iespējas. 1/3
studējošiem ir darba dēvēja finansējums. Finansiāli ierobežojumi darba devēju
piesaistei programmas īstenošanā ir noteikt drauds programmas attīstībā.
Materiāli tehniskā bāze ar katru gadu uzlabojas un tiek finansēta mērėprojektu
veidā no LU investīcijām. Pateicoties LU attīstības projektu finansējumam jau divus
gadus pēc kārtas pavērušās iespējas metodiskā nodrošinājuma uzlabošanai, sērijā
„Forums” ir izdoti krājumi pieaugušo pedagoăijā un sociālajā pedagoăijā.
Aktivizējama ir gan studējošo mobilitāte, gan stiprināms ir finansiālais
nodrošinājums šim mērėim.
No četrām
pieprasītām Erasmus mobilitātēm
005./06.gadā, atskaites gadā iedalītas tikai divas vietas. Ir cerība, ka IZM investīcijas
pētniecībai nozīmīgi uzlabos šo situāciju nākamajā studiju gadā.
5.

Ārējie sakari

5.1. Jaunais sadarbībā ar
organizācijām atskaites periodā:

darba devējiem

un

profesionālām

Atskaite periodā doktora darbus aizstāvēšanai sagatavojuši jaunie mācībspēki
no Latvijas Universitātei, t.sk. 1 Pedagoăijas un psiholoăijas fakultātei; RPIVA – 2
mācībspēki, Augstskola „Attīstība” – 1 mācībspēks. Programmas beidzēju pētījumu
rezultāti (www.ppf.lu.lv) , kas tika prezentēti atskaites periodā, izraisīju darba devēju
lielu interesi un ierosināja 2 profesionālo organizāciju pieprasīto projektu pieteikšanu,
kuri ir atbalstīti un tiks realizēti nākamajā gadā. DaĜa doktorantu bagātina savas
profesionālās prasmes, iesaistoties nevalstisko organizāciju darbā gan Latvijas, gan
starptautiskā mērogā, piem., doktorante K.Oganisjana ir viena no dibinātājām
starptautiskai asociācijai BARAE (Baltic Association for Research in Adult
Education).
5.2. Jaunais sadarbībā ar studiju programmām LU, Latvijā un ārpus tās
robežām:
Atskaites periodā turpinājās cieša sadarbība ar LLU Pedagoăijas doktorantūru
studentu konsultēšanā un līdzdalībā programmas aktivitātēs. 2005.g.novembrī
profesore T.Koėe Socrates/ Erasmus programmas ietvaros nolasījusi lekciju kursu
doktorantiem Dānijas pedagoăiskā universitātē. Veiktas pārrunas par iespēju tuvākajā
nākotne realizēt starptautisku doktora studiju programmu (UNED, Prāgas
Universitāte, Tībingenes Universitāte u.c.), kā arī turpināsies jau esošā sadarbībā
mācībspēku personiskajā līmenī.
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5.4. Studiju programmas ārējo sakaru analīze, attīstības iespējas:
Pateicoties LU Pedagoăijas doktorantūras iepriekšējā gada centralizētajam
līdzfinansējumam starptautiskajā Eiropas mācīšanās zinātniskās pētniecības asociācijā
un sadarbības tīklā, turpināta darbība, lai veicinātu dalībnieku (docētāju un
doktorantu) līdzdalību vienotā Eiropas pētnieciskā telpā, kura ietvaros tika apspriesti
15 doktorantu promocijas darbu rezultāti, 6 doktorantu, jauno zinātnieku un
docētāju darba rezultāti tika publicēti EARLI SIG 17, Tībingenes un UNED
izdevumos.
Projekta laikā 2005.gada 4.-6.augustā ir rīkots doktorantu starptautiskais
seminārs „Analyses of qualitative data”, kā arī radīta iespēja doktorantu pētījumu
video, teksta un audio datu apstrādei prof. G.L. Hubera (Tībingenes Universitāte)
vadībā un doktorantu individuālai konsultēšanai. 2005.gada 15.-16. septembrī ir rīkota
Starptautiskā zinātniskā konference „No zināšanām uz darbību. Kompetence Latvijas
kā Eiropas izglītības reformu kontekstā“ LU PPF Pedagoăijas nodaĜā, kurā piedalījās
Latvijas, Vācijas (as.prof. Iris Mortag) un Spānijas (prof. Antonio Medina Rivilla un
prof. Samuel Gento Palacios) eksperti, pedagoăijas, psiholoăijas un izglītības vadības
doktoranti, PPF mācībspēki, Latvijas skolu, augstskolu un citu izglītības institūciju
pārstāvji (materiāli publiskoti www.ppf.lv). Konferences rezultātā iniciēts ES
finansētais projekts (Jelgavas pieaugušo izglītības centrs) konferencē prezentēto
inovatīvo ideju ieviešanai Jelgavas novadā. Projekts ir saĦēmis finansējumu un tiks
realizēts 2006./2007.gadā. 2005. gada 3.- 5.oktobrī tika rīkots Leipcigas un Latvijas
universitāšu doktorantu un docētāju starptautiskais zinātniskais starpdisciplinārais
seminārs (materiāli publiskoti www.ppf.lv), kura gaitā tika diskutēti aktuāli sociālās
un skolas pedagoăijas jautājumi (prof. Wolfgang Lippke, Siegen/Valencia, prof.
Dieter Schulz, prof. Christian von Wolffersdorff) kā arī Latvijas dokumentālā filma
“Mājskolotājs” ar filmas autoru T. Margeviču un Leipcigas universitātes doktorantu
iniciētie jautājumi (Workshop 1: Latvijas, Vācijas vēsture, pedagoăijas vēsture;.
Workshop 2: Baltijas valstis Eiropā; Workshop 3: Kultūra un politika Latvijā un
Vācijā; Workshop 4: Izglītības sistēma, valodu politika, sociālpedagoăiskās
problēmas). 2005.gada 3.- 5.decembrī rīkots seminārs “Empīriskās metodes
pedagoăijas pētniecībā” (prof. Josefs Helds, Tībingenes Universitāte, Vācija),
organizēta doktorantu pētījumu individuālā starptautiskā konsultēšana, kā arī kolokviji
sociālajā pedagoăijā par doktorantu S. Surikovas “Skolēnu sociālās kompetences
attīstība mikrogrupā” un D.Nīmantes “Bērnu ar speciālām vajadzībām, iekĜaušanās
vispārizglītošajās izglītības iestādēs Latvijā” pētījumu metodoloăiju.
2005.gada

15.-17.decembrī

ir

rīkots

seminārs

par

mācīšanās

vides

organizācijas jautājumiem, izmantojot jaunas informācijas un komunikācijas
tehnoloģijas (prof. Karin Schweicer, Braunšveigas Universitāte, Vācija),
doktorantu

pētījumu

individuālās

konsultācijas

pētījumu

metodikā

un

starptautiskās zinātniskās diskusijas (promocijas darba apspriešana) par A.
Zigmundes promocijas darbu “Rīgas Politehnikuma un Rīgas Politehniskā
institūta vēsturiskā nozīme pedagoģijā un citās zinātnēs” pedagoģijas vēsturē,
J. Strautmaņa promocijas darbu “Komercuzņēmumu darbinieku sociālās
atbildības veidošanās pedagoģiskie nosacījumi organizācijas kultūrvidē”
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pieaugušo pedagoģijā un R.Birziņas promocijas darbu “ IKT apguves
humānistiskie pamati pieaugušo izglītībā” pieaugušo pedagoģijā.
Sadarbības rezultātā projekta dalībinstitūcijās iegūtā starptautiskās zinātniskās
pētniecības pieredze apkopota zinātniskajā monogrāfijā „No zināšanām uz
kompetentu darbību” (LU Akadēmiskais apgāds, 2006). Monogrāfijā apkopotas prof.
Maslo (LU) un prof. Helda (Tībingenes Universitāte) mācīšanās kā
sociālpedagoăiskās kategorijas sistēmiskās teorētiskās analīzes rezultāti, izklāstīta
jauna, sociālpedagoăisko domāšanu rosinošā pieeja, kura pamatota prof. Koėes, as.
prof. Kesteres, prof. Šponas un prof. Maslo vadībā pēdējos divos gados aizstāvētajās
Z.Rubenes, E. Maslo. I. TiĜĜas, Ž. Akopovas un R.Haheles promocijas pētījumu
rezultātos, kā arī 2005. gadā aizstāvēšanai sagatavotajās L. Oses „Skolotāju
pedagoăiskās darbības salīdzinošā analīze latviešu un mazākumtautību sākumskolas
klasēs” un I. Helmanes „Emocionālā mācīšanās matemātikas mācību procesā
sākumskolā” disertācijās un doktorantu I.Brantes, L. Turiševas (LLU), I.Brišėes
pētījumos. Sadarbības rezultāti tiek atspoguĜoti arī publikācijas „Collaboration in
computer assited qualitative research” veidā projekta dalībinstitūciju un EAIE un
EAQR izdevumā Qualitative research Nexus IV, 2005. ISBN 3-9810087-0-7
(doktorantu G.Stroda, L.Oses, T. Skoromkas-Pīgoznes pētījumu metoloăija).
2005.gada decembrī tika līdzfinansēta LU PPF doktorantu un docētāju
Starptautiskā konference „Sprachen und Sprachpolitik in der multikulturellen
Gesellschaft” Leipcigas Universitātē, kurā LU piedalījās ar Latvijas inovatīvo pieredzi
vairāku valodu mācību jomā. Konferences materiāli tiks publicēti Leipcigas
Universitātes izdevumā (A.Krūzes, D.Šulca titulredakcijā) 2006.gadā. Materiālos tiks
atspoguĜota Latvijas dzimtās valodas, bilingvālo mācību, otrās un trešās svešvalodas
mācību inovatīvā pieredze (LU docētāju, LU bijušo (jaunie zinātnieki) un esošo
doktorantu pētījumu rezultāti).
Projekta rezultātā (t.sk.aparatūras iegāde) attīstīta 2004.gada izveidotā vienotā
starptautiska pētījumu datu bāze un doktorantu konsultatīvā sistēma, kas sekmēja
doktorantu S.Tūbeles, L.Oses, I.Margevičas, A. Zigmundes promocijas darbu izstrādi
starptautiskajā zinātniskajā vidē un to sagatavošanu iesniegšanai aizstāvēšanai, kā arī
I.Lūkas, D.KalniĦas, T.Skoromkas-Pīgoznes, R.BirziĦas kvalitatīvo (teksti, video),
I.RobiĦas datu apstrādi.
Projekta dalībinstitūcijas intensīvo kontaktu rezultātā ir noteikti tālākās
sadarbības galvenie virzieni: augstskolas docētāju tālākizglītības modeĜa
izstrādē Eiropas vienotā izglītības telpā; augstākās izglītības kvalitātes izpēte,
pedagoăijas doktora studiju programmas turpmākā internacionalizācija, t.sk.
rīkojot kārtējo Eiropas mācīšanās pētniecības asociācijas konferenci Latvijā.
6.

Studiju programmas attīstībai izvirzīto uzdevumu, ieteikumu izpilde
(ārējās ekspertīzes ieteikumu izpilde, sadarbības partneru priekšlikumu
realizācija, pašu izvirzīto uzdevumu izpilde):

Iepriekšējo studiju gada uzdevumi pamatā izpildīti. To apliecina arī eksperti sadarbības
partneri un darba devēji. Programmā tiek īstenota pastāvīga sadarbībā ar ārzemju
kolēăiem, nepārtraukti tiek uzturēta arī atgriezeniskā saite par programmas
īstenošanu, Ħemti vērā ieteikumi un veikti uzlabojumi. Nākamajā gadā būtu jāveic
korekcijas programmā, atbilstoši jaunai likumdošanai, jāturpina darbs starptautiskā
doktora studiju grāda iegūšanai, jāveicina doktorantu līdzdalību, jāstiprina
saikne ar absolventiem, darba devējiem, citām doktora programmām Latvijā.
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7.

Studiju programmas SVID (stipro, vājo pušu, iespēju, draudu)

analīze
Stiprās puses









Akreditēta programma;
Noturīgs pieprasījums;
Starptautiskā sadarbība (viesprofesori,
recenzenti);
Promocijas
darbu
kvalitatīva
pilnveide;
Vienota pretendentu atlases kārtība;
Līgumattiecības
ar
studentiem
paaugstinājušas savstarpējo atbildību;
Regulāri kolokviji un metodoloăiskie
semināri
pa
zinātniskajām
apakšnozarēm;
Doktorantu
līdzdalība
pašnovērtējumā.

Vājās puses




Mācībspēku pārslodze;
Doktorantu iniciatīvas trūkums;
Nepilnīgas zināšanas un prasmes
pētījuma metodiku izvēlē un datu
apstrādē un interpretācijā;
 Trūkst vienotu kritēriju vadītāju
efektivitātes izvērtēšana;
 Nesabalansēts
ārzemju
ekspertu
sadalījums pa apakšnozarēm;
 Trūkst sadarbības ar programmu
beigušajiem.;
 Būtiska aizkavēšanās ar
doktorantūras
īstenošanai
reglamentējošo dokumentu pieĦemšanu
MK.

Iespējas







Precīzāki atlases kritēriji iestājai 
doktorantūrā;

Starptautiskā grāda iegūšana;
Pētniecisko
rezultātu
plašāka

popularizēšana un ieviešana;
Ārzemju doktorantu piesaiste;
Organizēt praktiskās
nodarbības
prasmju
specifisku
pētniecisko
veidošanai;
Pārskata
nodarbības
promocijas
eksāmenam.

Draudi
Finansiāli ierobežojumi darba devēju
piesaistei programmas īstenošanā;
Akadēmiskā personāla zinātnisko
interešu ierobežotība;
Likumu, normatīvo aktu ierobežojumi
ekspertu piesaistei darbu izvērtēšanai.
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8. Pielikumi (kvantitatīvie dati). Kvantitatīvos datus uzkrāj pa gadiem visā
starpakreditāciju periodā, papildinot iepriekšējā atskaites perioda datus.
8.1. Studējošo skaits:
D 1. gadā
ati uz
imatriatskaites
kulēto
gada 1. studentu
oktobri
skaits
2
20
9
05.
1
20
06.
1
1
20
5
07.

Studējošo skaits pa studiju gadiem
1.

2.

3.

4.

T.sk.
par
maksu

Kopā
mācās

5.

6.
9

29

25

19

20

-

-

3

7
3

9
1

2

8

9

0

1

2

8

1

2

6

2
4

7

8
5

Eksmatrikulēto
skaits
(Atbirums)

Absolventu
skaits

2
0

5

6
8

1
9

4

8.2. Studējošo un absolventu aptaujas
Aptauja par studiju
programmu:
aptaujāto studentu skaits
sadalījumā pa studiju gadiem
.

.

.

.

.

Aptauja par
studiju kursiem:
aptaujāto studiju
kursu skaits

Absolventu
aptauja:
aptaujāto
absolventu skaits2

.

2005

-

21

2006

-

22

./2006.
./2007.
20

2007
./2008.

8.3. Akadēmiskā personāla sastāvs (dati par LU ievēlēto personālu uz atskaites gada
1. oktobri):
Amats, grāds
Profesori
Asociētie profesori
Docenti
Lektori:
t.sk:

ar doktora grādu
ar maăistra grādu
2

2005.

2006.

2007.

12

10

10

6

6

6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Aizpilda gadā, kad ir veikta absolventu aptauja.
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citi*
Asistenti:
t.sk:

ar doktora grādu
ar maăistra grādu

citi*
Akadēmiskais personāls
KOPĀ

-

-

7

7

7

-

-

-

7

7

7

-

-

-

25

23

23

* Ar augstāko izglītību (profesionālo studiju programmām)

8.4. Pieaicinātie mācībspēki (viesprofesori, viesdocenti, vieslektori) (dati uz atskaites
gada 1. oktobri)
Amats
Viesprofesori
Viesdocenti
Vieslektori:
Studiju kursu
(stundu pasniedzēji)
t.sk:

docētāji

ar doktora grādu
ar maăistra grādu

citi*
Pieaicinātie mācībspēki
KOPĀ

2005.

2006.

2007

9

11

13

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9

11

13

2005.

2006.

2007.

7

7

7

-

3

4

7

-

-

-

-

-

2006.

2007.

* Ar augstāko izglītību (profesionālo studiju programmām)

8.5. Akadēmiskā personāla profesionālā izaugsme:

Studē doktorantūrā
Ieguvuši doktora grādu
Apguvuši
profesionālās
pilnveides programmu
Akadēmiskajā
atvaĜinājumā

8.6. Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība:
2005.
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Dalība
pētnieciskos,
akadēmiskos un citos projektos
(projektu skaits)
Dalība
zinātniskās
konferencēs (konferenču skaits)
Pārskata gada laikā tapušo
publikāciju skaits
Studējošo
piesaiste
pētnieciskos projektos (studējošo
skaits)

18

16

16

18

16

16

96

97

98

61

75

90
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8.7. Starptautiskā mācībspēku un studējošo apmaiĦa:
Skaits pa akadēmiskajiem gadiem

Valsts

2005./2006.

2006./2007.

2007./2008.

Vācija
Spānija
ASV
Polija
Dānija
Vācija
Spānija
Polija

2
2
1
1
1
2
3
-

2
4
1
1
1
3
2
1

2
3
1
2
1
4
4
2

Vācija
Spānija
Polija
Vācija
Spānija
Polija

7
1
7
-

8
1
8
1
-

9
1
9
1
-

Mācībspēku
apmaiĦa
No Latvijas
uz ārvalsti

No ārvalsts
uz Latviju
Studējošo
apmaiĦa
No Latvijas
uz ārvalsti
No ārvalsts
uz Latviju
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LATVIJAS UNIVERSITĀTE
Pedagoăijas un psiholoăijas fakultāte

Pedagoăijas doktora studiju programma (kods 51143)
pedagoăijas doktora grāda/kvalifikācijas iegūšanai

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIĥOJUMS

Par 2006./2007. akadēmisko gadu

Studiju programma akreditēta
No 2002. līdz 2008. gadam
LR IZM Akreditācijas komisijas
lēmums Nr.591, 2002.g.3.aprīlī

Studijuprogrammas direktors:
prof., dr.habil.paed. T. Koėe

Doktorantūras padomes priekšsēdētāja:
prof., dr.habil.paed. I.Maslo

Apstiprināts
Pedagoăijas studiju programmas
padomes sēdē .... 10. 2007.
Protokola Nr. ...............................
Padomes priekšsēdētājs
...................................................

Iesniegts Akadēmiskajā departamentā ......................2007.

1. Studiju programmas saturs, organizācija un praktiskā realizācija
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1.1. izmaiĦas studiju programmas saturā:
2005./2006. studiju gadā stājās spēkā Zinātniskās darbības likums, pieĦemti jauni
Ministra kabineta noteikumi par promocijas kārtību, LU Promocijas nolikums un LU
Pedagoăijas promocijas padomes nolikums. Līdz ar to pedagoăijas doktora studijās lielāks
uzsvars tika likts nevis uz studiju rezultātu, bet uz studiju procesa kvalitātes uzlabošanu,
nemainot pedagoăijas doktora studiju programmas struktūru: individuālās studijas sadarbībā
ar zinātnisko vadītāju, metodoloăiskie semināri, mazie un lielie kolokviji pētnieciskā procesa
prasmju uzlabošanai. Starptautiskās sadarbības ar Braunšveigas Universitātes profesori
Karinu Šveiceri rezultātā studentiem ir piedāvātā iespēja mācīšanās teoriju apguvē un
pētniecībā starptautiskajā e-platformā (vācu valodā), pētnieciskā procesa apguvei
starptautiskajos pētniecības tīklos (8. pielikums), komunikācijas procesa apguvei LU izvēles
kursa veidā (LU Sociālo zinātĦu fakultāte). Jaunu informācijas un komunikācijas tehnoloăiju
izmantošana pakāpeniski kĜūst par doktorantu un zinātnisko vadītāju ikdienas pieredzi.
Studiju procesā arvien vairāk tiek izmantotas jaunas studiju metodes, piemēram darbs
pētnieciskajos projektos, starptautiskās konsultācijas, savstarpēja pētījumu gaitas un rezultātu
oponēšana un recenzēšana, mazo grupu darbs u.c..
1.2. Studiju programmas satura, organizācijas un praktiskās realizācijas analīze,
secinājumi un priekšlikumi darbības pilnveidei.
Pašnovērtējuma periodā ir izdevies aktivizēt zinātnisko vadītāju un studentu
sadarbību, iesaistoties Latvijas mēroga un starptautiskajos pētnieciskajos projektos.
Paplašinājās doktorantu un zinātnisko vadītāju kvalitatīvās un kvantitatīvās pētniecības
pieredze, pētnieciskā procesa gaitas un rezultātu apspriešanas iespējas starptautiskā vidē.
2006./2007 studiju gadā nepieciešams nostiprināt jau esošo pieredzi un veikt korekcijas
studiju programmas saturā atbilstoši veiktajām izmaiĦa promocijas kārtībā. Veicināma ir
docētāju un doktorantu starpdisciplinārā sadarbība metodoloăiskajos semināros, izmantojot
Tībingenes universitātē iegūto pieredzi (8.pielikums).
2.. Studiju programmā studējošie
2..1. studentu līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā:
Doktorantu līdzdalība studiju programmā īstenojas izsakot priekšlikumus par lekciju
un nodarbību tematiku, patstāvīgi gatavojoties kolokvijiem, kritiski vērtējot savu un kolēău
pētījumu gaitu un rezultātus priekšaizstāvēšanas procesā. 2005./06. studiju gadā vērā Ħemti
ir studējošo priekšlikumi par LU Pedagoăijas doktora studiju informatīvās datu bāzes
izveidi, intensīvo studiju formu ieviešanu – 3-5 dienu zinātniskie semināri, simpoziji katrā
studiju semestrī līdzās ik otro nedēĜu doktora studiju dienām, darbība studentu līdzdalības
veicināšanai studiju procesa organizēšanā: doktorantu konferences, simpoziji, informācijas
un studiju materiālu apmaiĦa e-versijā u.c.
2.2. aptaujas par studiju programmu rezultāti:
Programmā imatrikulēto studentu skaits pakāpeniski samazinās (8.pielikums). Tam
ir vairāki iemesli: gan kopēja studentu skaita samazināšanās Latvijas Universitātē, gan
studiju maksas pieaugums, pedagoăijas doktora studiju programmu un promocijas padomju
skaita palielināšanās Latvijas augstskolās, augstākas prasības iestājai doktorantūrā, kā arī
promocijas darbu izstrādei un noformēšanai. Doktorantu aptauju rezultātu analīze Ĝauj
secināt, ka gan studiju saturā (1,88), gan studiju organizācijā (2,11) ir rezerves
pilnveidošanai no vērtējuma labi uz Ĝoti labi. Vērā Ħemami priekšlikumi turpmākajam
darbam par studiju programmas piedāvātajām iespējam (1,72) materiāli tehniskā
nodrošinājuma uzlabošanai (2,25): intensīvo semināru izveidi, e-informatīvās bāzes izveide.
Aptaujas rezultāti apkopoti 8.pielikumā.
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3.

Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais un administratīvais personāls
3.1. izmaiĦas akadēmiskā un administratīvā personāla sastāvā atskaites periodā:

Programmas akadēmisko personālu veido profesori un asociētie profesori
(8.pielikums). Atskaites periodā ir veikta darbība akadēmiskā personāla atjaunošanā.
Doktora studiju realizācijā ir iesaistīti 3 asociētie profesori vecumā līdz 40 gadiem –
M.Dirba, Z.Rubene, E.Maslo. Paplašinājies arī akadēmiskai programmai piesaistīto
vieszinātnieku skaits (8. pielikums) un sadarb ăeogrāfija – Vācija, Spānija, Polija, Krievija,
Lietuva, Igaunija, ASV.
Veiktas izmaiĦas programmas administrēšanā: prof. I.Žogla ir ievēlēta par
promocijas padomes priekšsēdētāju, prof. A.Krūze – pār tās vietnieci. Līdz ar to
paplašinājies administratoru sastāvs. Mainījies Pedagoăijas doktorantūras padomes sastāvs.
Tas tika paplašināts, pieaicinot asoc. prof. Z.Rubeni un iesaistot doktorantus. ĥemot vērā
LU akadēmiskā personālā kopumā un Pedagoăijas doktora programmas akadēmiskā
personāla novecošanos, jaunu zinātnieku iesaistīšana programmā būtu turpināma
3.2. akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība atskaites gadā:
Visi programmā iesaistītie profesori un asociētie profesori aktīvi piedalījās
konferencēs, konferenču organizēšana,
publicēja zinātniskos rakstus, izdeva citas
publikācijas, piedalījās pētniecības projektos, iesaistot studentus pētniecībā (8.pielikums).
Līdz ar to studiju programmas procesa un rezultātu kvalitāte ir stabili laba un tendēta uz
ekselenci pēc promocijas rezultātu kvalitātes, darba devēju atzinuma un noderīgumu prakses
uzlabošanai. Nākamajā studiju gadā šī pozitīvā pieredze būtu turpināma.
4.

Studiju programmas finansēšanas avoti, materiāli tehniskais un metodiskais
nodrošinājums
4.1. izmaiĦas
nodrošinājumā:

studiju

programmas

materiāli

tehniskajā

un

metodiskajā

Atskaites periodā mainījās finansējuma avoti. Līdzās stabilām LU investīcijām
doktora studiju pilnveidei, saĦemts Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijas finansējums
pētniecības attīstības, starptautiskās sadarbības paplašināšanai,. zinātnisko vadītāju
kompetences pilnveidei un LU topošo docētāju promocijas darbu izstrādei. Atskaites gadā ir
izstrādāti projekti un saĦemts papildus finansējums 2006. gadam programmas docētāju un
doktorantu starptautiskai sadarbībai Eiropas mācīšanās pētniecības tīklā – 3500 Ls, 2
zinātnisku vadītāju (prof. A.Krūze un as.prof. I.Ėestere) kvalifikācijas celšanai Eiropas
pētnieciskajās institūcijās pedagoăijas vēstures apakšnozarē, 3 doktorantiem promocijas
darba izstrādei Uzlabojošies pedagoăijas doktora studiju metodiskais nodrošinājums un
materiāli tehniskā bāze. LU PPF bibliotēkā izveidota e-apkalpošanas sistēma, e-bibliotēku
tīkls, iegādāta jaunākā literatūra, vispārīgajā, speciālajā, pieaugušo un sociālajā pedagoăijā.
SaĦemts IZM finansējums doktorantu telpas iekārtošanai starptautiskās pētniecības
vajadzībām – 40 000 Ls.
4.2. studiju programmas finansiālā, materiāli tehniskā un metodiskā nodrošinājuma
analīze, secinājumi, attīstības iespējas un turpmākie uzdevumi:
Studiju programmai ir stabils valsts budžeta finansējums 1/3 trešdaĜai programmā
studējušiem. 1/3 doktorantu studē par personiskiem līdzekĜiem, to skaits ar katru gadu
pieaug, jo studentiem ir stabilas kredīta saĦemšanas iespējas. 1/3 studējošiem ir darba dēvēja
finansējums. Finansiāli ierobežojumi darba devēju piesaistei programmas īstenošanā ir
noteikt drauds programmas attīstībā.
Materiāli tehniskā bāze ar katru gadu uzlabojas un tiek finansēta mērėprojektu veidā
no LU investīcijām. Pateicoties LU attīstības projektu finansējumam jau divus gadus pēc
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kārtas pavērušās iespējas metodiskā nodrošinājuma uzlabošanai, sērijā „Forums” ir izdoti
kķājumi pieaugušo pedagoăijā un sociālājā pedagoăijā.
Aktivizējama ir gan studejošo mobilitāte, gan stiprināms ir finansiālais
nodrošinājums šim mērėim. No četrām pieprasītām Erasmus mobilitātēm 005./06.gadā,
atskaites gadā iedalītas tikai divas vietas. Ir ceķiba, ka IZM investīcijas pētniecībai nozīmīgi
uzlabos šo situāciju nākamajā studiju gadā.
5.

Ārējie sakari

5.1. jaunais sadarbībā ar darba devējiem un profesionālām organizācijām atskaites
periodā:
Atskaite periodā doktora darbus aizstāvēšanai sagatavojuši jaunie mācībspēki no
Latvijas Universitātei, t.sk. 1 Pedagoăijas un psiholoăijas fakultātei,; RPIVA – 2
mācībspēki, Augstskola „Attīstība” – 1 mācībspēks. Programmas beidzēju pētījumu rezultāti
(www.ppf.lu.lv) , kas tika prezentēti atskaites periodā, izraisīju darba devēju lielu interesi un
ierosināja 2 profesionālo organizāciju pieprasīto projektu pieteikšanu, kuri ir atbalstīti un
tiks realizēti nākamajā gadā. DaĜa doktorantu bagātina savas profesionālās prasmes,
iesaistoties nevalstisko organizāciju darbā gan Latvijas, gan starptautiskā mērogā, piem.,
doktorante K.Oganisjana ir viena no dibinātājām starptautiskai asociācijai BARAE (Baltic
Association for Research in Adult Education).
5.2. jaunais sadarbībā ar studiju programmām LU, Latvijā un ārpus tās robežām:
Atskaites periodā turpinājās cieša sadarbība ar LLU Pedagoăijas doktorantūru
studentu konsultēšanā un līdzdalībā programmas aktivitātēs. 2005.g.novembrī profesore
T.Koėe Socrates/ Erasmus programmas ietvaros nolasījusi lekciju kursu doktorantiem
Dānijas pedagoăiskā universitātē. Veiktas pārrunas par iespēju tuvākajā nākotne realizēt
starptautisku doktora studiju programmu (UNED, Prāgas Universitāte, Tībingenes
Universitāte u.c.), kā arī turpināsies jau esošā sadarbībā mācībspēku personiskajā līmenī.
5.4. studiju programmas ārējo sakaru analīze, attīstības iespējas:
Pateicoties LU Pedagoăijas doktorantūras iepriekšējā gada centralizētajam
līdzfinansējumam starptautiskajā Eiropas mācīšanās zinātniskās pētniecības asociācijā un
sadarbības tīklā, turpināta darbība, lai veicinātu dalībnieku (docētāju un doktorantu)
līdzdalību vienotā Eiropas pētnieciskā telpā, kura ietvaros tika apspriesti 15 doktorantu
promocijas darbu rezultāti, 6 doktorantu, jauno zinātnieku un docētāju darba
rezultāti tika publicēti EARLI SIG 17, Tībingenes un UNED izdevumos.
Projekta laikā 2005.gada 4.-6.augustā ir rīkots doktorantu starptautiskais seminārs
„Analyses of qualitative data”, kā arī radīta iespēja doktorantu pētījumu video, teksta un
audio datu apstrādei prof. G.L. Hubera (Tībingenes Universitāte) vadībā un doktorantu
individuālai konsultēšanai. 2005.gada 15.-16. septembrī ir rīkota Starptautiskā zinātniskā
konference „No zināšanām uz darbību. Kompetence Latvijas kā Eiropas izglītības reformu
kontekstā“ LU PPF Pedagoăijas nodaĜā, kurā piedalījās Latvijas, Vācijas (as.prof. Iris
Mortag) un Spānijas (prof. Antonio Medina Rivilla un prof. Samuel Gento Palacios) valstu
eksperti, pedagoăijas, psiholoăijas un izglītības vadības doktoranti, PPF mācībspēki,
Latvijas skolu, augstskolu un citu izglītības institūciju pārstāvji (materiāli publiskoti
www.ppf.lv). Konferences rezultātā iniciēts ES finansētais projekts (Jelgavas pieaugušo
izglītības centrs) konferencē prezentēto inovatīvo ideju ieviešanai Jelgavas novadā. Projekts
ir saĦēmis finansējumu un tiks realizēts 2006./2007.gadā. 2005. gada 3.- 5.oktobrī tika rīkots
Leipcigas un Latvijas universitāšu doktorantu un docētāju starptautiskais zinātniskais
starpdisciplinārais seminārs (materiāli publiskoti www.ppf.lv), kura gaitā tika diskutēti
jautājumi: „Was ist ein Europaer? – Gedanken zur Werteerziehung in europaeischen
Schulen“ (prof. Wolfgang Lippke, Siegen/Valencia); „Vertrauen“ als Strukturelement der
Lehrer-Schueler-Beziehung“ (prof.. Dieter Schulz, Fakultaet fuer Erziehungswissenschaft,
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Universitaet Leipzig); „Schulsozialarbeit – eine aktuelle Komponente der Schulpaedagogik“
(prof. Christian von Wolffersdorff, Sozialpaedagogik, Universität Leipzig), kā arī Latvijas
dokumentālā filma “Mājskolotājs” ar filmas autoru T. Margeviču un Leipcigas universitātes
doktorantu iniciētie jautājumi (Workshop 1: Latvijas, Vācijas vēsture, pedagoăijas vēstur;.
Workshop 2: Baltijas valstis Eiropā; Workshop 3: Kultūra un politika Latvijā un Vācijā;
Workshop 4: Izglītības sistēma, valodu politika, sociālpedagoăiskās problēmas). 2005.gada
3.- 5.decembrī rīkots seminārs “Empīriskās metodes pedagoăijas pētniecībā” (prof. Josefs
Helds, Tībingenes Universitāte, Vācija), organizēta doktorantu pētījumu individuālā
starptautiskā konsultēšana, kā arī kolokviji sociālajā pedagoăijā par doktorantu S. Surikovas
“Skolēnu sociālās kompetences attīstība mikrogrupā” un D.Nīmantes “Bērnu ar speciālām
vajadzībām, iekĜaušanās vispārizglītošajās izglītības iestādēs Latvijā”
pētījumu
metodoloăiju.
2005.gas 15.-17.decembrī ir rīkots seminārs par mācīšanās vides organizācijas
jautājumiem, izmantojot jaunas informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (prof.
Karin

Schweicer,

individuālās

Braunšveigas

konsultācijas

Universitāte,

pētījumu

metodikā

Vācija),
un

doktorantu

starptautiskās

pētījumu

zinātniskās

diskusijas (promocijas darba apspriešana) par A. Zigmundes promocijas darbu
“Rīgas Politehnikuma un Rīgas Politehniskā institūta vēsturiskā nozīme pedagoģijā
un citās zinātnēs” pedagoģijas vēsturē, J. Strautmaņa promocijas darbu
“Komercuzņēmumu

darbinieku

sociālās

atbildības

veidošanās

pedagoģiskie

nosacījumi organizācijas kultūrvidē” pieaugušo pedagoģijā un R.Birziņas promocijas
darbu “ IKT apguves humānistiskie

pamati pieaugušo izglītībā” pieaugušo

pedagoģijā.
Sadarbības rezultātā projekta dalībinstitūcijās iegūtā starptautiskās zinātniskās
pētniecības pieredze apkopota zinātniskajā monogrāfijā „No zināšanām uz kompetentu
darbību” (LU Akadēmiskais apgāds, 2006). Monogrāfijā apkopotas prof. Maslo (LU) un
prof. Helda (Tībingenes Universitāte) mācīšanās kā sociālpedagoăiskās kategorijas
sistēmiskās teorētiskās analīzes rezultāti, izklāstīta jauna, sociālpedagoăisko domāšanu
rosinošā pieeja, kura pamatota prof. Koėes, as. prof. Kesteres, prof. Šponas un prof. Maslo
vadībā pēdējos divos gados aizstāvētajās Z.Rubenes, E. Maslo. I. TiĜĜas, Ž. Akopovas un
R.Haheles promocijas pētījumu rezultātos, kā arī 2005. gadā aizstāvēšanai sagatavotajās L.
Oses „Skolotāju pedagoăiskās darbības salīdzinošā analīze latviešu un mazākumtautību
sākumskolas klasēs” un I. Helmanes „Emocionālā mācīšanās matemātikas mācību procesā
sākumskolā” disertācijās un doktorantu I.Brantes, L. Turiševas (LLU), I.Brišėes pētījumos.
Sadarbības rezultāti tiek atspoguĜoti arī publikācijas „Collaboration in computer assited
qualitative research” veidā projekta dalībinstitūciju un EAIE un EAQR izdevumā
Qualitative research Nexus IV, 2005. ISBN 3-9810087-0-7 (doktorantu G.Stroda, L.Oses, T.
Skoromkas-Pīgoznes pētījumu metoloăija).
2005.gada decembrī tika līdzfinansēta LU PPF doktorantu un docētāju Starptautiskā
konference „Sprachen und Sprachpolitik in der multikulturellen Gesellschaft” Leipcigas
Universitātē, kurā LU piedalījās ar Latvijas inovatīvo pieredzi vairāku valodu mācību jomā.
Konferences materiāli tiks publicēti Leipcigas Universitātes izdevumā (A.Krūzes, D.Šulca
titulredakcijā) 2006.gadā. Materiālos tiks atspoguĜota Latvijas dzimtās valodas, bilingvālo
mācību, otrās un trešās svešvalodas mācību inovatīvā pieredze (LU docētāju, LU bijušo
(jaunie zinātnieki) un esošo doktorantu pētījumu rezultāti).
Projekta rezultātā (t.sk.aparatūras iegāde) attīstīta 2004.gada izveidotā vienotā starptautiska
pētījumu datu bāze un doktorantu konsultatīvā sistēma, kas sekmēja doktorantu S.Tubeles,
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L.Oses, I.Margevičas, A. Zigmundes promocijas darbu izstrādi starptautiskajā zinātniskajā
vidē un to sagatavošanu iesniegšanai aizstāvēšanai, kā arī I.Lukas, D.KalniĦas,
T.Skoromkas-Pīgoznes, R.BirziĦas kvalitatīvo (teksti, video), I.RobiĦas datu apstrādi
Projekta dalībinstitūcijas intensīvo kontaktu rezultātā ir noteikti tālākās sadarbības
galvenie virzieni: augstskolas docētāju tālākizglītības modeĜa izstrādē Eiropas vienotā
izglītības telpā; augstākās izglītības kvalitātēs izpēte, pedagoăijas doktora studiju
programmas
turpmākā internacionalizācija, t.sk. rīkojot kārtējo Eiropas mācīšanās
pētniecības asociācijas kārtējo konferenci Latvijā.
6.

Studiju programmas attīstībai izvirzīto uzdevumu, ieteikumu izpilde (ārējās ekspertīzes
ieteikumu izpilde, sadarbības partneru priekšlikumu realizācija, pašu izvirzīto uzdevumu
izpilde)::

Tā kā programma tiek īstenota pastāvīgā sadarbībā ar ārzemju kolēăiem, nepārtraukti tiek
uzturēta arī atgriezeniskā saite par programmas īstenošanu, Ħemti vērā ieteikumi un veikti
uzlabojumi.

7.

Studiju programmas SVID (stipro, vājo pušu, iespēju, draudu) analīze
Stiprās puses











Akreditētās
programma
prestiža
pieaugums (sadarbības līgumi ar
RPIVA,LLU, utt);
Pieprasījums, īpaši no augstskolu
mācībspēku puses;
Mērėtiecīga starptautiska partnerība
(viesprofesori, recenzenti);
Promocijas
darbu
kvalitatīva
pilnveide, uzlabojot prasmes pētījuma
metodiku izvēlē un datu apstrādē un
interpretācijā;
Vienota pretendentu atlases kārtība;
Līgumattiecības
ar
studentiem
paaugstinājušas savstarpējo atbildību;
Regulāri kolokviji un metodoloăiskie
semināri
pa
zinātniskajām
apakšnozarēm;
Doktorantu
aktīva
iesaistīšanās
programmas īstenošanā un darbības
pašizvērtējumā.

Iespējas

Vājās puses





Mācībspēku pārslodze;
Doktorantu pētniecisko problēmu
individuāla izvēle;
Trūkst vienotu kritēriju vadītāju
efektivitātes izvērtēšana;
Trūkst sadarbības ar programmu
beigušajiem.

Draudi
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Precīzāki
rezultatīvie
rādītāji 
programmas apguves procesā;
Vienotu mērėu pieĦemšana un pilnīga

nodošanās to sasniegšanai;
Starptautiskā grāda iegūšana;
Pētniecisko
rezultātu
plašāka 
popularizēšana un ieviešana;
Plašāka partnerības veidošana;
Ārzemju doktorantu piesaiste;
Pētniecisko
problēmu
attīstība
nacionālo izglītības vajadzību un
attīstības kontekstā;
Pārskata
nodarbības
promocijas
eksāmenam.

Finansiāli ierobežojumi darba devēju
un skolu praktiėu
piesaistei
programmas īstenošanā;
Akadēmiskā personāla zinātnisko
interešu ierobežotība;
Likumu, normatīvo aktu ierobežojumi
ekspertu piesaistei darbu izvērtēšanai.
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8. Pielikumi (kvantitatīvie dati). Kvantitatīvos datus uzkrāj pa gadiem visā starp
akreditāciju periodā, papildinot iepriekšējā atskaites perioda datus.
8.1. Studējošo skaits:
D
ati uz
atskaites
gada 1.
oktobri

1. gadā
imatrikulēto
studentu
skaits

Studējošo skaits pa studiju gadiem
1.

29

205.

2.

29

3.

25

4.

19

5.

20

-

Kopā
mācās

T.sk.
par
maksu

Absolventu
skaits

93

73

21

4

6.
-

Eksmatrikulēto
skaits
(Atbirums)

20
06.

11

1

2

8

9

90

72

20

5

15

5

1

2

8

86

68

19

4

20
07.

8.2. Studējošo un absolventu aptaujas
Aptauja par studiju
programmu:
aptaujāto studentu skaits
sadalījumā pa studiju gadiem
.

.

.

.

.

Aptauja par
studiju kursiem:
aptaujāto studiju
kursu skaits

Absolventu
aptauja:
aptaujāto
absolventu skaits3

.

2005

-

21

2006

-

22

./2006.
./2007.
20

2007
./2008.

8.3. Akadēmiskā personāla sastāvs (dati par LU ievēlēto personālu uz atskaites gada 1. oktobri):
Amats, grāds
Profesori
Asociētie profesori
Docenti
Lektori:
t.sk:

ar doktora grādu
ar maăistra grādu
citi*

Asistenti:
3

2005.

2006.

2007.

12

10

10

6

6

6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7

7

7

Aizpilda gadā, kad ir veikta absolventu aptauja.
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t.sk:

ar doktora grādu
ar maăistra grādu

citi*
Akadēmiskais personāls
KOPĀ

-

-

-

7

7

7

-

-

-

25

23

23

* Ar augstāko izglītību (profesionālo studiju programmām)

8.4. Pieaicinātie mācībspēki (viesprofesori, viesdocenti, vieslektori) (dati uz atskaites gada 1.
oktobri)
Amats
Viesprofesori
Viesdocenti
Vieslektori:
Studiju kursu
(stundu pasniedzēji)
t.sk:

docētāji

ar doktora grādu
ar maăistra grādu

citi*
Pieaicinātie mācībspēki
KOPĀ

2005.

2006.

2007

9

11

13

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9

11

13

2005.

2006.

2007.

7

7

7

-

3

4

7

-

-

-

-

-

2005.

2006.

2007.

18

16

16

18

16

16

* Ar augstāko izglītību (profesionālo studiju programmām)

8.5. Akadēmiskā personāla profesionālā izaugsme:

Studē doktorantūrā
Ieguvuši doktora grādu
Apguvuši
profesionālās
pilnveides programmu
Akadēmiskajā
atvaĜinājumā

8.6. Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība:

Dalība
pētnieciskos,
akadēmiskos un citos projektos
(projektu skaits)
Dalība
zinātniskās
konferencēs (konferenču skaits)
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Pārskata gada laikā tapušo
publikāciju skaits
Studējošo
piesaiste
pētnieciskos projektos (studējošo
skaits)

96

97

98

61

75

90
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8.7. Starptautiskā mācībspēku un studējošo apmaiĦa:
Skaits pa akadēmiskajiem gadiem

Valsts

2005./2006.

2006./2007.

2007./2008.

Vācija
Spānija
ASV
Polija
Dānija
Vācija
Spānija
Polija

2
2
1
1
1
2
3
-

2
4
1
1
1
3
2
1

2
3
1
2
1
4
4
2

Vācija
Spānija
Polija
Vācija
Spānija
Polija

7
1
7
-

8
1
8
1
-

9
1
9
1
-

Mācībspēku
apmaiĦa
No Latvijas
uz ārvalsti

No ārvalsts
uz Latviju
Studējošo
apmaiĦa
No Latvijas
uz ārvalsti
No ārvalsts
uz Latviju
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